10
14
22
34
36
38
42
50
51
54
58
66
87
96
98
105
122

Sikker opbevaring af farlige medier indendørs

442 Sikker opbevaring og transport af
gasflasker

Opsamlingskar til smådunke af stål og rustfrit stål
Opsamlingskar til tromler og smådunke af stål
Opsamlingskar af rustfrit stål til tromler og smådunke
Opsamlingskar af stål med hjul
Tappestation til tromler og smådunke
Opsamlingskar og tappestationer til IBCer af stål
Opsamlingskar og tappestationer af rustfrit stål til IBC
palletanke
Opsamlingskar og tappestationer til IBCer af stål
Gulvelementer af stål
Små opsamlingskar af kunststof
Opsamlingskar til tromler og smådunke af kunststof
Opsamlingskar til IBCer af kunststof
Gulvelementer af kunststof
Farligt gods reoler til smådunke
Tromle-, palle- og combi-reoler
Kemikalieskabe og skab til farlige medier

444
450
452
455

174

Sikker opbevaring af farlige medier
- udendørs

176
202
220
226
248

Farligt-gods depoter
Reollager Systemcontainere
Brandsikkert reollager RFP
Walk-in lagre til farlige medier
Walk-in brandsikringslagre

258

Opvarmning, smeltning og at holde
varm: Termoteknik

260
262

Varmekappe til tromler, gasﬂasker og IBC’er
Varmekappe til tromler, gasﬂasker og IBC’er,
til Ex-zoner
Varmebælter og opvarmning fra bunden til
tromler
Varmekamre

265
266

268 Sikker håndtering og transport af
farlige medier
270
272
274
278
294
300
311
334
338
339
354
362
366
380
416
421
431

Lager- og destrueringstanke
Tankanlæg til benzin og diesel
Kemikalietanke
Tromler, IBCer, dunke
FALCON påfyldningskander LubriFlex
Sikkerhedskander og -beholdere
Tromle- og beholderpumper, røreværker
Jordledninger og jordforbindelsessystemer
Kabel- og slangeoprullere
Tromletilbehør, tromlehaner - og tragte
Tromlerullevogne
Tromletænger
Tromleløftere og udstyr til gaﬀeltruck
DENSORB bindeﬂeece-produkter og
oliebarrierer
DENSORB-granulater
DENSORB nødhjælpssæt
Lækagemanagement og kloakdæksler

Gasﬂaskeskabe og -lagre
Gasﬂaskelagre med brandbeskyttelse
Gasﬂaskeskabe med brandbeskyttelse
Håndtering af gasﬂasker

460 Arbejdssikkerhed - effektivitet i
arbejdsprocesserne
462
470
482
496
514
520
524
526
528
530
556
558
562
564
565
568
570
574
578
580
584
592

Udsugningsborde
Krops- og øjenbrusere, øjenskylning
Arbejdspladsmåtter
Transportvogne
gaﬀelløftevogn
Vippebeholder af kunststof
Vippecontainere
Stabelbeholdere af kunststof
Stabelsystemer, gitterbokse og tilbehør
Big-Bags
Kabelbro
Sikkerhedsspejl
Luknings- og låsesystemer
Rengøring af emner
Biologisk rengøringsbord bio.x
Rensekar og rengøringsbeholdere
Stænke- og sprøjtekander
Rengøringsklude
Magnet opsamler til metalrester
Væskesugere, olieudskillere og
industristøvsugere
Indsamling af farlige medier
Skraldespande og aﬀaldsbeholdere

595 Indeks – Kvalitetsprodukter fra A - Å

I mere end 30 år har DENIOS produceret og udviklet produkter samt
individuelle løsninger til lagring og håndtering af farlige medier iht.
loven. Vi er en pålidelig partner som ikke kun kan rådgive dig omkring
lovgivningen, men også tilbyder universelle løsninger mod uheld og deres
konsekvenser.
Vi takker for din tillid.
Med venlig hilsen

Rådgivning og
behovsanalyse
Henrik Ohm - direktør

Vores konsulenter rådgiver dig gerne personligt – via telefon, online
eller direkte i din virksomhed. Med vores mangeårig erfaring og en
professionel behovsanalyse ﬁnder vi frem til en individuel løsning til
netop dit behov.

DENIOS 360° Sikkerhed hele vejen rundt
Kurser &
foredrag

over 12.000
afprøvede
produkter

Service
Tekniske
lagersystemer

Eftersyn
Installation

Rådgivning
Behovsanalyse

Levering

Produktion

44

Produktudvikling

Produktudvikling,
produktion
Kun produkter, som også internationalt er blandt de bedste, sikrer en
vedvarende miljøbeskyttelse. Vi ved det, fordi vi fremstiller disse produkter.
DENIOS produkter udvikles under hensyntagen til aktuel lovgivning,
standarder og certiﬁceringer og produceres iht. internationale kvalitetsstandarder i vores egen produktion.

Din sikkerhed altid lige ved hånden

Levering, installation
Dit produkt leveres sikkert og rettidig i hele verden. Vi leverer med vores
egne lastbiler eller med speditioner, som vi har haft et mangeårig partnerskab med. DENIOS’ lagersystemer levers klar til brug og kan ibrugtages
med det samme. Selvfølgelig får dine medarbejdere en teknisk gennemgang.

Service, vedligeholdelse
Også efter dit køb fortsætter vi med at vejlede dig. Vores konsulenter
ser frem til at besvare dine spørgsmål. DENIOS’ teknikkere udfører gerne
de regelmæssige eftersyn af dit lagersystem. Du kan tage dig af din
forretning - DENIOS gør resten.

Kurser, foredrag
Uanset om det drejer sig om basis- eller avanceret viden – DENIOS’
kurser og foredrag giver dig et funderet knowhow på områdene miljøbeskyttelse, opbevaring og håndtering af farlige medier samt arbejdssikkerhed. Vi står ellers også klar med masser af interessante fakta og værdifulde
tips om forskellige emner: f.eks. med vores miljø-guide, vores praktiske
online-rådgivere og vores newsletter.

E-Procurement:
digitalt netværk
Elektroniske indkøbssystemer reducerer ikke kun procesomkostninger
og øger sikkerheden ved dit indkøb – som DENIOS kunde køber du sikre
produkter direkte fra en certiﬁceret producent.

55

BEST

base-line by DENIOS:

classic-line by DENIOS:

Basisudstyr: Opbevaring iht. loven, billigt og hurtigt leveret.

Den højere middelklasse:

W basisudstyr til sikker brug
W optimalt pris-ydelse-forhold
W kan leveres med det samme

W løsninger til ethvert behov
W afprøvet kvalitet
W mindst 5 år garanti

DENIOS’ base-line er er en god begyndelse når det drejer sig om
opbevaring af farlige medier og arbejdssikkerhed. Vi tilbyder dig
enkle, solide og sikre produkter – til en god pris!

Produkterne af DENIOS’ classic-line er klassikere, som har vist sig
velfungerende hos vores kunder. Mange varianter og en garanti på
minimum 5 år udmærker disse produkter.

Klassikeren til daglig brug
W sikker transport
W til mange opgaver
W yderligere oplsyninger fra side 497

6

Opsamlingskar
DENIOS base-line af stål
til tromler ..................................................................................... 22 -23
til IBC palletanke .......................................................................... 42-43

DENIOS classic-line af stål
til smådunke ................................................................................ 16-20
til tromler ...................................................................................... 24-30
til IBC palletanke ......................................................................... 44-50
til beskyttelse af arealer ............................................................. 56-59
DENIOS classic-line af rustfrit stål
til smådunke ......................................................................................19

DENIOS pro-line af stål
til tromler ...................................................................................... 32-33
til IBC palletanke ......................................................................... 52-54
DENIOS pro-line af rustfrit stål
til smådunke ......................................................................................19
til tromler ..................................................................................... 34-35
til IBC palletanke ......................................................................... 51-54

pro-line by DENIOS:

Transportvogne

Innovative produkter til de højsete krav

DENIOS base-line

W højeste produkt- og servicekvalitet
W mere sikkerhed og komfort
W mindst 10 år garanti

Vores pro-line afpejler DENIOS’ knowhow. Her ﬁnder du innovative
produkter, som tilbyder mere. Et stort tilbehørssortiment gør
portfolien komplet.

Sækkevogne ......................................................................................496
Kunststof universalvogne ................................................................498
Transport- og etagevogne ...............................................................499

DENIOS classic-line
Sækkevogne ....................................................................................497
Transportudstyr/bordvogne ..................................................... 500-505

7

NYHED

NYHED

se side

se side

448

569

FALCON vædnings- og
rengøringsbeholdere til rengøring
af emner

Gasflaskelager GSN
Mobilt nødhjælpssæt i
DENSORB Caddy Medium

Flere nyheder i webshoppen såsom
IBC’er af rustfrit stål, tromlelåg af PE,
væskebeholderem.m.
denios.shop/dk-online

Skab med skydedøre af kunststof

NYHED
NYHED

se side

425

se side

139
Ergonomisk tromlevipper SECU Plus

NYHED
se side

360

DENIOS innovation:
8

NYHED
se side

184

NYHED
se side

506

Depot til farlige
medier Securo SC

Transportvogn af kunststof
DENIOS classic-line

Mobilt tromle depot

NYHED

NYHED

se side

se side

85

DENSORB absorberende måtter og ruller
Special Economy Plus

410

mere sikkerhed i praksis!
9

1

Afprøvede klassikere opfundet på ny
Ved produkter til opbevaring af giftige, aggressive, vandforurenende eller antændelige medier går vores ingeniører ikke på
kompromis. Sikkerhed og brugervenlighed står helt i toppen af udviklingsagendaen. Hvad er resultatet? Vores klassikere til
opbevaring af tromler eller IBC’er såsom opsamlingskar, skabe til farlige medier og gulvelementer bliver bedre og bedre.
Produkterne har i forvejen alle nødvendige certificeringer som standard.
10

Sikker opbevaring af farlige medier - indendørs

14

Opsamlingskar til smådunke af
stål og rustfrit stål

54

Gulvelementer af stål

22

Opsamlingskar til tromler og
smådunke af stål

58

Små opsamlingskar af kunststof

34

Opsamlingskar af rustfrit stål til
tromler og smådunke

66

Opsamlingskar til tromler og
smådunke af kunststof

36

Opsamlingskar af stål med hjul

87

Opsamlingskar til IBCer af kunststof

38

Tappestation til tromler og
smådunke

96

Gulvelementer af kunststof

40

Depot til farlige medier af stål

98

Farligt gods reoler til smådunke

42

Opsamlingskar og tappestationer
til IBCer af stål

105

Tromle-, palle- og combi-reoler

50

Opsamlingskar og tappestationer
af rustfrit stål til IBC palletanke

122

Kemikalieskabe og skab til farlige
medier

Opsamlingskar til smådunke af stål og rustfrit stål
fra 580,-

fra side

38

11

1

I tre trin til det rigtige produkt.

1.

Hvilke medier skal lagres?

Det er yderst vigtigt, at opsamlingskarret består af det rette materiale for at være bestandig over for de medier der lagres. Til opbevaring af vandforurenende,
antændelige medier, såsom olie og lak er opsamlingskar af stål velegnede, både i lakeret eller galvaniseret udførelse. Til opbevaring af aggressive kemikalier,
såsom syrer og baser er opsamlingskar af rustfrist stål eller kunststof velegnede.
Opsamlingskar af stål
W til opbevaring af antændelige og
vandforurenende væsker

Opsamlingskar af rustfrit stål
W til opbevaring af aggressive, antændelige og
vandforurenende væsker

fra side

14

Opsamlingskar af kunststof
W til opbevaring af vandforurenende og
aggressive medier såsom syrer og baser

fra side

fra side

15

58

Mediets sikkerhedsdatablad er et vigtigt redskab for at ﬁnde frem til det rigtige materiale til opsamlingskarret.
Sikkerhedsdatabladet indeholder alle relevante oplysninger til mediets opbevaring og transport. Vores mediebestandighedsliste giver også nyttige tips om
egnede materialer til et stort udvalg af lagermedier:

2.

Hvor stor skal opsamlingskarret være?

En tommelﬁngerregel: Opsamlingskar skal kunne rumme 10% af den samlede mængde dog altid 100% af den største beholder.
Fra en opbevaringsmændge af mere end 100 m3 er andre regler gældende (AwSV).
Om der skal lagres smådunke, 60 eller 200 liters tromler, 1000 liters beholdere eller alt på en gang: DENIOS leverer kvalitetsprodukter i enhver størrelse.

3.

Skal der opfyldes særlige funktioner?

Opsamlingskar
W af stål: fra side 14
W af rustfrit stål: fra side 15
W af kunststof: fra side 58

Opsamlingskar med hjul
W af stål: fra side 36
W af kunststof: fra side 69

Tappestationer
W af stål: fra side 38
W af kunststof: fra side 92

Gulvelementer
W af stål: fra side 54
W af kunststof: fra side 96

Dit ønskeprodukt, hurtig og ukompliceret med kun få klik!

denios.shop/dk-opsamlingskar-finder
12

www.denios.dk



1

Mediebestandighedsliste

Acetaldehyd
Acetaldehyd
Acetone
Ammoniakvand (-løsning)
Ammoniumhydroxid
Ammoniumnitrat
Batterisyre
Benzin
Benzoesyre
Benzol
Blåsyre
Borsyre
Bremsevæske
Brintoverilte
Brændstoffer
Butanol
Calciumacetat
Calciumchlorat, vandbaseret
Calciumhydroxid
Calciumhypochlorit
Chlorbenzen
Chloreddikesyre
Chlorerede kulbrinter
Chlorsyre
Chromsyre
Citronsyre
Dichlorethylen
Diesel
Eddikesyre
Eddikesyreethylester
Ethanol
Ethylenchlorid
Ethylglykol
Fly Turbine Brændstof
Fyringsolie
Gearkasseolie
Glycerin
Glycolsyre
Hydrazin
Hydrazinhydrat
Isobutylæter
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutylchlorid
Isohexan
Iso-Pentan
Isopropylalkohol (isopropanol)
Jern (II) Sulfat
Jern (III) Chlorid
Jern (III) Sulfat
Kaliumcarbonat
Kaliumchlorat
Kaliumchlorid
Kaliumchlorid
Kaliumhydroxid
Kaliumnitrat

≤ 40%
teknik ren

•
•
•

≤ 38%
mættet
≤ 78%

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
≤ 10%
•
≤ 90 %
teknisk ren
vandbaseret
≤ 65%

•
•

mættet
≤ 50 %
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

≤ 70 %
≤ 10%
vandbaseret
•
•
•
•
•
•
•
mættet
mættet
mættet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vandbaseret
50%
50%

•
•
•
•

•

≤ 20 %
≤ 20%
teknisk ren

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kaliumnitrat
Kaliumphosphat
Kaliumsulfat
Kerosin
Kiselsyre
Klæbestoffer
Kølevæske
Magnesiumcarbonat
Magnesiumchlorid
Magnesiumnitrat
Magnesiumsulfat
Methanol
Menthol
Methylacetat
Methylacrylat
Methylenchlorid = dichlormethan
Motorolie, aromatfri
Myresyre
Natriumacetat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfit
Natriumcarbonat
Natriumchlorid
Natriumhydrogensulfat
Natriumhydrogensulfit
Natriumhydroxid
Natriumsulfat
Natriumsulfid
Natronlud
Nikkelklorid
Nitrobenzol
Nitrofortynder
Olie
Oliesyre
Penthanol
Petroleum
Phenol
Phosphorsyre
Phosphorsyre
Propanol
Raps-Methylester (Bio-Diesel)
Råolie
Salicylsyre
Salpetersyre
Saltsyre
Smørsyre
Svovlsyre
Svovlsyre
Svovlsyrling
Terpentinolie
Testbenzin
Toluol
Urinsyre
Urinstof
Xylon
Æter

PE 3)

Koncentration

V2A 2)

Lagermedie

Stål 1), 4)

PE 3)

Koncentration

V2A 2)

Lagermedie

Stål 1), 4)

Der skal være dokumentation på modstandsdygtigheden af opsamlingskarret over for lagermediet. Der kan bruges opsamlingskar af stål (1.0038) til
mange kemiske medier. Ved ætsende medier (syrer/baser) er det nødvendigt at bruge opsamlingskar af kunststof (polyethylen). Rustfrit stål tilbyder stor
beskyttelse mod mange aggressive væsker. Hvis der ikke fremgår noget af bestandighedslister, kan materialet af opsamlingskarret svare til materialet af
transportbeholderen.

•
•
•
•
•
mættet
vandbaseret
mættet
•
fast
•

•

vandbaseret

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

teknisk ren
teknisk ren
100%
≤ 80%
≤ 95%

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
mættet
≤ 10%
>37%
≤ 80%
95%
mættet
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

1) stål lakeret (WN 1.0038) eller galvaniseret (WN 1.0242),
2) rustfrit stål 1.4301 (V2A),
3) PE (polyethlen)
4) galvaniserede spildkar må ved oplagringen ikke benyttes til følgende væsker: organiske og uorganiske syrer, natron- og kalilud samt andre alkalihydroxider, chlorcarbonhydrider, aminer,
nitroforbindelser, syrechlorider og andre chlorider, phenol, vandige alkaliske opløsninger, nitriler
Alle oplysninger er udelukkende til orientering - afgørende i hvert enkelt tilfælde er den gældende lovgivning samt sikkerhedsdatabladet.

Bestilling og service 76 24 40 80
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Små opsamlingskar af stål

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

55årår

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line,
fra 5 til 30 liters opsamlingsvolumen

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line løsninger til opbevaring af små enheder

Optimal til brug på f.eks. et arbejdsbord, opbevar farlige medier direkte på arbejdspladsen, stabile
kunststof fødder beskytter mod korrosion og skåner arbejdsﬂader og gulve
W
W
W
W
W

kan stables
svejset konstruktion - sikker og holdbar
pulverlakeret stål af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

Du skal ikke lede - men derimod
finde! Med vores opsamlingskarfinder.
denios.shop/opsamlingskar-finder

fra

490,til direkte placering eller med
galvaniseret gitterrist som
henstillingsﬂade

20 mm frihøjde

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, fra 5 til 30 liters opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. uden låg

5

7

10

15

20

30

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

250-830-J9

250-831-J9

250-832-J9

250-833-J9

250-834-J9

250-835-J9

490,-

620,-

710,-

760,-

820,-

930,-

250-836-J9

250-837-J9

250-838-J9

250-839-J9

250-840-J9

250-841-J9

760,-

890,-

1.020,-

1.090,-

1.150,-

1.280,-

pris Kr. / styk
best.-nr. med galvaniseret hulplade
pris Kr. / styk

14

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Små opsamlingskar af rustfrit stål

overensstemmelseserklæring

1

Opsamlingskar til smådunke DENIOS pro-line af rustfrit stål,
fra 5 til 30 liters opsamlingsvolumen
Optimal til brug på f.eks. et arbejdsbord. Opbevar farlige medier direkte på arbejdspladsen. Af rustfrit stål - korrosionsbeskyttelse også ved
opbevaring af aggressive kemikalier. Stabile kunststof fødder beskytter mod korrosion og skåner arbejdsﬂader og gulve.
W
W
W
W
W
W

kan stables
svejset konstruktion - sikker og holdbar
af rustfrit stål - langsigtet korrosionsbeskyttelse også ved opbevaring af aggressive kemikalier
til direkte placering eller med hulplade af rustfrit stål
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

til direkte placering eller med
hulplade af rustfrit stål som
henstillingsﬂade

fra

1.360,-

DENIOS
garanti

10
5 år

20 mm frihøjde

Opsamlingskar til smådunke DENIOS pro-line af rustfrit stål, fra 5 til 30 liters opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. uden låg
pris Kr. / styk
best.-nr. med hulplade af rustfrit stål
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

5

7

10

15

20

30

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

250-842-J9

250-843-J9

250-844-J9

250-845-J9

250-846-J9

250-847-J9

1.360,-

1.530,-

1.710,-

1.870,-

2.130,-

2.390,-

250-848-J9

250-849-J9

250-850-J9

250-851-J9

250-852-J9

250-853-J9

1.870,-

2.040,-

2.180,-

2.390,-

2.690,-

3.070,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Små opsamlingskar af stål

DENIOS
garanti

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line,
fra 20 til 90 liters opsamlingsvolumen

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line løsninger til opbevaring af små enheder

Kan kombineres på euro- eller kemipaller, opbevaring direkte på arbejdspladsen,
stabile fødder af kunststof beskytter mod korrosion og skåner gulvene
W
W
W
W

svejset konstruktion - sikker og holdbar
pulverlakeret stål af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

langtidsholdbar vha.
pulverlakering af høj kvalitet

stabile fødder af kunststof
beskytter karret mod korrosion og
skåner gulvene

20 mm frihøjde

kan stables

16

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Små opsamlingskar af stål

5år

1

BESTIL OGSÅ
FALCON påfyldningskander
Lubriflex til nøjagtig og
komfortabel dosering

FALCON-sikkerhedskander

se side

Din sikkerhed:
stænkekander og
sprøjtekander

se side

294-295

se side

305

570-571

Brug opsamlingskar til smådunke classic-line
- som stationær kar direkte på arbejdspladsen
- som transportenhed på f.eks. en europalle - kombineret i forskellige størrelser

fra

850,kan kombineres på en europalle

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, fra 20 til 90 liters opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. uden gitterrist
pris Kr. / styk
best.-nr. med gitterrist af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. med galvaniseret hulplade
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

20

30

40

65

90

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

250-676-J9

250-679-J9

250-681-J9

250-684-J9

250-687-J9

850,-

990,-

1.150,-

1.350,-

1.570,-

250-688-J9

250-689-J9

250-690-J9

250-691-J9

250-692-J9

1.170,-

1.330,-

1.570,-

1.790,-

2.040,-

250-693-J9

250-694-J9

250-697-J9

250-695-J9

250-696-J9

1.150,-

1.310,-

1.510,-

1.690,-

1.960,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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1

Små opsamlingskar af stål

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line,
med 20 op til 60 liters opsamlingsvolumen
Opbevar farlige medier der hvor de skal bruges.
W
W
W
W

svejset konstruktion - sikker og holdbar
af galvaniseret stål for optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

850,-

Du kan selv vælge dine småemballagekar
... som stationært kar eller
... som transportenhed, kombineret på en europalle.

Mulige kombinationer:

4 små opsamlingskar
4 x type KBS 20 (4 x 20 liter)

3 små opsamlingskar
2 x type KBS 20 (2 x 20 liter),
1 x type KBS 40 (1 x 40 liter)

2 små opsamlingskar
2 x type KBS 40 (2 x 40 liter)

1 opsamlingskar
1 x type KBS 60 (1 x 60 liter)

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, med 20 op til 60 liters
opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]

20

40

60

bæreevne total [kg]

50

100

200

400 x 600 x 120

600 x 800 x 120

766 x 1186 x 100

179-763-J9

179-764-J9

179-765-J9

850,-

1.190,-

1.360,-

182-710-J9

182-711-J9

182-712-J9

560,-

710,-

760,-

164-257-J9

164-255-J9

164-253-J9

650,-

890,-

1.050,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

gitterrist

TILBEHØR
best.-nr. gitterrist galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. PE gitterrist
pris Kr. / styk

18

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Opsamlingskarrene kan efter dit valg leveres
med galvaniseret eller PE-gitterrist.

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar til smådunke af stål og rustfrit stål

5år

DENIOS
garanti

1

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line,
med 20 op til 40 liters opsamlingsvolumen
Opbevar farlige medier der hvor de skal bruges.
W
W
W
W

svejset konstruktion - sikker og holdbar
af pulverlakeret stål af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat
fra

680,-

til direkte placering eller med galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, med 20 op til 40 liters opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

20

30

25

40

987 x 400 x 75

987 x 600 x 75

1287 x 400 x 75

1287 x 600 x 75

252-344-J9

252-350-J9

252-356-J9

252-359-J9

680,-

850,-

760,-

1.020,-

hulpladeafdækninger galvaniserede

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

195-283-J9

195-284-J9

195-285-J9

195-286-J9

430,-

550,-

560,-

690,-

Hulpladeafdækninger er nemme at
aftage, f. eks. til rengøringen.

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line rustfrit stål,
med 20 op til 50 liters opsamlingsvolumen
Opbevar farlige medier der hvor de skal bruges. af rustfrit
stål - langsigtet korrosionsbeskyttelse også ved opbevaring af
aggressive kemikalier

fra

,1.870

W svejset konstruktion - sikker og holdbar
W af rustfrit stål - langsigtet korrosionsbeskyttelse også ved
opbevaring af aggressive kemikalier
W til direkte placering eller med hulplade af rustfrit stål
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224 - H226)

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line rustfrit stål, med 20 op til 50 liters opsamlingsvolumen
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

20

30

40

40

50

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

183-506-J9

183-507-J9

183-508-J9

183-509-J9

183-510-J9

1.870,-

2.130,-

2.390,-

2.390,-

2.560,-

hulpladeafdækninger rustfrit stål

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

195-289-J9

195-290-J9

195-291-J9

195-292-J9

195-293-J9

730,-

1.340,-

1.560,-

1.940,-

2.250,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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1

Små opsamlingskar af stål

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line,
op til 2 tromler à 60 liter
Kompakt og pladsbesparende kontruktion samt optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W
W
W
W

optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
svejset konstruktion - sikker og holdbar
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

Du skal ikke lede - men derimod
finde! Med vores opsamlingskarfinder.
denios.shop/dk-opsamlingskar-finder

til direkte placering eller med
galvaniseret gitterrist som
henstillingsﬂade
fra

,1.190
100 mm frihøjde

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line løsninger til opbevaring af små enheder

Opsamlingskar med hjul
se side

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, op til 2 tromler à 60 liter
lagerkapacitet tromler à 60 liter
version
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
gitterrist
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

20

1

2

uden frihøjde

alle produkter frit leveret

1

2

36-37

med gaﬀelbeslag

65

65

65

65

400

400

400

400

635 x 785 x 178

635 x 785 x 278

uden

galvaniseret

uden

galvaniseret

259-367-J9

259-371-J9

259-369-J9

259-373-J9

1.190,-

1.530,-

1.270,-

1.620,-

259-368-J9

259-372-J9

259-370-J9

259-374-J9

1.360,-

1.690,-

1.450,-

1.790,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Lagring af miljøskadelige medier på opsamlingskar
Miljøbeskyttelse på virksomheder er i dag en selvfølgelighed – ligesom
det er lovpligtig. Mange virksomheder er dog ikke klar over hvordan et
medie opbevares korrekt for at beskytte miljøet. Mange kender ikke
til Miljøministeriets bekendtgørelse, Miljøministeriets bekendtgørelse
om godkendelse af liste virksomheder, BEK nr. 1640 af 13/12/2006, en
bekendtgørelse, som kommuner benytter, i deres egne krav, til de virksomheder de har tilsynspligten med.

”Uddrag af Miljøministeriets Bekendgørelse”:
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
BEK nr. 1640 af 13/12/2006
Beskyttelse af jord og grundvand (forkortet version):
WW Råvarer og farligt affald skal opbevares i egenede, lukkede beholdere.
WW Beholderne skal være placeret under tag.
WW Hvis en beholder bliver utæt må der ikke være mulighed for, at
indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand,
overfladevand eller kloak.
WW Opsamlingskarret skal kunne rumme indholdet af den største
beholder der opbevares

Opsamlingskar
Se i kataloget: ”Mediebestandighedslisten” er en nem oversigt, der fortæller
hvilke opsamlingskar der skal bruges til
forskellige medier. Såfremt mediet ikke
fremgår af listen, er en tommelfingerregel, at opsamlingskarrets materiale
skal være af det samme materiale, som
den beholder mediet er leveret i.
Opsamlingskar kan enten være
fritstående (til indendørs brug eller under Opsamlingskar DENIOS classictag) eller integreret i en miljøcontainer line, lakeret, med gitterrist,
op til 2 tromler à 200 liter,
(systemcontainer).
Best.-nr. 259-308-J9, Kr. 1.990,-

Systemcontainere – Miljø- og sikkerhedsmæssig rigtig opbevaring.
Systemcontainere fra DENIOS er fleksible og kan indrettes efter de farlige
medier, som skal lagres. Integreret kar opsamler evt. lækkede væsker. Ved
lagring af ætsende medier kan der indsættes kar af syrefast kunststof (PE)
eller rustfrit stål med optimal holdbarhed.
Mange virksomheder tror fejlagtigt at oplagring i en skibscontainer, lagring på nedgravet membran eller en olieudskiller er
tilstrækkeligt.

Det er ikke ligegyldigt hvilket materiale opsamlingskarret er lavet af. Det
er heller ikke ligegyldigt hvilke medier der oplagres på samme opsamlingskar eller i samme rum.
Se i kataloget: ”VCI konceptet” er en kombinations-oversigt, der fortæller
hvilke medier der kan - eller ikke kan opbevares sammen. Farlige medier
er klassificeret i forskellige fareklasser, alt efter hvor farlige de er.
Fareklasserne er oplyst på mediets datablad.

En skibscontainer har intet opsamlingskar, så i tilfælde af en lækage, vil
væsker løbe ud på jorden og dermed forurene vores grundvand.

EX-sikring

Uheld/udslip

Således mærkede produkter er beregnet til anvendelse i områder
med eksplosionsrisiko zone 1 og 2 under overholdelse af den aktuelt
medfølgende driftsvejledning / overensstemmelseserklæring i henhold til
ATEX-direktivet.

Ved uheld/udslip er virksomheden forpligtet til at anmelde det til myndighederne. Oprydningsomkostningerne vil påfalde virksomheden og den
(ledelsen) har gjort sig straffeansvarlig.

En membran vil med tiden blive fyldt med vand og de grundvands forurendende væsker vil løbe over, specielt olie da det flyder på vand.
En olieudskiller fanger kun i begrænset omfang det der flyder på vandet,
kemikalier der blandes i vandet fanges ikke.

Miljøbeskyttelsesloven § 19, Forurening af jord:
”en forsætlig eller uagtsom forurening af jord eller grundvand bør resultere i politianmeldelse”

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9

Bestilling og service 76 24 40 80
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS base-line
med hjul, til 1 tromle à 200 liter
Det billige alternativ til opbevaring iht. loven.
hutig levering
2 faste og 2 styrehjul af polyamid (PA)
svejset konstruktion af stål
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige
væsker (H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
W
W
W
W

4.050,-

Opsamlingskar DENIOS base-line med hjul,
til 1 tromle à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter
gitterrist

1
galvaniseret

variant

2 styrehjul, 2 faste hjul

opsamlingsvolumen [l]

217

bæreevne total [kg]

330

udvendig mål B x D x H [mm]*
best.-nr.

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

tildækningshætter til kar med 2 tromler à 200 liter

136-463-J9

840,-

tildækningshætter til kar med 4 tromler à 200 liter

136-465-J9

1.030,-

tromlestativ til 1 tromle à 60 / 200 liter

114-524-J9

1.030,-

tromlestativ til 3 tromler à 60 liter

114-530-J9

1.330,-

tromlestativ til 2 tromler à 60 / 200 liter

114-527-J9

1.420,-

1350 x 815 x 995
255-180-J9

pris Kr. / styk

4.050,-

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

22

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS base-line,
op til 4 tromler à 200 liter

1

DENIOS base-line - basisudstyr til
opbevaring af farlige medier

Det billige alternativ til opbevaring iht. loven.
hutig levering
gaﬀellommer til intern transport
svejset konstruktion af stål
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier
og antændelige væsker (H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
W
W
W
W

fra

1.790,-

BEST

Opsamlingskar DENIOS base-line, op til 4 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

gitterrist

2

4

galvaniseret

opsamlingsvolumen [l]

217

205

220

bæreevne total [kg]

330

660

1320

885 x 815 x 473

1236 x 815 x 350

1236 x 1210 x 285

255-179-J9

255-181-J9

255-182-J9

2.090,-

1.790,-

2.690,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 2 tromler à 200 liter
Kompakt og pladsbesparende kontruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter.
W
W
W
W

svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

,1.680

med eller uden fødder

100 mm frihøjde

Opsamlingskar DENIOS classic-line, til 1 tromle à 200 liter
gitterrist

uden

version

uden frihøjde

lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

24

alle produkter frit leveret

galvaniseret

uden

galvaniseret

med gaﬀelbeslag

1

1

1

1

217

217

217

217

400

400

400

400

885 x 815 x 378

885 x 815 x 478

259-294-J9

259-296-J9

259-298-J9

1.680,-

2.150,-

1.750,-

2.320,-

259-295-J9

259-297-J9

259-299-J9

259-301-J9

2.150,-

2.580,-

2.180,-

2.630,-

leveringstid: 1 - 2 uger

259-300-J9

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

5år
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DENIOS classic-line - løsninger til alle anvendelser, f.eks.
opbevaring af op til 12 tromler på ét kar, beskyttelse af større arealer
eller aftapning og transport af farlige medier.

TOP-SELLER

1

fra

,1.630

galvaniseret eller lakeret - for
optimal korrosionsbeskyttelse

yderligere oplysninger til DENIOS classic line
til 2 tromler
se side

31

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 2 tromler à 200 liter
gitterrist

uden

version

uden frihøjde

lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

galvaniseret

uden

galvaniseret

med gaﬀelbeslag

1

2

1

2

205

205

205

205

800

800

800

800

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 355

259-302-J9

259-304-J9

259-306-J9

1.630,-

1.750,-

1.730,-

1.990,-

259-303-J9

259-305-J9

259-307-J9

259-309-J9

1.970,-

2.140,-

2.120,-

2.330,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

259-308-J9
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1

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 4 tromler à 200 liter
Kompakt og pladsbesparende kontruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter.
W
W
W
W

svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

,2.790

100 mm frihøjde

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 3 tromler à 200 liter
gitterrist

uden

version
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

2

3

338

338

1200

1200

815 x 2010 x 355

best.-nr. pulverlakeret

259-310-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

26

galvaniseret

med gaﬀelbeslag

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

259-312-J9

2.790,-

3.020,-

259-311-J9

259-313-J9

3.080,-

3.460,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

5år

DENIOS
garanti

DENIOS classic-line - løsninger til alle anvendelser, f.eks. opbevaring
af op til 12 tromler på ét kar, beskyttelse af større arealer eller
aftapning og transport af farlige medier.

1

Flere produkter finder du i vores
shop!
denios.shop/dk-opsamlingskar-finder

fra

,2.880

galvaniseret eller lakeret

fås med lav konstruktion eller med
forhøjet opsamlingsvolumen

med eller uden fødder

Opsamlingskar uden gitterrist fås i webshoppen

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 4 tromler à 200 liter
gitterrist
version
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

galvaniseret
uden frihøjde

med gaﬀelbeslag

4

4

4

4

220

410

220

410

1600

1600

1600

1600

1236 x 1210 x 190

1240 x 1210 x 330

1236 x 1210 x 290

1240 x 1210 x 430

259-318-J9

259-326-J9

259-320-J9

259-328-J9

2.880,-

4.160,-

2.990,-

4.240,-

259-319-J9

259-327-J9

259-321-J9

259-329-J9

3.410,-

4.630,-

3.510,-

4.810,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 12 tromler à 200 liter
Velegent til opbevaring af større mængeder. Nem at forsyne takket være den lave konstruktion på 250 mm. Den optimerede
fodkonstruktion muliggør nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter.
W
W
W
W

svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

,
4.680

-

lav konstruktion på 250 mm

TILBEHØR
Opkørselsrampe af stål,
varmgalvaniseret, kan reguleres
i højden fra 150 til 270 mm,
dimensioner B x D (mm):
1035 x 900, Best.-nr. 126-133-J9,
Kr. 2.300,-

Ergonomisk tromlevogn Secu
Comfort
se side

374

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 4 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter

4

gitterrist

8

12

galvaniseret

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk
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Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 12 tromler à 200 liter
4

alle produkter frit leveret

225

420

340

540

1600

1600

3200

4800

816 x 2470 x 250

816 x 2470 x 355

2455 x 1210 x 250

3670 x 1210 x 250

103

117

160

250

259-330-J9

259-332-J9

259-334-J9

259-336-J9
8.190,-

4.680,-

6.400,-

7.150,-

259-331-J9

259-333-J9

259-335-J9

–

5.170,-

6.740,-

7.880,-

–

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

5år

1

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 8 tromler à 200 liter
Opbevaring op til 3 europaller eller 2 kemipaller, egnet som udvidelse af eksisterende pallereoler
W
W
W
W
W

syrebestandige indlægskar af polyethylen (PE) fås som tilbehør
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

Opsamlingskarrene er også
velegnede til supplering af
eksisterende reoler

fra

,6.070
BESTIL OGSÅ
Tromlestativer af polyetylen (PE) til 60 og 200 liters
tromler
W både til 60 og 200 liters tromler
W udvendig mål B × D × H (mm): 475 x 620 x 390

Best.-nr. 114-904-J9, Kr. 930,-

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 8 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter

4

4

6

8

lagerkapacitet europaller

1

2

2

3

lagerkapacitet kemipaller
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

1

1

1

2

410

460

560

700

1500

2000

2400

3000

1300 x 1380 x 390

1300 x 1780 x 343

1300 x 2180 x 343

1300 x 2680 x 343

114-374-J9

114-375-J9

114-376-J9

114-377-J9

6.070,-

6.530,-

7.280,-

8.110,-

PE-indlægskar

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

114-330-J9

114-332-J9

114-334-J9

114-336-J9

3.610,-

4.360,-

4.810,-

5.460,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 2 tromler à 200 liter
fra

,2.450

Særlig kompakt og pladsbesparende
W svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
W galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

mere lagerkapacitet
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

1

2

smådunke
205

400

1240 x 715 x 255 1240 x 1215 x 161

205

1240 x 1215 x 300

52

58

72

114-297-J9

114-299-J9

182-577-J9

2.450,-

2.620,-

3.230,-

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
til 4 tromler à 200 liter
Meget lav konstruktion - ideel til forsyning med tromlevogn,
gaﬀellommer muliggør intern transport med gaﬀeltruck eller palleløfter
W svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
W lakeret for optimal korrosionsbeskyttelse
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
lagerkapacitet tromler à 200 liter

4

opsamlingsvolumen [l]

205

bæreevne total [kg]

1400

udvendig mål B x D x H [mm]

1260 x 1340 x 195

best.-nr. lakeret

114-584-J9

pris Kr. / styk

5.050,-

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
til 1 tromle à 200 liter
Kompakt og pladsbesparende konstruktion med gaﬀellommer til nem
intern transport, høj sikkerhed vha. intergreret tromleholder
W svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj
kvalitet
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
variant
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. lakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

1
200
med tromleoplag
450
866 x 866 x 423
182-582-J9
3.320,159-068-J9
3.780,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

1

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

5år

Afprøvet kvalitet i et nyt design
Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 2 tromler à 200 liter
Kompakt og pladsbesparende kontruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter.
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar

KV AFP
NY ALI RØV
T D TET ET
ES I E
IG T
N

tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige
væsker (H224 - H226)
lakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse

1.990,Best.-nr. 259-308-J9

lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

2
205
800
1236 x 815 x 355
259-308-J9
1.990,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
op til 8 tromler à 200 liter
Stabile fødder af polypropylen (PP) beskytter mod korrosion og skader, skåner industrigulvene og muliggør pladsbesparende opbevaring
(kan stables), optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med palleløfter eller gaﬀeltruck
W
W
W
W

W galvanisering eller lakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

kompakt, pladsbesparende konstruktion
udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade
kan stables
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar

udtagelig galvaniseret gitterrist som
henstillingsﬂade

100 mm frihøjde

TILBEHØR

Tromlestativ til 1 tromle
à 60 / 200 liter,
Best.-nr. 114-524-J9,
Kr. 1.030,-

32

Tromlestativ til 2 tromler
à 60 / 200 liter,
Best.-nr. 114-527-J9,
Kr. 1.420,-

alle produkter frit leveret

Tromlestativ til 3
tromler à 60 liter,
Best.-nr. 114-530-J9,
Kr. 1.330,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Tromlestativer af polyetylen
(PE) til 60 og 200 liters tromler,
Best.-nr. 114-904-J9, Kr. 930,-

Tildækningshætter til kar med
2 tromler à 200 liter,
Best.-nr. 136-463-J9, Kr. 840,Tildækningshætter til kar med
4 tromler à 200 liter,
Best.-nr. 136-465-J9, Kr. 1.030,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

overensstemmelseserklæring

1

specialfremstillinger på
forespørgsel

fra

2.580,-

DENIOS
garanti

10
år

sømmene er dobbelt svejset, afprøvet
og væsketæt

stabile fødder af kunststof beskytter karret mod korrosion
og skader

Opsamlingskar DENIOS pro-line, op til 8 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter
gitterrist

2

4

4

8

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

opsamlingsvolumen [l]

205

220

225

340

bæreevne total [kg]

800

1600

1600

3200

1236 x 815 x 355

1236 x 1210 x 290

816 x 2470 x 250

2455 x 1210 x 250

259-347-J9

259-353-J9

259-355-J9

259-357-J9

2.580,-

3.600,-

4.520,-

7.260,-

259-348-J9

259-354-J9

259-356-J9

259-358-J9

3.010,-

3.900,-

5.040,-

7.880,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af rustfrit stål, 200 liter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS pro-line
af rustfrit stål, op til 4 tromler à 200 liter
Svejset konstruktion af rustfrit stål - korrosionsbeskyttelse også ved opbevaring af aggressive
kemikalier, gaﬀellommer muliggør nem intern transport vha. gaﬀeltruck eller palleløfter

Opsamlingskar af rustfrit stål
til IBCer
se side

svejset konstruktion af rustfrit stål 1.4301 - sikker og holdbar
kompakt, pladsbesparende konstruktion
100 mm frihøjde
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
W udtagelig gitterrist af rustfrit stål 1.4301 eller af galvaniseret stål som
henstillingsﬂade

50

W
W
W
W

udtagelig gitterrist af rustfrit stål 1.4301
eller galvaniseret stål

rustfrit stål 1.4301

fra

8.100,-

DENIOS
garanti

10
år

Opsamlingskar DENIOS pro-line af rustfrit stål, op til 4 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. gitterrist: galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. gitterrist: rustfrit stål
pris Kr. / styk

34

alle produkter frit leveret

1

2

4

4

205

205

205

400

600

900

1400

1400

850 x 870 x 430

850 x 1342 x 325

1260 x 1342 x 270

1260 x 1342 x 390

130-055-J9

130-056-J9

130-057-J9

178-410-J9

8.100,-

9.580,-

11.600,-

20.200,-

128-287-J9

128-288-J9

128-289-J9

178-409-J9

10.100,-

12.200,-

15.100,-

22.900,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til 200 liters tromler

overensstemmelseserklæring

OS ON
NI T I
D E VA
NO
IN

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
til 2 tromler à 200 liter

1

Afprøvet og fuldstændig væsketæt opsamlingskar. Sømfri konstruktion for høj sikkerhed. Afrundede kanter til nem rengøring.
W afprøvet og væsketæt
W nem at rengøre vha. afrundede konturer
W lakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
W integreret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
og nem intern transport
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W med DIBt godkendelse
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

2.350,DENIOS
garanti

10
år

tilpasset europaller

nem at rengøre vha.
afrundede konturer

integreret fodkonstruktion: frihøjde til
gaﬀeltruck eller palleløfter

sømløs fremstillet og fuldstændig
væsketæt

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
til 2 tromler à 200 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter
gitterrist
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. lakeret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

2
galvaniseret
220
800
846 x 1322 x 330
218-993-J9

En verdensnyhed til lagring af farlige medier - det
første sømløse fremstillede opsamlingskar, støbt af ét
stykke: uden svejsninger og fuldstændig væsketæt.
Den integrerede fodkonstruktion muliggør nem intern
transport med palleløfter idet karret kan løftes op fra
begge langsider.

2.350,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål med hjul

DENIOS
garanti

5 år

overensstemmelseserklæring

TÜV-afprøvet
opsamlingskar

Opsamlingskar DENIOS classic-line
med hjul
Hjul af polyamid (PA), skubbebøjlen garanterer sikker intern transport af farlige medier
W bøjle med fastspændingsrem som transportsikring til 1 tromle à 200 liter
fås som tilbehør
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

W svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj
kvalitet
W hjul af polyamid (PA)

SÆT-PRIS

Opsamlingskar med hjul, inkl.
bøjle og fastspændingsrem som
transportsikring, til 1 tromle à
200 liter,
Best.-nr. 259-770-J9, Kr. 5.450,-

fra

,2.430
Opsamlingskar med hjul, inkl.
galvaniseret tromlestativ til 1 tromle
à 200 liter,
Best.-nr. 259-771-J9, Kr. 6.390,-

Opsamlingskar DENIOS classic-line med hjul
gitterrist

uden

lagerkapacitet

galvaniseret

tromler à 60 liter

antal

1

variant

galvaniseret

tromler à 200 liter
2

4 styrehjul

hjul

galvaniseret
1

2

2 styrehjul, 2 faste hjul
polyamid

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]*
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

65

65

217

300

300

400

205
800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-375-J9

259-377-J9

259-337-J9

259-339-J9

2.430,-

2.700,-

4.500,-

4.930,-

259-376-J9

259-378-J9

259-338-J9

259-340-J9

2.820,-

2.970,-

5.020,-

5.660,-

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

36

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-afprøvet
opsamlingskar

Opsamlingskar af stål med hjul

overensstemmelseserklæring

1

Opsamlingskar DENIOS pro-line
med elektrisk ledende hjul
Hjul af elektrisk ledende kunststof, skubbebøjlen garanterer sikker intern transport
af farlige medier
W
W
W
W
W

svejset konstruktion - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
elektrisk ledende hjul
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

galvaniseret eller lakeret - for
optimal korrosionsbeskyttelse

fra

TILBEHØR

2.980,-

DENIOS
garanti

Transportsikring, bestående af
sikkerheds-fastspændingsrem og
holder til 2 tromler, Best.-nr.
229-527-J9, Kr. 660,-

10
år

elektrisk ledende hjul

Opsamlingskar DENIOS pro-line med elektrisk ledende hjul
gitterrist
lagerkapacitet
antal
variant

uden
1

bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]*
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

galvaniseret

galvaniseret

tromler à 200 liter
2

4 styrehjul

hjul
opsamlingsvolumen [l]

galvaniseret

tromler à 60 liter

1

2

2 styrehjul, 2 faste hjul
elektrisk ledende

65

65

217

300

300

400

205
800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-379-J9

259-381-J9

259-359-J9

259-361-J9

2.980,-

3.260,-

5.540,-

6.280,-

259-380-J9

259-382-J9

259-360-J9

259-362-J9

3.350,-

3.660,-

6.120,-

7.010,-

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Tappestation af stål

DENIOS
garanti

Tappestationer classic-line,
til 60 og 200 liters tromler

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Tappestationer DENIOS classic-line tromler opbevares pladsbesparende og
sikkert og der kan aftappes til enhver tid

Bestående af tromlestativ og opsamlingskar,
sikker opbevaring, aftapning og dosering af farlige medier
W
W
W
W
W
W
W

5år

kompakt, pladsbesparende konstruktion
med tromlestativ af galvaniseret stål
optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

TILBEHØR
fra

,2.780

Tappehane af messing,
3/4", Best.-nr. 117-132-J9,
Kr. 360,-

Tromlehane af kunststof
med 2” gevind,
Best.-nr. 117-105-J9,
Kr. 270,-

Sikkerhedsventil til
tromler, Best.-nr.
117-131-J9, Kr. 500,-

Yderligere tilbehør til tromler

fra side

340

Tappestationer classic-line, til 60 og 200 liters tromler
lagerkapacitet

tromler à 60 liter

antal
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

38

alle produkter frit leveret

tromler à 200 liter

1

1

3

1

2

65

217

205

220

220

400

400

800

800

800

635 x 785 x 660

885 x 815 x 860

1236 x 815 x 735

1236 x 1210 x 670

1236 x 1210 x 670

259-500-J9

259-502-J9

259-504-J9

259-506-J9

259-508-J9

2.780,-

3.300,-

3.620,-

4.460,-

4.630,-

259-501-J9

259-503-J9

259-505-J9

259-507-J9

259-509-J9

2.850,-

3.510,-

4.080,-

4.880,-

5.040,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Tappestation af stål

5år

Tappestation classic-line,
op til 4 tromler à 200 liter

Tappestation classic-line,
op til 2 tromler à 60 liter

Bestående af tromlestativ og opsamlingskar, tromlestativer med gaﬀellommer muliggør nem
forsyning vha. gaﬀeltruck, sikker tømning vha. proﬁlter i forskellige højder

Særlig smal og kompakt konstruktion,
aftapning og dosering fra 50 og 60 liters
tromler på små arealer

inkl. tromlepalle af PE eller galvaniseret stål
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
sikker tromletømning vha. proﬁler i forskellige højder
godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og ved brug af en galvaniseret tromlepalle til
opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
W leveres i adskilt stand med
montagevejledning

W med hulplade som henstillingsﬂade
W svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
W galvaniseret opsamlingskar og tromlestativ for
optimal korrosionsbeskyttelse
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier
og antændelige væsker (H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

W
W
W
W
W

1

TILBEHØR

Stabelbar tromlepalle
af galvaniseret stål stål,
Best.-nr. 114-557-J9,
Kr. 990,-

fra

,2.930

Tromlepalle af
polyetylen (PE),
Best.-nr. 114-896-J9,
Kr. 1.420,Kandeholder af (PE),
Best.-nr. 114-901-J9,
Kr. 390,-

Tappestation classic-line,
op til 2 tromler à 60 liter

Tappestation classic-line, op til 4 tromler à 200 liter
variant
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. Tappestation AS-P inkl. tromlepalle galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. Tappestation AS-P inkl. tromlepalle PE
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

1 tromlepalle

2 tromlepaller

2

4

4

220

260

400

800

1200

1200

1200 x 1500 x 670

1200 x 2900 x 670

1200 x 2900 x 670

199-885-J9

199-887-J9

199-889-J9

5.550,-

7.880,-

9.210,-

199-886-J9

199-888-J9

199-890-J9

6.070,-

8.630,-

9.940,-

lagerkapacitet
tromler à 60 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål
B x D x H [mm]

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

2
60

120

240

800 x 480 x 710 800 x 480 x 1210

vægt [kg]
best.-nr.

1
60

48

72

114-318-J9

114-320-J9

2.930,-

4.220,-

leveringstid: 1 uge
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1

Depoter til farlige medier

DENIOS
garanti

Type P2-O, op til 4 tromler à 200 liter

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

WW tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224-H226)
WW kan stables i 3 etager
WW af stål, med stænkskærm på 3 sider
WW udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
WW kan løftes med løftevogn eller gaffeltruck

Depot til farlige medier 2 P2-O,
galvaniseret, til 2 tromler à 200 liter

fra 6.460,-

Farligt-gods depot 4 P2-O-V50, med
400 liters opsamlingsvolumen

6.990,-

9.350,-

Best.-nr. 114-484-J9

Best.-nr. 178-413-J9

TILBEHØR
Tildækningshætte
WW som beskyttelse mod snavs
og påvirkning fra vejrliget
WW hætte af vævet materiale af
høj kvalitet
WW integreret DIN
A4-dokumentlomme
WW den lange side kan klappes
op, med 2 lynlåse

Reolelementer til farligt-gods
depoter

Depot til farlige medier 2 P2-O,
lakeret, med reol til smådunke

SÆT-PRIS

8.100,Best.-nr. 122-720-J9
lagerkapacitet tromler à 200 liter

2

type
udvendig mål B x D x H [mm]

4 P2-O

4 P2-O-V50

1390 x 900 x 1440

1390 x 1310 x 1380

1390 x 1310 x 1505

opsamlingsvolumen [l]

205

205

400

bæreevne total [kg]

935

1400

1400

vægt [kg]
best.-nr. lakeret

150

205

275

114-612-J9

114-614-J9

178-413-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret

6.460,-

7.230,-

9.350,-

114-484-J9

114-486-J9

178-414-J9

6.990,-

7.890,-

10.300,-

pris Kr. / styk
TILBEHØR

40

4

2 P2-O

best.-nr.

pris Kr. / styk

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-114-J9

980,-

Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-115-J9

330,-

Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på tværbjælkerne

114-546-J9

170,-

1 par reolstøtter, til fastgøring af hylder

114-544-J9

520,-

Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste / tromleholdere

114-545-J9

470,-

Beskyttelsesbøjle, kan drejes, som transportsikring

114-562-J9

350,-

Tildækningshætte til 2 P2-O / -R, beskytter mod snavs og påvirkning fra vejrliget

136-470-J9

1.900,-

Tildækningshætte til 4 P2-O / -R, beskytter mod snavs og påvirkning fra vejrliget

136-471-J9

2.060,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Tildækningshætte til
type 2 P2-O/-R

1.900,-

Best.-nr.
136-470-J9

Tildækningshætte til
type 4 P2-O/-R

2.060,-

Best.-nr.
136-471-J9

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Depoter til farlige medier

5år

DENIOS
garanti

1

P2-R og P2-P, op til 4 tromler à 200 liter
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224-H226)
W P2-R: kan stables i 3 etager
W
W
W
W

af stål, med åben rammekonstruktion på 3 sider
udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade
kan løftes med løftevogn eller gaﬀeltruck
passende tildækningshætter til beskyttelse mod snavs og påvirkning fra
vejrliget fås som tilbehør

Depot til farlige medier 2 P2-R,
lakeret, kan stables, til 2 tromler à
200 liter (drejelig beskyttelsesbøjle
fås som tilbehør)

4.950,Best.-nr. 114-606-J9

Svingbare beskyttelsesbøjle for sikker transport
(som tilbehør), Best.-nr. 114-562-J9, Kr. 350,-

7.030,-

Depot til farlige medier 4 P2-R,
galvaniseret, kan stables

8.200,-

Best.-nr. 114-480-J9

lagerkapacitet tromler à 200 liter
type
kan stables
udvendig mål B x D x H [mm]

Depot til farlige medier 4 P2-P-V50,
lakeret, til 4 tromler à 200 liter (drejelig
beskyttelsesbøjle som tilbehør)

Best.-nr. 178-415-J9

2

4

2

4

2 P2-P

4 P2-P

4 P2-P-V50

2 P2-R

4 P2-R

nej

nej

nej

ja

ja

4 P2-R-V50
ja

1355 x 865 x 935

1355 x 1270 x 870

1355 x 1270 x 1000

1390 x 900 x 1440

1390 x 1310 x 1380

1390 x 1310 x 1505

opsamlingsvolumen [l]

205

205

400

205

205

400

bæreevne total [kg]

935

1400

1400

935

1400

1400

vægt [kg]
best.-nr. lakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

120

148

161

136

164

161

128-290-J9

128-292-J9

178-415-J9

114-606-J9

114-608-J9

178-417-J9

4.740,-

5.830,-

8.200,-

4.950,-

5.990,-

8.190,-

128-291-J9

128-293-J9

178-416-J9

114-478-J9

114-480-J9

178-418-J9

5.750,-

6.860,-

9.130,-

5.980,-

7.030,-

9.480,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS base-line,
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
Det billige alternativ til opbevaring iht. loven.
W
W
W
W
W

hutig levering
gaﬀellommer til intern transport
svejset konstruktion af stål
godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

6.890,BEST

TILBEHØR

Kandeholder, galvaniseret,
med direkte tilgang til
opsamlingskarret,
Best.-nr. 114-566-J9,
Kr. 550,-

42

Tildækningshætter til
opsamlingskar, til 1 IBC
palletank,
Best.-nr. 136-466-J9,
Kr. 1.250,-

alle produkter frit leveret

Galvaniseret stænkskærm, til
opsamlingskar med en bredde
på 1350 mm,
Best.-nr. 114-567-J9, Kr. 2.150,galvaniseret stænkskærm, til
opsamlingskar med en bredde
på 2680 mm,
Best.-nr. 114-568-J9, Kr. 2.700,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Indlægskar af kunststof, til
opsamlingskar L x B (mm):
1350 x 1300

Indlægskar af kunststof, til
opsamlingskar L x B (mm):
2680 x 1300

Best.-nr. 114-434-J9,
Kr. 5.240,-

Best.-nr. 114-437-J9,
Kr. 5.580,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

overensstemmelseserklæring

1

DENIOS base-line - basisudstyr til
opbevaring af farlige medier

godkendt til opbevaring af antændelige væsker
(H224 - H226)

8.050,-

Opsamlingskar DENIOS base-line, op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

1

2

1000

1000

1500

3000

1350 x 1300 x 915

2680 x 1300 x 480

255-183-J9

255-184-J9

6.890,-

8.050,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line med aftapningsområde,
til 1 IBC palletank à 1000 liter
Ekstra sikkerhed og optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W med aftapningsområde
W kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
W alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier
såsom syrer og baser
W svejset konstruktion - sikker og holdbar
W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

DENIOS classic-line - løsninger til enhver anvendelse, f.eks.
opbevaring af op til 3 IBC palletanke på ét kar, beskyttelse af større
arealer eller aftapning og dosering af farlige medier

tappestativ

fra

,6.390

med aftapningsområde for ekstra
sikkerhed ved aftapning

optimeret fodkonstruktion

Til lagring af aggressive kemikalier anbefaler vi
opsamlingskar af kunststof

Opsamlingskar DENIOS classic-line med
aftapningsområde, til 1 IBC palletank à 1000 liter
variant
opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

pris Kr. / styk

bæreevne total [kg]

1800

1800

best.-nr. indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm): 1350 x 1650

1350 x 1650 x 710

1350 x 1650 x 1180

259-383-J9

259-385-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret

6.390,-

7.950,-

259-384-J9

259-386-J9

7.310,-

9.420,-

pris Kr. / styk

44

best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på
1350 mm

men tappestativ

best.-nr. pulverlakeret

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

86

TILBEHØR

med gitterrist

udvendig mål B x D x H [mm]

fra side

pris Kr. / styk
best.-nr. kandeholder
pris Kr. / styk

114-567-J9
2.150,114-433-J9
5.240,114-566-J9
550,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

5år

1

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
til 1 IBC palletank à 1000 liter
Pladsbesparende kontruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W kandeholder fås som tilbehør
W kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
W alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af
aggressive medier såsom syrer og baser
W svejset konstruktion - sikker og holdbar
W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj
kvalitet
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

,7.690

IBC

se side

280-281

BESTIL OGSÅ
Tildækningshætte, Best.-nr. 136-466-J9, Kr. 1.250,-

W som beskyttelse mod snavs og påvirkning fra
vejrliget
W hætte af vævet materiale af høj kvalitet
W integreret DIN A4-dokumentlomme

100 mm frihøjde

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
til 1 IBC palletank à 1000 liter
variant

TILBEHØR
best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på
1350 mm

med gitterrist

men tappestativ

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

pris Kr. / styk

bæreevne total [kg]

1800

1800

best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm): 1350 x 1300

1350 x 1300 x 915

1350 x 1300 x 1385

259-387-J9

259-389-J9

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

7.690,-

9.090,-

259-388-J9

259-390-J9

9.030,-

10.500,-

2.150,-

pris Kr. / styk

114-434-J9
5.240,-

best.-nr. kandeholder

114-566-J9

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

114-567-J9

550,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

5år

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line med aftapningsområde,
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
Ekstra sikkerhed ved aftapning samt optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W med aftapningsområde for ekstra sikkerhed ved aftapning
W kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
W alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af
aggressive medier såsom syrer og baser
W svejset konstruktion - sikker og holdbar

W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj
kvalitet
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

DENIOS classic-line - løsninger til enhver anvendelse,
f.eks. opbevaring af op til 3 IBC palletanke på ét kar,
beskyttelse af større arealer eller aftapning og dosering
af farlige medier

stænkskærm fås som tilbehør

tappestativ
fra

,9.090
med aftapningsområde for ekstra
sikkerhed ved aftapning

Opsamlingskar DENIOS classic-line med aftapningsområde, op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
variant

med gitterrist

med tappestativ

med to tappestativer

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

bæreevne total [kg]

3600

3600

3600

2680 x 1650 x 415

2680 x 1650 x 885

2680 x 1650 x 885

259-391-J9

259-393-J9

259-395-J9

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

46

alle produkter frit leveret

9.090,-

10.800,-

12.500,-

259-392-J9

259-394-J9

259-396-J9

10.600,-

12.100,-

13.900,-

leveringstid: 1 uge

TILBEHØR
best.-nr. Galvaniseret
stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på
2680 mm
pris Kr. / styk

2.700,-

best.-nr. indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B
(mm): 2680 x 1650
pris Kr. / styk

114-568-J9

114-436-J9
6.030,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

5år

1

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
Tilpasset opbevaring af 2 IBC palletanke, optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W kandeholder fås som tilbehør
W kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
W alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af
aggressive medier såsom syrer og baser
W svejset konstruktion - sikker og holdbar

W optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj
kvalitet
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat
Jordledning til sikker
påfyldning

se side

355

fra

,8.640

kandeholder fås som tilbehør

TILBEHØR
best.-nr. kandeholder
Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
variant

med gitterrist

med tappestativ

pris Kr. / styk

med to tappestativer

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

bæreevne total [kg]

3600

3600

3600

2680 x 1300 x 480

2680 x 1300 x 950

2680 x 1300 x 950

259-397-J9

259-399-J9

259-401-J9

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

8.640,-

10.500,-

11.900,-

259-398-J9

259-400-J9

259-402-J9

10.100,-

11.200,-

12.800,-

alle produkter frit leveret

best.-nr. Galvaniseret
stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på
2680 mm
pris Kr. / styk
best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B
(mm): 2680 x 1300
pris Kr. / styk

leveringstid: 1 - 2 uger

114-566-J9
550,114-568-J9
2.700,114-437-J9
5.580,-
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1

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 3 IBC palletanke à 1000 liter
Tilpasset opbevaring af 3 IBC palletanke, optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
W
W
W
W
W
W
W

kandeholder fås som tilbehør
kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser
svejset konstruktion - sikker og holdbar
optimal korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering eller lakering af høj kvalitet
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

16.40

0,-

galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade

100 mm frihøjde
optimeret fodkonstruktion

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 3 IBC palletanke à 1000 liter
variant

med tappestativ

med to tappestativer

med 3 tappebukke

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

1000

pris Kr. / styk

bæreevne total [kg]

5400

5400

5400

5400

3280 x 1300 x 420

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

259-403-J9

259-405-J9

259-407-J9

259-409-J9

best.-nr. indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B
(mm): 3280 x 1300

16.400,-

18.200,-

20.400,-

22.300,-

259-404-J9

259-406-J9

259-408-J9

259-410-J9

17.900,-

20.800,-

21.800,-

24.800,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

48

TILBEHØR

med gitterrist

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

best.-nr. kandeholder

pris Kr. / styk

114-566-J9
550,180-335-J9
6.730,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af stål

5år

1

Opsamlingskar DENIOS classic-line,
op til 10 IBC palletanke à 1000 liter
Stort opsamlingskar, op til 15,5 m² lagerﬂade, optimal til opbevaring eller aftapning, nem forsyning takket være den lave konstruktion
W
W
W
W
W

nem forsyning takket være den lave konstruktion, opkørselsrampe fås som tilbehør
svejset konstruktion af stål - sikker og holdbar
galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

0,10.40
Lagerplads: ca. 2 m²

Lagerareal: ca. 15,5 m²

Lagerareal: ca. 6 m²

Lagerareal: ca. 11 m²

Opsamlingskar DENIOS classic-line, op til 10 IBC palletanke à 1000 liter
opsamlingsvolumen [l]

320

650

1100

1730

lagerareal

ca. 2 m²

ca. 6 m²

ca. 11 m²

ca. 15,5 m²

lagerkapacitet

tromler à 200 liter

antal
overﬂade
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

TILBEHØR

IBC à 1000 liter

3

12

4

10

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

1800

6500

10000

15000

2082 x 1028 x 235

2906 x 2204 x 150

5028 x 2082 x 150

6028 x 2669 x 150

138-089-J9

138-090-J9

138-091-J9

236-418-J9

10.400,-

17.600,-

29.800,-

42.300,-

alle produkter frit leveret

Opkørselsrampe af stål,
varmgalvaniseret, kan reguleres
i højden fra 150 til 270 mm,
dimensioner B x D (mm):
1035 x 900, Best.-nr. 126-133-J9,
Kr. 2.300,-

leveringstid: 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af rustfrit stål til 200 liters tromler og IBCer

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS pro-line af rustfrit stål,
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
Svejset konstruktion af rustfrit stål - langsigtet korrosionsbeskyttelse, selv hvis der opbevares aggressive kemikalier
W
W
W
W
W
W

svejset konstruktion af rustfrit stål 1.4301 - sikker og holdbar
til opbevaring af aggressive kemikalier
gaﬀellommer til intern transport med gaﬀeltruck eller palleløfter
100 mm frihøjde
godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

19.300,-

DENIOS
garanti

10
år

godkendt til opbevaring af antændelige
væsker (H224 - H226)

udtagelig gitterrist af rustfrit stål 1.4301 eller af
galvaniseret stål som henstillingsﬂade

rustfrit stål 1.4301

Opsamlingskar DENIOS pro-line af rustfrit stål, op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter

1

lagerkapacitet tromler à 200 liter

4

8

1000

1000

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. med gitterrist rustfrit stål
pris Kr. / styk
best.-nr. med gitterrist galvaniseret
pris Kr. / styk

50

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

2

2000

4000

1300 x 1350 x 920

1300 x 2680 x 485

128-286-J9

128-285-J9

24.200,-

36.200,-

130-054-J9

130-053-J9

19.300,-

25.900,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
til 1 IBC palletank à 1000 liter

1

Opsamlingskar til opbevaring
af tromler
fra side

33

Maksimal sikkerhed vha. reﬂektorer i signalfarve.
W optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck
eller palleløfter muliggør nem intern transport
W alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til
opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser
W kandeholder fås som tilbehør
W svejset konstruktion - sikker og holdbar
W kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller
doseringsstation
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
W tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

sømmene er dobbelt svejset,
afprøvet og væsketæt

8.080,-

DENIOS
garanti

10
år

optimeret fodkonstruktion - nem håndtering med
palleløfter eller gaﬀeltruck

reﬂektorer - mere opmærksomhed under
forsyning og transport

TILBEHØR

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
til 1 IBC palletank à 1000 liter
variant

best.-nr. kandeholder

med gitterrist

med tappestativ

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

bæreevne total [kg]

1800

1800

1350 x 1300 x 915

1350 x 1300 x 1385

259-411-J9

259-413-J9

8.080,-

9.550,-

259-412-J9

259-414-J9

9.490,-

10.950,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

114-566-J9

pris Kr. / styk

550,-

best.-nr. Tildækningshætter til opsamlingskar, til 1 IBC palletank
pris Kr. / styk

1.250,-

best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en
bredde på 1350 mm
pris Kr. / styk

114-567-J9
2.150,-

best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm):
1350 x 1300
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

136-466-J9

114-434-J9
5.240,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

overensstemmelseserklæring

Opsamlingskar DENIOS pro-line,
op til 3 IBC palletanke à 1000 liter
Maksimal sikkerhed vha. reﬂektorer i signalfarve
W
W
W
W
W
W
W
W

optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaﬀeltruck eller palleløfter
kandeholder fås som tilbehør
kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
3sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser
svejset konstruktion - sikker og holdbar
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

9.080,-

DENIOS
garanti

10
år

sømmene er dobbelt svejset, afprøvet
og væsketæt

Opsamlingskar DENIOS pro-line, op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
variant

med gitterrist

med tappestativ

med to tappestativer

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

bæreevne total [kg]

3600

3600

3600

2680 x 1300 x 480

2680 x 1300 x 950

2680 x 1300 x 950

259-415-J9

259-417-J9

259-419-J9

9.080,-

11.100,-

12.500,-

259-416-J9

259-418-J9

259-420-J9

10.600,-

11.800,-

13.400,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

52

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

fra

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

overensstemmelseserklæring

1

17.200,-

DENIOS
garanti

10
år

reﬂektorer - mere opmærksomhed
under forsyning og transport
100 mm frihøjde
TILBEHØR
best.-nr. kandeholder

optimeret fodkonstruktion - nem håndtering
med palleløfter eller gaﬀeltruck

114-566-J9

pris Kr. / styk

550,-

best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på 2680 mm
pris Kr. / styk

114-568-J9
2.700,-

best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm): 2680 x 1300

114-437-J9

pris Kr. / styk

5.580,-

best.-nr. indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm): 3280 x 1300

180-335-J9

pris Kr. / styk

6.730,-

Opsamlingskar DENIOS pro-line, op til 3 IBC palletanke à 1000 liter
variant

med gitterrist

med tappestativ

med to tappestativer

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

1000

bæreevne total [kg]

5400

5400

5400

5400

3280 x 1300 x 420

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

259-421-J9

259-423-J9

259-425-J9

259-427-J9

17.200,-

19.100,-

21.400,-

23.400,-

259-422-J9

259-424-J9

259-426-J9

259-428-J9

18.800,-

21.800,-

22.900,-

25.900,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

med 3 tappebukke

53

1

Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

DENIOS
garanti

Gulvelementer DENIOS classic-line,
særlig lav konstruktion på 78 mm

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Gulvelementer DENIOS classic-line - udstyr
dine lagerlokaler til opbevaring af farlige
medier iht. loven

Til beskyttelse af større arealer, tilpasset opbevaring og sikker aftapning iht. loven
iht. lovgivning for håndtering af grundvandforurenende medier
W
W
W
W
W

nem at forsyne vha. opkørselsramper (tilbehør)
svejset konstruktion - sikker og holdbar
galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
særlig lav højdetilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

Tromlepumper

fra side

Stablereoler

108

se side

310

højde: 78 mm

Gulvelementer DENIOS classic-line, særlig lav konstruktion på 78 mm
opsamlingsvolumen [l]

80

110

140

170

225

udvendig mål B x D [mm]

1362 x 1362

1862 x 1362

1862 x 1862

2862 x 1362

2862 x 1862

bæreevne [kg/m²]
best.-nr.* hjulbelastning: 450 kg
pris Kr. / styk
best.-nr.* hjulbelastning: 2000 kg
pris Kr. / styk

5000

5000

5000

5000

5000

115-128-J9

115-130-J9

168-966-J9

115-132-J9

115-134-J9

4.280,-

5.470,-

8.190,-

7.300,-

11.800,-

120-233-J9

120-234-J9

195-305-J9

120-235-J9

120-236-J9

6.160,-

8.910,-

10.900,-

12.700,-

18.400,-

*afstillingsflade 200 x 200 mm
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

Reoler til farlige medier

fra side

1

Til opbevaring af aggressive kemikalier,
anbefaler vi gulvelementer af kunststof

98

se side

96-97

fra

,4.280

Special mål og udførelser
i rustfrit stål på forespørgsel.

TILBEHØR
samlingselementer

VE 14

VE 19

VE 29

1320 x 45

1820 x 45

2820 x 45

115-158-J9

115-159-J9

115-160-J9

150,-

200,-

260,Opkørselshjørne

udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
opkørselsramper

AR 14

AR 19

AR 29

udvendig mål B x D [mm]

1320 x 720

1820 x 720

2 x 720

730 x 730

best.-nr.

115-164-J9

115-165-J9

115-166-J9

115-171-J9

2.630,-

3.410,-

4.900,-

1.580,-

Afstandssamlinger

Kantbeslag

Krydssamlinger

25 x 120

20 x 80

130 x 130

115-169-J9

115-170-J9

115-167-J9

150,-

130,-

210,-

pris Kr. / styk
monteringsbeslag
udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

DENIOS
garanti

overensstemmelseserklæring

Gulvelementer DENIOS classic-line,
særlig lav konstruktion på 123 mm
Til beskyttelse af større arealer, tilpasset opbevaring og sikker aftapning iht. loven
W
W
W
W
W

nem at forsyne vha. opkørselsrampe (tilbehør)
svejset konstruktion - sikker og holdbar
galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
tæthedsprøve med testcertiﬁcat

fra

,
0
0
1.6

højde: 123 mm

Gulvelementer DENIOS classic-line, særlig lav konstruktion på 123 mm
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.* hjulbelastning: 450 kg

40

80

165

95

210

5000

5000

5000

5000

5000

5000

500 x 500

1000 x 500

1000 x 1000

2000 x 1000

2500 x 500

2500 x 1000

115-137-J9

115-139-J9

115-141-J9

115-143-J9

115-145-J9

115-147-J9

1.600,-

2.020,-

2.840,-

5.030,-

3.370,-

6.170,-

115-149-J9

115-150-J9

115-151-J9

115-152-J9

115-153-J9

115-154-J9

2.160,-

2.990,-

4.880,-

7.510,-

5.400,-

9.810,-

pris Kr. / styk
best.-nr.* hjulbelastning: 2000 kg

20

pris Kr. / styk

*afstillingsflade 200 x 200 mm
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

1

Stablereoler

Gulvelementer DENIOS classic-line - udstyr dine lagerlokaler
til opbevaring af farlige medier iht. loven

fra side

108

Reoler til farlige medier

fra side

98

Special mål og udførelser i rustfrit stål på forespørgsel.

TILBEHØR
samlingselementer
udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.

VE 5

VE 10

VE 20

VE 25

470 x 45

970 x 45

1970 x 45

2470 x 45
115-175-J9

115-172-J9

115-173-J9

115-174-J9

pris Kr. / styk

120,-

170,-

220,-

270,-

opkørselsramper

AR 5

AR 10

AR 20

AR 25

udvendig mål B x D [mm]

450 x 1120

950 x 1120

1950 x 1120

2450 x 1120

best.-nr.

115-176-J9

115-177-J9

115-178-J9

115-179-J9

1.740,-

2.680,-

4.970,-

5.330,-

Afstandssamlinger

Kantbeslag

Krydssamlinger

Opkørselshjørne

25 x 120

20 x 80

130 x 130

1140 x 1140

115-182-J9

115-183-J9

115-167-J9

115-181-J9

140,-

140,-

210,-

2.760,-

pris Kr. / styk
monteringsbeslag
udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Opkørselshjørne

2.760,-

Best.-nr.
115-181-J9

Krydssamlinger

210,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
115-167-J9
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1

Små opsamlingskar af kunststof

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-559

Opsamlingskar til smådunke SC-P

W
W
W
W

i 4 størrelser, som kan kombineres på en europalle, 20 - 80 liters volumen
af kemisk bestandig og fuldstændig korrosionsfri kunststof (PE)
nem at rengøre
kar og gitterriste kan genbruges, kan stables ved opbevaring eller transport

OS N
NI TIO
DE VA
NO
IN

W til sikker opbevaring af smådunke iht. loven
W efter eget valg med stabil, udtagelig kunststof-gitterrist
W inkl. lækagevisning i rødt som standard

NYHED

fra 440,-

Opsamlingskar til smådunke SC-P 20
med udtagelig gitterrist af kunststof inkl.
lækagevisning i rødt,
Best.-nr. 248-041-J9, Kr. 800,-

Opsamlingskar til smådunke SC-P 30 med
2-delt, udtagelig gitterrist af kunststof inkl.
lækagevisning i rødt,
Best.-nr. 248-042-J9, Kr. 1.070,-

Opsamlingskar til smådunke SC-P 40 uden gitterrist, til direkte placering af
smådunke, Best.-nr. 248-039-J9, Kr. 630,-

58

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Opsamlingskar til smådunke
SC-P 40 med 2-delt, udtagelig
gitterrist af kunststof inkl.
lækagevisning i rødt,
Best.-nr. 248-043-J9, Kr. 800,-

www.denios.dk

DIBt

Små opsamlingskar af kunststof

almen byggetilladelse –
Z-40.22-559

1

Opsamlingskar til smådunke SC-P 80 med 4-delt,
udtagelig gitterrist af kunststof inkl. lækagevisning
i rødt, Best.-nr. 248-044-J9, Kr. 1.550,Lækagevisning i rødt signaliserer, at der er
væske i opsamlingskarret. Gitterristen skal
ikke ﬂyttes under kontrollen.

type
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

SC-P 20

SC-P 30

SC-P 40

20

30

40

SC-P 80
80

400 x 400 x 180

400 x 400 x 185

592 x 400 x 180

592 x 400 x 185

784 x 400 x 180

784 x 400 x 185

784 x 784 x 180

gitterrist

uden

kunststof

uden

kunststof

uden

kunststof

uden

kunststof

best.-nr.

248-037-J9

248-041-J9

248-038-J9

248-042-J9

248-039-J9

248-043-J9

248-040-J9

248-044-J9

440,-

800,-

530,-

1.070,-

630,-

800,-

800,-

1.550,-

pris Kr. / styk

784 x 784 x 185

BESTIL OGSÅ
DENSORB Varioform absorberende bindefleece i
multiformat, der kan bruges
som klude
se side

Din sikkerhed:
stænkekander og
sprøjtekander
fra side

570-571

FALCON påfyldningskander
Lubriflex til nøjagtig og
komfortabel dosering
fra side

294-295

FALCON sikkerhedsdunk
med tappehane
se side

303

394

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

59

1

Små opsamlingskar af kunststof

Type KB, kombinerbare størrelser

FALCON påfyldningskander
Lubriﬂex til nøjagtig og
komfortabel dosering

W sikker lagring og transport af små opsamlingskar
W tilpasset til europallernes format - dermed kan ﬂere kar komibineres
og transporteres samtidig på en palle
W høj kemisk bestandighed
W
W
W
W
W

se side

294-295
Din sikkerhed:
stænkekander og
sprøjtekander

velegnet til håndtering af syrer og baser
robust konstruktion med fremragende stød- og slagfasthed
fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
henstillingsﬂader af galvaniserede gitterriste eller af polyethylen fås som tilbehør
optimerede dimensioner til smådunke, til brug på arbejdsﬂader eller laboratorieborde

se side

570-571

Små opsamlingskar passende
til en europalle, sammensat af
2 x type KB 20 og
1 x type KB-P 40

Opsamlingskar type KB 20, 20 liter
opsamlingsvolumen

Små opsamlingskar af kunststof type
KB40 - perfekt til lagring på en europalle.

Opsamlingskar
passende til en
europalle sammensat
af 4 x type KB 20 4 x 20 liter
opsamlingsvolumen

Mulige kombinationer:

1 opsamlingskar,
1 x type KB-P 60 (1x60 liter)

2 små opsamlingskar
2 x type KB-P 40 (2 x 40 liter)

type

KB-P 20

KB-P 40

20

40

60

400 x 600 x 120

600 x 800 x 120

770 x 1190 x 100

opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

3 små opsamlingskar
2 x type KB-P 20 (2 x 20 liter),
1 x type KB-P 40 (1 x 40 liter)

bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

4 små opsamlingskar
4 x type KB-P 20 (4 x 20 liter)

KB-P 60

50

100

200

163-407-J9

163-406-J9

114-763-J9

400,-

600,-

850,-

164-256-J9

164-254-J9

164-252-J9

450,-

650,-

730,-

164-257-J9

164-255-J9

164-253-J9

650,-

890,-

1.050,-

TILBEHØR
best.-nr. gitterrist galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. PE gitterrist
pris Kr. / styk

60

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Som tilbehør til små opsamlingskar fås
galvaniserede gitterriste eller gitterriste af PE.

www.denios.dk

Små opsamlingskar af kunststof

1

Opsamlingskar til smådunke EURO-P

Små opsamlingskar passende til en
europalle, sammensat af 1 x EURO-P 68,
1 x EURO-P 15 og 2 x EURO-P 7

FALCON sikkerhedsdunk
med tappehane
se side

303

Opsamlingskar til smådunke EURO-P
15, af kunststof, 15 liters volumen,
med gitterrist af galvaniseret stål,
Best.-nr. 243-471-J9

Opsamlingskar til smådunke EURO-P 7,
af kunststof, 7 liters volumen,
Best.-nr. 243-463-J9

DENSORB Varioform absorberende bindeﬂeece i
multiformat, der kan bruges
som klude
se side

394

Opsamlingskar til
smådunke EURO-P 68, af
kunststof, 68 liters volumen,
Best.-nr. 243-481-J9

Opsamlingskar til smådunke EURO-P 32, af
kunststof, 32 liters volumen, med gitterrist
af kunststof, Best.-nr. 243-476-J9
type
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål
B x D x H [mm]

EURO-P 7

EURO-P 15

EURO-P 32

EURO-P 68

7

15

32

68

200 x 400 x 120

400 x 400 x 120

400 x 800 x 120

800 x 800 x 120

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

243-463-J9

243-465-J9

243-464-J9

243-469-J9

243-471-J9

243-470-J9

243-475-J9

243-477-J9

243-476-J9

243-481-J9

243-483-J9

243-482-J9

350,-

620,-

750,-

410,-

780,-

900,-

560,-

1.050,-

1.200,-

800,-

1.550,-

1.790,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Små opsamlingskar af kunststof

Små opsamlingskar

VORES TIP

W til direkte placering af laboratorieﬂasker
og andre smådunke

fra 600,-

opsamlingsvolumen [l]

PE-opsamlingskar til smådunke til sikker
opbevaring af aggressive væsker.

udvendig mål
B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Små opsamlingskar type KB-R

6

11

13

460 x 391 x 59

871 x 409 x 59

907 x 453 x 59

207-332-J9

207-330-J9

207-326-J9

207-320-J9

207-329-J9

600,-

690,-

770,-

760,-

810,-

(galvaniseret gitterrist som ekstra tilbehør)

24

27

866 x 445 x 92 1157 x 375 x 92

(PE-gitterrist som ekstra tilbehør)

W til sikker lagring af smådunke
W bestandig mod syrer, baser og andre aggressive
kemikalier
W gitterriste fås som tilbehør

Opsamlingskar af PE
type KB 28, 28 liter

760,Best.-nr. 118-580-J9

Din sikkerhed: stænkekander
og sprøjtekander

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

se side

570-571

36
200

598 x 1000 x 85

598 x 1300 x 85

118-580-J9

107-154-J9

760,-

970,-

115-032-J9

126-707-J9

TILBEHØR
best.-nr. gitterrist galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. PE gitterrist
pris Kr. / styk

62

28
150

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

290,-

660,-

115-030-J9

126-708-J9

770,-

870,-

www.denios.dk

Opsamlingskar af kunststof

1

Type GW-Z, gitterbokskar
Opsamlingskarrene af stødfast, sømfri polyethylen (PE) passer i enhver gitterboks eller træpalle med stiver. Der kan vælges mellem 2 størrelser
og udførsler:
GW-O: til forskellige formål, f.eks. lagring af smådunke, volumen: 60 liter,
udvendig mål B x D x H (mm): 1190 x 768 x 100

GW-Z: godkendt til lagring af farlige medier, såsom syrer, baser eller
materialer som indeholder farlige medier, volumen: 130 liter, udvendig mål
B x D x H (mm): 1190 x 770 x 175

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

Gitterbokskar GW-Z,
volumen: 130 liter

1.430,Best.-nr. 114-758-J9

Opsamlingskar type GW-O, 60 liter

850,Best.-nr. 114-763-J9

Transportvogn af kunststof
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre
aggressive medier
W praktisk udførelse
W det stabile understel er udstyret med store
gummihjul bagved og letkørende styrehjul og 2
bremser foran
W det ergonomiske håndtag muliggør sikker, hurtig og
bekvem transport
W korrosionsfri og let at rengøre

3.280,Best.-nr. 129-049-J9
Gitterboks inklusiv gitterbokskar af typen GW-Z

Transportvogn af kemisk bestandig kunststof,
til f.eks. smådunke, udvendige mål B × D × H
(mm): 660 x 1195 x 1070

2.690,Best.-nr. 239-979-J9

Anvendelseseksempel til gitterbokskar GW-Z på en europalle med bøjler.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af kunststof, 60 liter

5år

DENIOS
garanti

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22.252

Type PolySafe Euro 60 - mange varianter,
som kar, med fødder eller med hjul

fra 1.220,-

W bestandig mod olie, syrer, baser og andre
aggressive medier
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved
store temperatursvingninger
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W nem at rengøre

Opsamlingskar PolySafe Euro
W-60, til direkte placering af
dunke, Best.-nr. 129-038-J9,
Kr. 1.220,-

Opsamlingskar PolySafe Eurotype 60-W
med galvaniseret gitterrist, til op til 2
tromler à 60 liter eller dunke,
Best.-nr. 129-039-J9, Kr. 1.500,-

Skubbebøjle som tilbehør,
Best.-nr. 129-164-J9, Kr. 590,-

Opsamlingskar PolySafe Euro 60-W, med PEgitterrist til opbevaring af op til 2 beholdere à
60 liter eller dunke,
Best.-nr. 129-040-J9, Kr. 1.760,-

Opsamlingskar PolySafe Euro F-60 med fødder,
til direkte placering af dunke,
Best.-nr. 129-045-J9, Kr. 1.450,-

Opsamlingskar PolySafe Euro F-60 med
fødder og galvaniseret gitterrist,
Best.-nr. 129-046-J9, Kr. 1.760,-

variant

W-60 - kar

lagerkapacitet tromler à 60 liter

1

Opsamlingskar PolySafe Euro R-60,
til direkte placering af dunke,
Best.-nr. 130-229-J9, Kr. 1.660,-

F-60 med fødder
2

1

opsamlingsvolumen [l]

R-60 med hjul

2

1

2

60

bæreevne total [kg]

150

udvendig mål B x D x H [mm]

120

525 x 725 x 235

525 x 725 x 320

525 x 725 x 330

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

129-038-J9

129-039-J9

129-040-J9

129-045-J9

129-046-J9

129-048-J9

130-229-J9

130-230-J9

130-231-J9

1.220,-

1.500,-

1.760,-

1.450,-

1.760,-

2.070,-

1.660,-

1.930,-

2.180,-

pris Kr. / styk

64

Type PolySafe Euro 60-FSR opsamlingskar i den
transportable version, med galvaniseret gitterrist
til opbevaring af op til 2 beholdere à 60 liter eller
dunke, Best.-nr. 130-230-J9, Kr. 1.930,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DIBt

PolySafe PSW / PSP 6.2 til 60 liters tromler

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

1

De velfungerende klassikere
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre
aggressive medier
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved
store temperatursvingninger
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

Der kan vælges mellem 3 udførelser:
stående på gulvet, med frihøjde
og 4 sokkelfødder eller den mobile
version med 4 styrehjul
Skubbebøjlen fås som
tilbehør.,
Best.-nr. 130-627-J9,
Kr. 390,-

PolySafe PSW. 6.2
med PE-gitterrist.

ANBEFALET

1.180,Best.-nr. 107-262-J9

PolySafe FSR 6.2, til direkte placering,
Best.-nr. 129-161-J9, Kr. 1.390,-

PolySafe PSW. 6.2 med galvaniseret gitterrist,
Best.-nr. 114-687-J9, Kr. 1.380,-

PolySafe type PSW 6.2, til direkte placering.

PolySafe PSP 6.2, til direkte placering,
Best.-nr. 130-427-J9, Kr. 1.400,-

PolySafe PSP. 6.2 med galvaniseret gitterrist,
Best.-nr. 129-043-J9, Kr. 1.740,-

PolySafe PSP. 6.2 med PE-gitterrist,
Best.-nr. 129-044-J9, Kr. 1.920,-

variant

uden fødder

med fødder

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

med hjul

60
240
645 x 795 x 210

645 x 795 x 235

120
645 x 795 x 300

645 x 795 x 325

645 x 795 x 315

645 x 795 x 340

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

107-262-J9

114-687-J9

114-689-J9

130-427-J9

129-043-J9

129-044-J9

129-161-J9

129-162-J9

129-163-J9

1.180,-

1.380,-

1.580,-

1.400,-

1.740,-

1.920,-

1.390,-

1.670,-

1.810,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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1

Stabelbeholdere af kunststof

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-491

PE stabelbeholdere PolyPro
W indsamling og disposition af lagergods og genanvendelig aﬀald
W fremstillet af miljøvenlig, vejrbestandig polyethylen (PE)
W korrosionsfri og lang holdbarhed
W lukket, væsketæt version, kan også bruges som opsamlingskar
til vandforurenende medier
W høj kemisk bestandighed mod mange syrer og baser
W høj stabilitet med lav egenvægt
W nem at rengøre

W kan transporteres med palleløfter eller gaﬀeltruck fra front- eller
langsiden
W kan stables i 5 etager, kan også stables med stabelbeholdere
af stål

fra 1.240,PE-stabelbeholdere kan nemt
og sikkert transporteres med
løftevogn.

Stabelbeholder til lagring af en 200-literstromle og smådunke.

W nyttige og alsidige beholdere til din virksomhed:

Stabelbeholdere kan også benyttes til sikker
lagring af batterier.

TILBEHØR

Beholdere af polyethylen er egnet til
hensigtsmæssig og sikker lagring af små og store
emballager

Stabelbeholdere af PE kan transporteres med
gaﬀeltruck eller løftevogn.

ﬁndes i 3 farver
Undervogn til stabelbeholdere,
dimensioner B × D × H (mm): 850 x 1250 x 270,
Best.-nr. 213-834-J9, Kr. 2.380,-

Venligst oplys den ønskede farve ved
bestilling
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

70

240

280

360

800 x 500 x 500

1000 x 800 x 600

1200 x 800 x 600

1200 x 1000 x 600

bæreevne total [kg]
last [kg]

500

500

500

500

2500

2500

2500

2500

indkørselsbredde (lang side) [mm]

280

350

420

420

indkørselsbredde (kort side) [mm]

340

250

220

320

best.-nr.

185-800-J9

185-805-J9

185-815-J9

185-825-J9

pris Kr. / styk

1.300,-

1.710,-

1.920,-

2.070,-

pris Kr. / styk fra 4 styk

1.240,-

1.620,-

1.820,-

1.970,-

PE-låg, sort

TILBEHØR
best.-nr.

195-517-J9

195-518-J9

195-519-J9

195-520-J9

520,-

590,-

710,-

730,-

pris Kr. / styk

66

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

PE-låg fås
som tilbehør.

www.denios.dk

Oversigt: opsamlingskar af polyetylen (PE)

Den kompakte løsning
W lav konstruktion til hurtig og nem opbevaring af
op til 4 tromler à 200 liter
W kemipaller kan stilles på karret uden gitterrist
W kemisk høj bestandig og let at rengøre

Den universelle
W opsamlingskar til 2 eller 4 tromler med samme højde
W til direkte placering af paller eller til lagring på
galvaniseret eller PE gitterrist
W kompakt ekstra-udførelse til 1 tromle og smådunke
W nye løsninger til 2 europaller

Fås i mange varianter
W
W
W
W

med 60 eller 200 liters volumen
til opstilling på gulv eller på palle
med fødder, meder eller hjul
til direkte placering eller med galvaniseret
eller PE gitterrist

De velfungerende klassikere
W til 4 tromler, kan udvides vha. kar til to tromler med
sammen højde, uden gitterrist, med galvaniseret
gitterrist eller PE gitterrist
W varianter i advarselsfarven gul
W som gulvkar eller med frihøjde, 60 liters version også
med hjul

se side

e Euro
PolySaf

høj kvalitet og sikkerhed
robust materiale
kan stables
inkl. stabil henstillingsﬂade af PE
til 2 eller 4 tromler

De fleksible
W nem forsyning ved hjælp af den ﬂeksible forside
W testet med 15.000 belastningscyklusser (på- og
aﬂæsninger)
W til 2 eller 4 tromler

Den store
W
W
W
W

op til 5 tromler
lav konstruktion til nem forsyning
dobbelt-vægget for dobbelt sikkerhed
fås også som tappestation

Bestilling og service 76 24 40 80

line

68

se side

72

e ECO
PolySaf
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lySafe E
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P
SW / PS
P
e
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Poly

Den massive
W
W
W
W
W

1

eP
PolySaf

remium

se side

78

se side

80

se side

84

se side

dska
sikkerhe

r SW

e statio
PolySaf

86

ner
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1

PolySafe Euroline til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-538

Hurtig, nem og sikker lagring af 2 tromler!
W fuldstændig væsketæt, sømfri fremstillet
W korrosionsfri og let at rengøre
W
W
W
W

bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger
med integrerede gaﬀellommer til nem transport
fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

fra 1.680,-

Opsamlingskar PolySafe Euroline F2-200 W,
uden gitterist, til 1 tromle à 200 liter og/eller
smådunke, Best.-nr. 227-273-J9, Kr. 1.680,-

BESTIL OGSÅ
Gitterristløfter af rustfrit stål (1 pakke = 2 stk.)

W robust udførelse af kemisk høj bestandig
rustfrit stål

350,-

Best.-nr.
215-854-J9

Opsamlingskar PolySafe Euroline F2-200 W med
galvaniseret gitterrist, op til 2 tromler à 200 liter,
Best.-nr. 228-156-J9, Kr. 2.490,-

68

alle produkter frit leveret

Opsamlingskar PolySafe Euroline F2-200 W,
med PE-gitterrist, Best.-nr. 228-157-J9, Kr. 2.640,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-538

DENIOS
garanti

PolySafe Euroline til 200 liters tromler

5år

1

PolySafe Euroline - den kompakte løsning til sikker opbevaring af tromler

Opsamlingskar PolySafe Euroline F2-200 F med hjul,
stabil skubbebøjle og galvaniseret gitterrist,
Best.-nr. 228-160-J9, Kr. 3.400,-

Opsamlingskar PolySafe Euroline F2-200 F
med letkørende hjul og stabil skubbebøjle,
Best.-nr. 228-158-J9, Kr. 2.720,-

TILBEHØR
Transportsikring, bestående af sikkerheds-fastspændingsrem og holder
til 2 tromler,
Best.-nr. 229-527-J9, Kr. 660,-

Mobilt opsamlingskar PolySafe Euroline
F2-200 F med letkørende hjul, stabil
skubbebøjle og PE-gitterrist, dimensioner
B x D x H (mm): 865 x 1245 x 1060,
Best.-nr. 228-159-J9, Kr. 3.420,type

F2-200 W

variant

stationær

lagerkapacitet tromler à 200 liter

mobil

1

2

opsamlingsvolumen [l]

1

2

220

bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

F2-200 F

760

620

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 375

865 x 1245 x 1060

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

227-273-J9

228-156-J9

228-157-J9

228-158-J9

228-160-J9

228-159-J9

1.680,-

2.490,-

2.640,-

2.720,-

3.400,-

3.420,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

PolySafe Euroline til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-538

PolySafe Euroline - den kompakte løsning til sikker opbevaring af tromler
W fuldstændig væsketæt, sømfri fremstillet
W korrosionsfri og let at rengøre

NYHED

fra 1.980,Opsamlingskar PolySafe Euroline
F4-200 W uden gitterrist, til direkte
placering af kemipaller

stabil konstruktion,
stød- og slagfast

af miljøvenlig polyethylen
som standard med udsparinger, til
forsyning og transport med palleløfter
Du kan se en video på www.denios.dk

70

alle produkter frit leveret

fuldstændig væsketæt, sømfri fremstillet

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-538

5år

DENIOS
garanti

PolySafe Euroline til 200 liters tromler

1

Hurtig, nem og sikker lagring af 4 tromler!
W fuldstændig væsketæt, sømfri fremstillet
W korrosionsfri og let at rengøre
W
W
W
W
W

bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger
med integrerede gaﬀellommer til nem transport
til sikker opbevaring af 200 liters tromler eller smådunke iht. loven
fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

fra 1.980,-

Opsamlingskar PolySafe Euroline F4-200 W,
med galvaniseret gitterrist, op til 4 tromler à
200 liter, Best.-nr. 216-661-J9, Kr. 2.990,-

Du skal ikke lede - men derimod
finde! Med vores opsamlingskarfinder.
denios.shop/dk-opsamlingskar-finder

Opsamlingskar PolySafe Euroline F4-200
W uden gitterrist, til direkte placering af
kemipaller, Best.-nr. 216-659-J9, Kr. 1.980,-

type

F4-200 W

lagerkapacitet tromler à 200 liter

4

opsamlingsvolumen [l]

255

bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

950
1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 300

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

216-659-J9

216-661-J9

216-660-J9

1.980,-

2.990,-

3.090,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af kunststof

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

PolySafe ECO - den universelle løsning, op til 4 tromler à 200 liter og smådunke
W kompakt konstruktion; sømfri fremstillet og absolut væsketæt
W korrosionsfri og let at rengøre

W til en tromle à 200 liter og/eller smådunke

W til 2 tromler

TOP PRIS

1.830,Best.-nr. 252-581-J9

Opsamlingskar PolySafe ECO 2-200

Opsamlingskar PolySafe ECO 1-200
til 1 tromle à 200 liter og / eller diverse dunke,
med galvaniseret gitterrist,
Best.-nr. 162-311-J9, Kr. 2.050,-

Tromler, der leveres på paller, kan placeres direkte i opsamlingskarret kostbar omlagring undgås.

PolySafe ECO 1-200 opsamlingskar til 1 tromle à
200 liter og / eller diverse dunke, med PE gitterrist,
Best.-nr. 162-309-J9, Kr. 2.590,-

72

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Principielt kræves der en almen byggetilladelse for
opsamlingskar af polyethylen. For at opnå denne
tilladelse, skal karrets lastevne bl. a. efterprøves med
4-dobbelt sikkerhed.

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

DENIOS
garanti

W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store
temperatursvingninger

Opsamlingskar af kunststof

5år

1

W gaﬀellommer muliggør sikker transport og nem forsyning med løftevogn,
palleløfter og gaﬀeltruck

Opsamlingskar PolySafe ECO 2-200,
med PE-gitterrist, til opbevaring af
2 tromler à 200 liter,
Best.-nr. 162-286-J9, Kr. 2.960,-

Opsamlingskar type PolySafe ECO med galvaniseret gitterrist, til
opbevaring af 2 tromler à 200 liter, Best.-nr. 162-287-J9, Kr. 2.460,-

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

Opsamlingskar PolySafe ECO til opbevaring af 2 tromler à 200 liter,
med PE-palle som henstillingsflade, Best.-nr. 160-729-J9, Kr. 2.920,-

245

270

400

300

600

800

600

600

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

gitterrist

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

kunststofpalle

best.-nr.

162-311-J9

162-309-J9

252-581-J9

162-287-J9

162-286-J9

160-729-J9

2.050,-

2.590,-

1.830,-

2.460,-

2.960,-

2.920,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

PolySafe ECO - den universelle løsning til tromler og smådunke
W til sikker opbevaring til tromler à 200 liter eller smådunke i henhold til loven

Opsamlingskar PolySafe ECO til opbevaring
af kemipaller

3.190,Best.-nr. 252-584-J9

Tromler, der leveres på paller, kan
placeres direkte i opsamlingskarret kostbar omlagring undgås.

W til 4 tromler

Opsamlingskar PolySafe ECO 4-200, til
4 tromler à 200 liter, med galvaniseret
gitterrist som henstillingsflade,
Best.-nr. 162-290-J9, Kr. 3.900,-

opsamlingsvolumen

405

bæreevne total [kg]

1000

1600

1000

1000

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 375

1300 x 1300 x 470

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

kunststofpalle

best.-nr.

252-584-J9

162-290-J9

162-289-J9

160-730-J9

3.190,-

3.900,-

4.220,-

4.590,-

udvendig mål B x D x H [mm]

pris Kr. / styk

74

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt
W
W
W
W

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

5år

1

bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger
gaﬀellommer muliggør sikker transport og nem forsyning med løftevogn, palleløfter og gaﬀeltruck
kan på grund af deres identiske højde kombineres med PolySafe Eco til 2 tromler

Lågtromler
se side

285

Opsamlingskar PolySafe ECO til 2 hhv. 4 tromler à 200 liter,
med PE-gitterrist som henstillingsﬂade, kan kombineres på
grund af deres identiske bredde og højde.

Tromlepumper
se side

310

TILBEHØR
PE-tromlestativ fås
som tilbehør
W både til 60 og 200 liters
tromler
W udvendig mål B × D × H (mm):
475 x 620 x 390

Best.-nr. 114-904-J9, Kr. 930,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Opsamlingskar PolySafe ECO 4-200 til
4 tromler à 200 liter med PE-palle som
henstillingsflade, Best.-nr. 160-730-J9,
Kr. 4.590,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

75

1

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

5år

DENIOS
garanti

PolySafe ECO - Den universelle løsning til næsten alle krav
W kompakt konstruktion; sømfri fremstillet og absolut væsketæt
W korrosionsfri og let at rengøre
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger

Opsamlingskar PolySafe ECO 4x1 EP til 4 tromler à 200 liter i en række på europalle,
med galvaniseret gitterrist, Best.-nr. 236-312-J9, Kr. 4.200,-

NYHED

fra 3.620,-

Opsamlingskar PolySafe
ECO 4x1 EP til direkte placering
af 2 europaller i en række med 4 tromler à
200 liter, Best.-nr. 236-310-J9, Kr. 3.620,-

Opsamlingskar PolySafe ECO 4x1 EP med gitterrist
af kunststof, til 2 europaller i en række med
tromler og/eller smådunke, Best.-nr. 236-311-J9,
Kr. 4.640,lagerkapacitet europaller

2

opsamlingsvolumen
bæreevne total [kg]

Tromleløfter se side

372

alle produkter frit leveret

1200

udvendig mål B x D x H [mm]

1600

1200

2520 x 900 x 350

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

236-310-J9

236-312-J9

236-311-J9

3.620,-

4.200,-

4.640,-

pris Kr. / styk

76

520

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENIOS
garanti

5år

DIBt

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

1

Opsamlingskar PolySafe ECO 2x2 EP
til 4 tromler à 200 liter på 2 europaller
ved siden af hinanden, med kunststof
gitterrist, Best.-nr. 236-314-J9, Kr. 4.640,-

3.630,Best.-nr. 236-313-J9

Opsamlingskar PolySafe ECO 2x2 EP til direkte
placering af 2 europaller i en række med op til
4 tromler à 200 liter

Sikkerhedsskab med
bindeﬂeece
se side

428

Opsamlingskar PolySafe ECO 2x2 EP til 4 tromler
à 200 liter på 2 europaller ved siden af hinanden,
med galvaniseret gitterrist, Best.-nr. 236-315-J9,
Kr. 4.190,-

TILBEHØR
Gitterist-løfter

350,-

W til ergonomisk løft af gitterriste på opsamlingskar og i reoler
W passende til alle gitterriste af stål, rustfrit stål og kunststof

Gitterristløfter af rustfrit stål
(1 pakke = 2 stk.)

lagerkapacitet europaller

2

opsamlingsvolumen
bæreevne total [kg]

Best.-nr.
215-854-J9

440
1200

udvendig mål B x D x H [mm]

1600

1200

1720 x 1300 x 350

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

236-313-J9

236-315-J9

236-314-J9

3.630,-

4.190,-

4.640,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

77

1

PolySafe Euro til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22.252

PolySafe Euro W2-200 - mange varianter
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store
temperatursvingninger
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive
medier
W nem at rengøre
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

fra 1.580,-

Opsamlingskar PolySafe Euro W-200,
til direkte placering af dunke,
Best.-nr. 114-843-J9, Kr. 1.580,-

PolySafe Euro W-200 opsamlingskar, med PE-gitterrist,
op til 2 tromler à 200 liter, Best.-nr. 114-847-J9, Kr. 2.800,-

PolySafe Euro W-200 opsamlingskar, med galvaniseret gitterrist,
op til 2 tromler à 200 liter, Best.-nr. 114-845-J9, Kr. 2.320,-

TILBEHØR
Tromlestativer af polyetylen (PE) til 60 og 200 liters tromler

Tildækningshætte

W både til 60 og 200 liters tromler
W udvendig mål B × D × H (mm): 475 x 620 x 390
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

W som beskyttelse mod snavs og
påvirkning fra vejrliget
W hætte af vævet materiale af høj
kvalitet
W integreret DIN
A4-dokumentlomme
W udvendig mål B × D × H (mm):
1280 x 870 x 1100

930,78

Best.-nr.
114-904-J9

alle produkter frit leveret

840,leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
136-463-J9

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22.252

DENIOS
garanti

PolySafe Euro til 200 liters tromler

5år

1

Flere top-tilbud fås i shoppen!
denios.shop/dk-tilbud

fra 1.860,PolySafe Euro K-200 opsamlingskar med
galvaniseret gitterrist til op til 2 tromler à
60 liter, Best.-nr. 114-871-J9, Kr. 2.620,-

Opsamlingskar PolySafe Euro K-200, med meder,
til opbevaring af én 200 liters tromle eller
smådunke, Best.-nr. 110-164-J9, Kr. 1.860,-

PolySafe Euro K-200 opsamlingskar
med PE-gitterrist,
Best.-nr. 114-874-J9, Kr. 3.170,-

PolySafe Euro F2-200 opsamlingskar med
galvaniseret gitterrist til op til 2 tromler à
200 liter, Best.-nr. 114-851-J9, Kr. 2.550,-

Opsamlingskar type PolySafe Euro F2-200
med fødder og PE gitterrist,
Best.-nr. 114-853-J9, Kr. 3.100,-

variant

W-200 - kar

lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

Opsamlingskar PolySafe Euro F-200,
til direkte placering af dunke,
Best.-nr. 110-165-J9, Kr. 1.860,-

F-200, med fødder
2

1

opsamlingsvolumen [l]

K-200, med meder

2

1

2

200

bæreevne total [kg]

500

udvendig mål B x D x H [mm]

830 x 1235 x 320

830 x 1235 x 345

830 x 1240 x 420

830 x 1240 x 445

830 x 1240 x 420

830 x 1240 x 445

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

114-843-J9

114-845-J9

114-847-J9

110-165-J9

114-851-J9

114-853-J9

110-164-J9

114-871-J9

114-874-J9

1.580,-

2.320,-

2.800,-

1.860,-

2.550,-

3.100,-

1.860,-

2.620,-

3.170,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

79

1

Opsamlingskar af kunststof, 200 liter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

W uden sokkelfødder, til lagring på gulv eller til
placering på paller
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive
medier

fra 1.780,-

Opsamlingskarrene, der er fremstillet af polyetylen (PE), stilles oven
på paller og kan på den måde benyttes som stationære lagerkar
eller til intern transport. En tromle à 200 liter samt forskellige mindre
beholdere kan stilles direkte i opsamlingskarret. Opsamlingskarret
er specielt beregnet til opbevaring af 200 liters tromler eller som
aftapningsstation med et tromlestativ sammen med en gitterrist af PE
eller med en galvaniseret gitterrist.

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.2, blå, til 6 dunke à 60 liter,
Best.-nr. 114-794-J9, Kr. 1.780,-

Opsamlingskar
PolySafe PSW 2.2
gul, med galvaniseret
gitterrist til 2 tromler à
200 liter,
Best.-nr. 132-775-J9,
Kr. 2.590,-

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.2, blå,
med PE-gitterrist til op til 2 tromler à
200 liter eller dunke,
Best.-nr. 114-805-J9,
Kr. 3.290,-

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.2, blå,
med galvaniseret gitterrist og tromlebuk
til 1 tromle à 200 liter.

BESTIL OGSÅ
Tildækningshætte

W som beskyttelse mod snavs og påvirkning
fra vejrliget
W hætte af vævet materiale af høj kvalitet
W integreret DIN A4-dokumentlomme

SÆT-PRIS

3.380,Best.-nr. 114-807-J9

type

PSW 2.2

lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

opsamlingsvolumen [l]

2

840,-

200

bæreevne total [kg]

800

udvendig mål B x D x H [mm]
gitterrist
best.-nr. blå
pris Kr. / styk
best.-nr. gul
pris Kr. / styk

80

Tildækningshætte til kar med 2 tromler
à 200 liter, udvendig mål B x D x H (mm):
1280 x 870 x 1100

alle produkter frit leveret

845 x 1240 x 285

845 x 1240 x 310

uden

galvaniseret

kunststof

114-794-J9

114-790-J9

114-805-J9

1.780,-

2.600,-

3.290,-

132-774-J9

132-775-J9

132-776-J9

1.800,-

2.590,-

2.970,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
136-463-J9

Tildækningshætte til kar med 4 tromler
à 200 liter, udvendig mål B x D x H (mm):
1260 x 1260 x 1100

1.030,-

Best.-nr.
136-465-J9

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af kunststof, 200 liter

5år

3.740,-

3.280,-

Best.-nr. 114-820-J9

Best.-nr. 114-808-J9

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.4, blå, med PE-gitterrist,
til 4 tromler à 200 liter.

Opsamlingkar PolySafe type PSW 2.4, blå, med
galvaniseret gitterrist til 4 tromler à 200 liter.

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.4 blå,
Best.-nr. 114-810-J9, Kr. 2.620,-

Opsamlingskar PolySafe PSW 2.4 gul, med
galvaniseret gitterrist, til 4 tromler à 200 liter,
Best.-nr. 132-778-J9, Kr. 3.350,-

1

BESTIL OGSÅ
PE-tromlestativ fås som tilbehør

W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W både til 60 og 200 liters tromler
Best.-nr. 114-904-J9, Kr. 930,-

PolySafe type PSW 2.4 opsamlingskar, gul,
Best.-nr. 132-777-J9, Kr. 2.620,-

... til 60 liters tromler

type
lagerkapacitet tromler à 200 liter

PSW 2.4
1

4

opsamlingsvolumen [l]

225

bæreevne total [kg]

1600

udvendig mål B x D x H [mm]
gitterrist
best.-nr. blå
pris Kr. / styk
best.-nr. gul
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

... til 200 liters tromler

Tromlepumper

1240 x 1240 x 210

1240 x 1240 x 235

uden

galvaniseret

kunststof

114-810-J9

114-808-J9

114-820-J9

2.620,-

3.280,-

3.740,-

132-777-J9

132-778-J9

132-779-J9

2.620,-

3.350,-

3.720,-

alle produkter frit leveret

se side

310

leveringstid: 1 - 2 uger

81

1

Opsamlingskar af kunststof, 200 liter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

Type PolySafe PSP 2.2
W med integrerede gaﬀellommer til transport med palleløfter eller gaﬀeltruck
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier

3.400,-

Opsamlingskar PolySafe PSP 2.2 blå,
med PE gitterrist til 2 tromler à 200 liter
eller små beholdere.

Best.-nr. 114-801-J9
Opsamlingskar PolySafe PSP 2.2, blå, med galvaniseret gitterrist,
til 2 tromler à 200 liter.

3.090,Best.-nr. 114-798-J9

BESTIL OGSÅ
Tildækningshætte

2.570,-

PolySafe PSP 2.2 opsamlingskar, gul,
til direkte placering af f.eks. 6 dunke
à 60 liter eller små beholdere.

Best.-nr. 132-780-J9
type

PSP 2.2

lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

opsamlingsvolumen [l]

best.-nr. blå
pris Kr. / styk
best.-nr. gul
pris Kr. / styk

82

Best.-nr.
136-463-J9

800

udvendig mål B x D x H [mm]
gitterrist

Tildækningshætte til kar med
2 tromler à 200 liter, udvendig mål
B x D x H (mm): 1280 x 870 x 1100.

840,-

2
200

bæreevne total [kg]

W som beskyttelse mod snavs og påvirkning fra vejrliget
W hætte af vævet materiale af høj kvalitet
W integreret DIN A4-dokumentlomme

845 x 1240 x 350

845 x 1240 x 375

uden

galvaniseret

kunststof

114-796-J9

114-798-J9

114-801-J9

2.510,-

3.090,-

3.400,-

132-780-J9

132-781-J9

132-782-J9

2.570,-

3.080,-

3.450,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Tildækningshætte til kar med
4 tromler à 200 liter, udvendig mål
B x D x H (mm): 1260 x 1260 x 1100

1.030,-

Best.-nr.
136-465-J9

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af kunststof, 200 liter

5år

1

PolySafe PSP 2.4 - til 4 tromler
W med integrerede gaﬀellommer til transport med palleløfter eller gaﬀeltruck
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier

Opsamlingskar Polysafe PSP
2.4 blå, med galvaniseret
gitterrist til 4 tromler à 200 liter.

3.860,-

3.080,-

Best.-nr. 123-671-J9

Opsamlingskar PolySafe type PSP 2.4,
blå, op til 9 dunke à 60 liter.

Best.-nr. 114-812-J9

Opsamlingskar PolySafe PSP 2.4 gul,
Best.-nr. 132-783-J9, Kr. 3.480,-

type

PSP 2.4

lagerkapacitet tromler à 200 liter

1

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]

1600

udvendig mål B x D x H [mm]

1240 x 1240 x 270

gitterrist
best.-nr. blå

1240 x 1240 x 295

uden

galvaniseret

kunststof

114-812-J9

123-671-J9

114-817-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. gul

4
225

3.080,-

3.860,-

4.150,-

132-783-J9

132-784-J9

132-785-J9

3.480,-

3.850,-

4.160,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

4.160,-

Opsamlingskar PolySafe PSP 2.4, gul,
med PE-gitterrist, til 4 tromler à 200 liter

Best.-nr. 132-785-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

83

1

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-303

PolySafe Premium - høj kvalitet og sikkerhed
W Det smarte design og konstruktion af disse produkter giver maksimal sikkerhed og holdbarhed.
W store hensillingsﬂader til opbevaring af tromler og smådunke
W egnet til høj belastning
Disse opsamlingskar er fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE) og velegnede til opbevaring af syrer og
baser samt olie, ikke brændbare kemiske rengøringsmidler m.v.

W til 2 tromler

W til 4 tromler

3.100,-

4.630,-

Best.-nr. 148-301-J9

Best.-nr. 148-302-J9

Type PolySafe Premium PP 2-200, til 2 tromler à 200 liter,
opsamlingsvolumen 250 liter
Robust henstillingsﬂade til direkte
placering af 1.000 liters beholdere,
tromler og smådunke. Åbninger
mellem henstillingsﬂaden og karrets
kant sørger for, at væskerne løber ned
i opsamlingskarret.

PolySafe Premium PP 4-200, op til 4 tromler à 200 liter,
opsamlingsvolumen 450 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromlevogn og opsamlingskar i ét, type FSK-Poly
af polyetylen (PE). Er beregnet til placering af en stående 200 liters tromle.
Tromlen fastgøres til tromlevognen ved hjælp af en fastspændingsrem og kan
derefter transporteres eller opbevares liggende. Tromlevognen gør det muligt
at tappe væsker på andre beholdere over det integrerede opsamlingskar uden
risiko for spild. Volumen: 200 liter

2

4

250

450

880

1250

1430 x 1030 x 385

1430 x 1430 x 455

148-301-J9

148-302-J9

3.100,-

4.630,-

Tromleløfter
fra side

372

4.990,Best.-nr. 113-260-J9

Dim. B x D x H (mm): 1800 x 800 x 550,
inkl. håndtag og fastspændingsrem

84

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

5år

Mobilt opsamlingskar til 1 tromle DIBt

1

almen byggetilladelse –
Z-40.22-478

med DIBt godkendelse til opbevaring af farlige medier
til alle plast- og ståltromler med 200 til 230 liters volumen og væsker med en densitet op til 1,5
1° hældning af bunden til komplet tømning af tromlen
af slagfast, brudsikker og korrosionsfri materiale
med 2 styrehjul med bremse og 2 faste hjul
tilpasset til paller, døre og elevatorer
integrerede udsparinger til gaﬀeltruck
der kan fastgøres betjeningsvejledninger, sikkerhedsdatablade og f.eks. tromlenøgler på
indersiden af låget.
W hygiejnisk og nem at rengøre
W
W
W
W
W
W
W
W

NYHED

7.430,Best.-nr. 257-688-J9

Der er også plads til tromle armaturer i det store
opsamlingskar. Slanger kan føres ude gennem to
åbninger under det lukkede låg.

Opsamlingskar med hjul til tromler
fra 200 - 230 liters volumen, med
stabilt beskyttelseslåg, ergonomisk
skubbehåndtag, letgående hjul og
integrerede udsparinger til gaffeltruck

PolySafe Euroline - den kompakte løsning til sikker opbevaring af tromler
W fuldstændig væsketæt, sømfri fremstillet
W korrosionsfri og let at rengøre

INNOVATION

3.420,-

W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive
medier
W komfortabel og mobil vha. letkørende hjul og stabil
skubbebøjle
W til sikker lagring af 200 liters tromler hhv. smådunke i
henhold til loven
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W transportsikring, bestående af sikkerhedsfastspændingsrem og holder til 2 tromler (fås som
tilbehør)

Best.-nr. 228-159-J9

Mobilt opsamlingskar
PolySafe Euroline F2200 F med letkørende
hjul, stabil skubbebøjle
og PE-gitterrist,
dimensioner B x D x H
(mm): 865 x 1245 x 1060

Alle produktdetaljer og fordele
ses i videoen!
denios.shop/dk-polyeuro

Transportsikring, bestående af sikkerhedsfastspændingsrem og holder til 2 tromler,
Best.-nr. 229-527-J9, Kr. 660,-

Bestilling og service 76 24 40 80

stabil konstruktion,
stød- og slagfast

gaﬀellommer som standard, forsyning og
transport vha. gaﬀeltruck

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Sikkerhedskar af plast til 200 liters tromler

5år

DENIOS
garanti

Sikkerhedskar af polyetylen (PE)
WW nem forsyning ved hjælp af den fleksible forside: kan presses ned af en gaffeltruck og retter sig op igen af sig selv
WW funktion og bestandighed er blevet succesfuld testet i et varighedsforsøg
WW for nem transport følger en palle med i leveringen, som stilles under karret
WW fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

Forsiden af sikkerhedskarret kan presses ned ved hjælp af en gaffeltruck, så
tromlerne kan blive stående på pallen, når de placeres i karret.

2.980,-

Forsiden af sikkerhedskarret retter sig op af sig selv.

3.760,-

Best.-nr. 149-190-J9

Best.-nr. 149-189-J9

Sikkerhedskar SW 2-200 op til 2 tromler på hver 200 liter, som står på
en europalle (800 x 1200 mm)

Sikkerhedskar SW 4-200, op til 4 tromler à 200 liter på kemipalle,
1200 x 1200 mm (den nederste paller følger med ved leveringen)

Testet kvalitet: Funktionen og bestandigheden af den fleksible
frontside er testet af Materialprüfanstalt (MPA) Hannover.
Resultat: Selv efter 15.000 belastningscyklusser (på- og
aflæsninger) konstateredes ingen tegn på materialeudmattelse eller
-beskadigelse. Endvidere var det krævede opsamlingsvolumen til
rådighed.

lagerkapacitet tromler à 200 liter
opsamlingsvolumen
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

86

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

2

4

225

430

1000
1500 x 1150 x 400

1500 x 1550 x 500

149-190-J9

149-189-J9

2.980,-

3.760,-

www.denios.dk

DENIOS
garanti

5år

DIBt

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

almen byggetilladelse –
Z-40.22-563

11

W opsamlingskar af polyethylen (PE) med høj kemisk bestandighed mod
olier, syrer, baser etc.
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store
temperatursvingninger
W kombineret oplagring af IBC og tromler er muligt

PROFESSIONELT UDSTYR

14.900,Best.-nr. 251-554-J9

Bæreevne: 2.000 kg pr.
henstillingsplads

IBC station DUO S med galvaniseret
gitterrist og integrerede
gaﬀellommer (B = 210 mm) til sikker
håndtering vha. palleløfter

Flerdelt udtagelig gitterrist som stilleﬂade
(galvaniseret)
Sømløs opsamlingskar af miljøvenlig
polyethylen

Lignende produkter
af stål

Bestilling og service 76 24 40 80

fra side

42

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

87

1

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-303

IBC-station Basic findes i mange varianter
W opsamlingskar med høj kemisk bestandighed
W med gaﬀellommer til transport med løftevogn eller gaﬀeltruck
W lagerstativ af polyethylen med sikkerhedskant, som forhindrer
IBC‘erne i at skride

Detalje: IBC-station af type R
med udvidet opsamlingskar
og integreret henstillingsﬂade
til aftapningsbeholderne, som
garanterer en sikker aftapning

ANBEFALET

7.163,Best.-nr. 137-015-J9

IBC-station af type R med henstillingsﬂade

TILBEHØR

ﬁndes i 2 farver

Forlænget udløb af IBC´er
W længde (mm): 250

Alle IBC-stationer kan også leveres i
en blå version uden merpris.

88

170,-

alle produkter frit leveret

Best.-nr.
117-254-J9

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

almen byggetilladelse –
Z-40.22-303

1

DENIOS‘ IBC station Basic giver ekstra sikkerhed
og opfylder kravene i lovgivning for håndtering af
grundvandforurenende medier (Bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed). Den er bestandig
mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier.

WW Stabil konstruktion af miljøvenlig
polyethylen - PE, op til 8 mm tyk.
Konstruktionen er stød- og slagfast og
sørger for lang levetid af produktet.

TOP PRODUKT

7.013,Best.-nr. 136-402-J9

IBC-station Basic S - 1 IBC med et rumfang op
til 1.000 liter hviler sikkert på det tilhørende
opstillingsstativ

Type S - som kompakt lagerstation
Type R - som kombineret lager- og tappestation med integreret
henstillingsflade af polyethylen til påfyldningsdunke

Det stabile opstillingsstativ kan efter ønske
også leveres særskilt..

type
udvendig mål B x D x H [mm]

3.472,-

bæreevne total [kg]

Best.-nr. 136-140-J9

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

S - til opbevaring

opsamlingsvolumen [l]

R - til opbevaring og aftapning

1000

1100

1380 x 1575 x 760

1380 x 1800 x 760

2000

best.-nr. gul

137-038-J9

137-015-J9

best.-nr. blå

136-402-J9

136-403-J9

7.013,-

7.163,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

89

1

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-303

IBC station ECO, høj fleksibilitet til lagring af IBCer og tromler
W ideel til placering af 1.000 liters beholdere eller mindre dunke
W til sikker opbevaring af syrer og baser samt olier og ikke brandbare
kemiske rengøringsmidler
W fuldstændig korrosionsbeskyttelse, fremstillet af polyethylen (PE)
Disse opsamlingskar er fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE) og velegnede til opbevaring
af syrer og baser samt olie, ikke brændbare kemiske rengøringsmidler m.v. De er udstyret
med integrerede gaﬀellommer (B = 210 mm) til nem transport / forsyning vha. løftevogn eller
gaﬀeltruck.
Disse opsamlingskar er meget holdbare.
Stationerne har en bæreevne på 2.000 kg pr. henstillingsplads og er (alt efter IBC’ernes vægt) egnede til
opbevaring af væsker med en speciﬁk vægt på op til ca. 1,8 tons.

Robust henstillingsﬂade til direkte placering
af 1.000 liters beholdere, tromler og smådunke.
Åbninger mellem henstillingsﬂaden og karrets
kant sørger for, at væskerne løber ned i
opsamlingskarret.

IBC-station af typen ECO 1, til
en 1.000 liters beholder (IBC),
opsamlingsvolumen: 1.100 liter

8.430,Best.-nr. 148-303-J9

Gaﬀellommerne gør det muligt eﬀektivt at læsse
IBC-stationen med løftevogn eller gaﬀeltruck.

IBC stationer ECO er også egnet til sikker
lagring af tromler

TILBEHØR
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter
henstillingsﬂade

1

2

kunststof

uden

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]

2000

udvendig mål B x D x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

90

kunststof

1100

Højdejusterbar beholder til sikker
påfyldning ved IBC-stationer, med praktisk
opbevaringsplads til f.eks. låg, tragt,
handsker eller klude

4000

1430 x 1430 x 965

2260 x 1430 x 720

96

95

141

148-303-J9

149-460-J9

149-461-J9

8.430,-

12.500,-

13.300,-

alle produkter frit leveret

2260 x 1430 x 745

leveringstid: 1 - 2 uger

1.920,-

Best.-nr.
236-741-J9

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-303

DENIOS
garanti

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

5år

1

Opsamlingskar af
polyethylen kræver
altid en godkendelse.
For at få denne
sikkerheds godkendelse
prøves bæreevnen
af opsamlingskarret med ﬁredobbelt
sikkerhed. Denne kontrol udføres af det
tyske institut for byggeteknik (DIBt) i Berlin.
Opsamlingskarrene fra DENIOS har bestået
belastningstesten.

Gaﬀellommerne gør det muligt eﬀektivt at
læsse IBC-stationen med løftevogn eller
gaﬀeltruck.

IBC-station ECO 2, uden henstillingsﬂade - til
direkte placering af 2 beholder à 1.000 liter; det
udelte opsamlingskar yder altid beskyttelse i
henhold til loven.

12.500,Best.-nr. 149-460-J9

IBC
se side

280-281

IBC-station ECO 2,
med syrebestandig PE-henstillingsﬂade til 2 stk. 1.000 liters
beholdere (IBCer), opsamlingsvolumen 1.100 liter

IBC-station ECO 2, med syrebestandig
PE-henstillingsﬂade til placering af op
til 2 beholdere à 1.000 liter, tromler eller
smådunke

13.300,Best.-nr. 149-461-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

91

1

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

IBC-stationer EURO, fremragende til prisen og
til næsten alle krav
W sikker lagring af KTCer / IBCer i henhold til loven
W opsamlingskar med høj kemisk bestandighed mod
olier, syrer, baser osv.
W fuldstændig korrosionsbeskyttelse, fremstillet af
polyethylen (PE)

IBC-station EURO-1R, med beskyttet påfyldningsområde, således at dråber
samles sikkert op i opsamlingskarret, med gitterrist-henstillingsﬂade af
polyethylen (PE), Best.-nr. 193-539-J9, Kr. 11.300,-

W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store
temperatursvingninger
W også egnet til lagring af tromler og dunke
W kan transporteres med palleløfter eller gaﬀeltruck vha. integrerede
gaﬀellommer

TILBEHØR
Flytbar opsats til IBC
stationer

7.840,Best.-nr. 193-534-J9

Højdejusterbar beholder til sikker påfyldning ved IBC-stationer,
med praktisk opbevaringsplads
til f.eks. låg, tragt, handsker eller
klude
IBC-station EURO-1S til IBCer

IBC-station EURO-1S inkl. gitterrist af galvaniseret stål
som henstillingsflade, Best.-nr. 193-538-J9, Kr. 9.720,-

Opsamlingskar af polyethylen kræver altid en godkendelse. For at få denne sikkerheds godkendelse prøves
bæreevnen af opsamlingskarret med ﬁredobbelt sikkerhed. Denne kontrol udføres af det tyske institut for
byggeteknik (DIBt) i Berlin. Opsamlingskarrene fra DENIOS har bestået belastningstesten.
type

EURO-1S

EURO-1R

lagerkapacitet IBC à
1.000 liter

gitterrist
best.-nr.
pris Kr. / styk

92

Type EURO-1R - som
kombineret lager- og
påfyldningsstation
EURO-3R

2

3

1000

bæreevne total [kg]
udvendig mål
B x D x H [mm]

Type EURO-1S - som
kompakt lagerstation

EURO-2R

1

opsamlingsvolumen [l]

1750

2000
1280 x 1660 x 870

1280 x 1660 x 895

uden galvaniseret
193-534-J9

193-538-J9

7.840,-

9.720,-

kunststof

4000
1280 x 1910 x 860
uden galvaniseret

193-537-J9 193-536-J9

alle produkter frit leveret

10.600,-

8.340,-

193-540-J9
10.600,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
236-741-J9

1.920,-

1280 x 1910 x
885
kunststof

2460 x 1800 x 460
uden galvaniseret

193-539-J9 195-376-J9
11.300,-

10.100,-

195-377-J9
12.600,-

6000
2460 x 1800 x
485
kunststof

3640 x 1800 x 450
uden galvaniseret

195-378-J9 222-468-J9
13.700,-

13.900,-

3640 x 1800 x
475
kunststof

222-469-J9

222-470-J9

17.800,-

19.600,-

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

DENIOS
garanti

5år

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

1

TILBEHØR
Forlænget udløb af
IBC´er
W længde (mm): 250

170,-

fra 10.100,-

Best.-nr.
117-254-J9

IBC lågåbner
W lågåbner til bekvem åbning af
IBC-skruelåg
W af galvaniseret stål
W fås i 2 størrelser

IBC-station EURO-2R med gitterrist
henstillingsﬂader af polyethylen (PE)
til 2 IBCer,
Best.-nr. 195-378-J9, Kr. 13.700,-

DN (Ø) 150,
Best.-nr. 185-786-J9, Kr. 500,DN (Ø) 225,
Best.-nr. 185-787-J9, Kr. 480,-

IBC-station EURO-2R inkl.
gitterriste af galvaniseret stål som
henstillingsflader,
Best.-nr. 195-377-J9, Kr. 12.600,-

IBC-station EURO-3R, til direkte placering
af 3 IBCer, Best.-nr. 222-468-J9, Kr. 13.900,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

93

1

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-563

IBC stationer type Mono og Duo - de gennemprøvede klassikere med gitterrist som
henstillingsflade
W opsamlingskar af polyethylen (PE) med høj kemisk bestandighed mod olier, syrer, baser etc.
W stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger
W kombineret oplagring af IBC og tromler er muligt

Type S - som kompakt lagerstation
W gaﬀellommer muliggør sikker transport med løftevogn eller gaﬀeltruck

fra 10.900,-

IBC stationen Mono er takket være dens dybde
velegnet til aftapning. Hertil fjernes det forreste
segment af gitterristen midterligt for at få adgang
til det beskyttede påfyldningsområde.

IBC station Mono S, med PE- eller
galvaniseret gitterrist

BESTIL OGSÅ
Forlænget udløb af IBC´er

IBC lågåbner

W længde (mm): 250

W lågåbner til bekvem åbning af
IBC-skruelåg
W af galvaniseret stål
W fås i 2 størrelser
DN (Ø) 150,
Best.-nr. 185-786-J9,
Kr. 500,-

Kr. 170,94

Best.-nr.
117-254-J9

alle produkter frit leveret

DN (Ø) 225,
Best.-nr. 185-787-J9,
Kr. 480,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

almen byggetilladelse –
Z-40.22-563

1

Lagring op til 2 IBC‘er (eller 8 tromler à 200 liter), stabil sømløs fremstillet opsamlingskar af polyethylen (PE), opsamlingsvolumen på 1.000 liter,
høj bestandighed mod olier, syrer, baser m.v.

BESTSELLER

14.900,Best.-nr. 251-554-J9

IBC station DUO S med galvaniseret gitterrist og integrerede
gaﬀellommer (B = 210 mm) til sikker håndtering vha. palleløfter

TILBEHØR
Flytbar opsats til
IBC stationer
Højdejusterbar beholder til sikker
påfyldning ved IBC-stationer, med praktisk
opbevaringsplads til f.eks. låg, tragt, handsker
eller klude.

IBC-Station Duo S, med PE-gitterrist,
Best.-nr. 251-557-J9, Kr. 19.300,type

Mono S til opbevaring

lagerkapacitet IBC à 1.000 liter

2

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]

1.920,-

Best.-nr.
236-741-J9

udvendig mål B x D x H [mm]

1000
2000

4000

1980 x 1370 x 690

1980 x 1370 x 720

2530 x 1320 x 580

gitterrist

galvaniseret

kunststof

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

251-556-J9

251-550-J9

251-554-J9

251-557-J9

10.900,-

12.900,-

14.900,-

19.300,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Duo S til opbevaring

1

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

2530 x 1320 x 610

95

1

Gulvelementer af kunststof til
beskyttelse af større arealer

5år

DENIOS
garanti

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-491

Type BK, særlig lav totalhøjde: 150 mm
W af miljøvenlig polyethylen (PE)
W høj kemisk bestandighed mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
W kan kombineres til beskyttelse af større arealer
W til sikker opbevaring og beskyttelse i forbindelse med aftapning og
omhældning
W særlig lav højde
W stød og slagfast
W udtagelig gitterrist, af stål eller kunststof
W nem at forsyne (opkørselsramper fås som tilbehør)
W forbindelseselementer dækker mellemrummene mellem
ﬂere gulvelementer (se tilbehør)

Go online! Find flere
spændende produkt
highlights!
denios.shop/dk-online

fra 2.020,-

På illustrationen her ses gulvelementerne af typen BK 30 og af typen BK
15 med galvaniserede gitterriste, samlinger og en opkørselsrampe af PE.

se side

Til lagring af brandfarlige væsker kan
gulvelementer af stål leveres
type
udvendig mål B x D [mm]
opsamlingsvolumen [l]

54

BK 8.8

BK 8.15

BK 15.15

BK 22.8

BK 22.15

BK 22.22

BK 30.8

BK 30.15

BK 30.22

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

60

125

220

170

355

235

235

400

315

bæreevne [kg/m²]

800

800

800

800

800

800

800

800

800

hjulbelastning [kg]

150

150

150

150

150

150

150

150

150

216-671-J9

164-338-J9

114-885-J9

216-673-J9

164-340-J9

236-800-J9

216-675-J9

114-889-J9

236-803-J9

best.-nr. gitterrist: galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. gitterrist: kunststof
pris Kr. / styk

2.020,-

3.340,-

5.050,-

4.290,-

7.460,-

8.500,-

5.630,-

9.610,-

11.800,-

216-672-J9

164-345-J9

114-887-J9

216-674-J9

164-346-J9

236-802-J9

216-676-J9

114-891-J9

236-804-J9

2.070,-

3.380,-

5.230,-

4.520,-

7.650,-

8.600,-

6.030,-

10.200,-

12.300,-

TILBEHØR

140,-

Best.-nr.
114-916-J9

Til ﬁksering af gulvelementet

190,-

Best.-nr.
114-917-J9

Krydssamlinger til afdækning af hjørner
ved f.eks. 4 samlede gulvelementer

Forbindelseselement, til tildækning af rillerne mellem
ﬂere gulvelementer
til type

BK 8

BK 15

BK 22

BK 30

best.-nr.

164-354-J9

114-914-J9

164-356-J9

114-915-J9

170,-

240,-

260,-

310,-

pris Kr. / styk

1.940,-

Best.-nr.
114-918-J9

Opkørselsrampe af polyetylen (PE), Dim.
B x D x H (mm): 900 x 980 x 150

96

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

140,-

Best.-nr.
114-919-J9

Afstandssamlinger til sikker samling af
ﬂere gulvelementer

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-491

Gulvelementer af kunststof til
beskyttelse af større arealer

5år

DENIOS
garanti

1

Farligt gods reoler
fra side

98

der kan vælges mellem 9
forskellige størrelser

Der kan køres på gulvelementerne fra alle sider vha. Combi opkørselsramper.

WW eksempler på de alsidige kombinationsmuligheder

ARK 8

BK 8.15

ARK 15

AEK

BK 8.15

BK 30.15

ARK 15

BK 15.15

ARK 15

ARK 15

BK 8.8

ARK

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

ARK

ARK 8

BK 30.8

BK 22.8

ARK 8

ARK 15

BK 30.15

BK 22.15

ARK 15

BK 8.15

ARK 8

Gulvelementer i forskellige størrelser gør det muligt at beskytte et helt
rum og samtidig at undgå søjler eller lign.

AEK

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

AEK

Der fås opkørselsramper til alle gulvelementer.

Opkørselsrampe Combi
Udnyt de mange muligheder bl.a. ved at kunne køre op på gulvelementerne fra alle fire sider. Således bliver
anvendelse i den daglige drift endnu mere effektiv.
WW til nem forsyning af PE-gulvelementer BK
WW af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW til hjulbelastning op til 150 kg
WW stigningsvinkel kun 7 grader
type
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

der kan vælges mellem 4 opkørselsramper

ARK 8

ARK 11

ARK 15

AEK - opkørselshjørne

790 x 1000 x 150

1090 x 1000 x 150

1490 x 1000 x 150

1000 x 1000 x 150

216-677-J9

216-678-J9

216-679-J9

216-680-J9

1.600,-

2.360,-

2.760,-

2.230,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

97

1

Farligt-gods-reoler

DENIOS
garanti

5år

Farligt gods reoler til opbevaring af smådunke
Typenøgle farligt gods reol
GRW reol med 4 stålopsamlingskar

1040 fagbredde: 1000 mm, fagdybde: 400 mm

GRG reol med 1 stålopsamlingskar og 3 gitterristhylder

1060 fagbredde: 1000 mm, fagdybde: 600 mm

GRB reol med 1 bundkar og 4 gitterristhylder

1340 fagbredde: 1300 mm, fagdybde: 400 mm

GKG reol med 1 kunststof-opsamlingskar og 3 gitterristhylder

1360 fagbredde: 1300 mm, fagdybde: 600 mm

GKW reol med 4 kunststof-opsamlingskar
GRE reol af rustfrit stål med 1 opsamlingskar og 3 hulpladehylder

W Hvilke medier kan lagres?
W På hvilke farligt-gods reoler kan du lagre?

Vandforurenende medier

Aggressive kemikalier

GRW

GRG; GRB

GKG, GKW, GRE

W med opsamlingskar af stål på hvert
niveau

W med et opsamlingskar af stål som
nederste niveau og gitterristhylder

W med opsamlingskar af kunststof eller
rustfrit stål og gitterristhylder

Farligt-gods reol GRW 1040

Farligt gods reol, type GRB 1360

Farligt gods reol GKG 1060-V

4.280,Best.-nr. 199-566-J9

98

Antændelige væsker

alle produkter frit leveret

5.330,Best.-nr. 199-720-J9

leveringstid: på lager

3.480,Best.-nr. 199-581-J9

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Farligt-gods-reoler

5år

1

Type GRW med 4 stålkar
W 4 opsamlingskar af stål som lagerniveauer
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
W opsamlingskar på hvert lagerniveau

fra 4.280,W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel montage

W galvaniseret reolramme
W stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
W hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

Farligt-gods reol GRW 1360,
Best.-nr. 199-574-J9, Kr. 5.540,-

NYHED

Detaljebillede: Opsamlingskar
som ekstra lagerniveau.

type

Farligt-gods reol GRW 1060,
bestående af grund- og udvidelsesfelt

GRW 1040

udstyr lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

GRW 1060

GRW 1340

GRW 1360
1300 x 600

4 x opsamlingskar, lakeret
1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

bæreevne per fag [kg]

200

200

200

200

opsamlingsvolumen [l]

4 x 20

4 x 30

4 x 25

4 x 40

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-566-J9

199-564-J9

199-570-J9

199-574-J9

4.280,-

4.830,-

4.880,-

5.540,-

1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-567-J9

199-565-J9

199-571-J9

199-575-J9

3.920,-

4.450,-

4.610,-

5.230,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

199-599-J9

199-597-J9

199-603-J9

199-605-J9

770,-

840,-

970,-

930,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager
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1

Farligt-gods-reoler

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Type GRG, med 1 stålkar og 3 gitterristhylder
W 1 opsamlingskar af stål og 3 galvaniserede gitterriste som lagerniveauer
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
W galvaniseret reolramme
W stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
W hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm

W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel
montage

Reolerne er galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse

fra 3.320,-

NYHED

Detaljebillede: gitterriste
som lagerniveau

type

GRG 1040

udstyr lagerniveau

Reol til farlige medier GRG, bestående af 1 grundfelt GRG 1060
og 2 udvidelsesfelter GRB 1360.

GRG 1060

GRG 1340

GRG 1360

3 x gitterrist, galvaniseret

udstyr nederste lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

1 x opsamlingskar, lakeret
1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

bæreevne per fag [kg]

200

200

200

200

opsamlingsvolumen [l]

20

30

25

40

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-562-J9

199-560-J9

199-568-J9

199-572-J9

3.320,-

3.410,-

3.720,-

4.340,-

1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-563-J9

199-561-J9

199-569-J9

199-573-J9

2.900,-

3.060,-

3.450,-

3.980,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

100

alle produkter frit leveret

199-598-J9

199-596-J9

199-602-J9

199-604-J9

380,-

420,-

460,-

500,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Farligt-gods-reoler

1

Type GRB, med 1 bundkar af stål og 4 gitterristhylder
W 1 bundkar af galvaniseret stål og 4 galvaniserede gitterriste som lagerniveauer
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
W galvaniseret reolramme
W stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
W hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm

W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel
montage

Reolerne er galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse

fra 3.940,-

Farligt gods reol, type GRB 1060,
Best.-nr. 199-716-J9, Kr. 4.370,-

Farligt gods reol, type GRB 1360,
Best.-nr. 199-720-J9, Kr. 5.330,type

Farligt gods reol GRB 1040, bestående af grund- og udvidelsesfelt

GRB 1040

udstyr lagerniveau
udstyr nederste lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

GRB 1060

GRB 1340

GRB 1360

4 x gitterrist, galvaniseret
1 x opsamlingskar, galvaniseret
1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

bæreevne per fag [kg]

200

200

200

200

opsamlingsvolumen [l]

32

45

41

57

1156 x 526 x 2000

1156 x 726 x 2000

1456 x 526 x 2000

1456 x 726 x 2000

199-714-J9

199-716-J9

199-718-J9

199-720-J9

3.940,-

4.370,-

4.850,-

5.330,-

1006 x 526 x 2000

1006 x 726 x 2000

1306 x 526 x 2000

1306 x 726 x 2000

199-715-J9

199-717-J9

199-719-J9

199-721-J9

3.610,-

3.940,-

4.400,-

4.790,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

199-598-J9

199-596-J9

199-602-J9

199-604-J9

380,-

420,-

460,-

500,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Farligt-gods-reoler

DENIOS
garanti

5år

Type GKG, med 1 kunststofkar og 3 gitterristhylder
W 1 opsamlingskar af polyethylen (PE) og 3 gitterriste af PE eller galvaniseret
stål som lagerniveauer
W til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt
vandforurenende medier
W galvaniseret reolramme
W stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
W hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm

W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel montage

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

fra 3.480,-

Farligt-gods reol GKG 1360-V,
bestående af grund- og udvidelsesfelt

type

Farligt gods reol, type GKG 1360-V,
Best.-nr. 199-587-J9, Kr. 4.090,-

GKG 1060-V

udstyr lagerniveau

GKG 1360-V

3 x gitterrist, galvaniseret

udstyr nederste lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

GKG 1060

GKG 1360

3 x gitterrist, kunststof
1 x opsamlingskar, kunststof

1000 x 600

1300 x 600

1000 x 600

1300 x 600

bæreevne per fag [kg]

200

200

200

200

opsamlingsvolumen [l]

28

36

28

36

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-581-J9

199-587-J9

199-578-J9

199-589-J9

3.480,-

4.090,-

4.260,-

4.900,-

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-582-J9

199-588-J9

199-579-J9

199-590-J9

3.140,-

3.720,-

3.880,-

4.530,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

199-596-J9

199-604-J9

199-600-J9

199-606-J9

420,-

500,-

770,-

840,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Farligt-gods-reoler

5år

1

Type GKW, med 4 kunststofkar
W 4 opsamlingskar af polyethylen (PE) som lagerniveauer
W til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt
vandforurenende medier
W opsamlingskar på hvert lagerniveau
W galvaniseret reolramme
W stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
W hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm

FALCON sikkerhedsdunk
med tappehane
se side

303

W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel
montage

fra 4.400,-

Reolerne er galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse

Farligt gods reol grundfelt GKW 1360, med
4 PE-kar, Best.-nr. 199-591-J9, Kr. 5.120,-

Farligt-gods reol GKW 1060,
bestående af grund- og udvidelsesfelt

type

TILBEHØR

udstyr lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

GKW 1060

GKW 1360

4 x opsamlingskar kunststof
1000 x 600

1300 x 600

bæreevne per fag [kg]

200

200

opsamlingsvolumen [l]

4 x 28

4 x 36

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-576-J9

199-591-J9

4.400,-

5.120,-

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-577-J9

199-592-J9

4.020,-

5.330,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt

Reolkar af polyethylen (PE) som
ekstra lagerniveau til farligt
gods reol type GKG og type GKW.

Bestilling og service 76 24 40 80

PE-gitterrist til PE-kar reoltype
GKG/GKW 1060,
Best.-nr. 115-030-J9, Kr. 770,-

udvendig mål B x D x H [mm]

PE-gitterrist til PE-kar reoltype
GKG/GKW 1360,
Best.-nr. 126-708-J9, Kr. 870,-

TILBEHØR

best.-nr.
pris Kr. / styk
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

ekstra hylde
199-601-J9

199-607-J9

880,-

1.030,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Farligt-gods reoler af rustfrit stål

Type GRE, af rustfrit stål
W 1 opsamlingskar af rustfrit stål og 3 perforerede hylder af
rustfrit stål som lagerniveauer
W til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226),
aggressive kemikalier og vandforurenende medier
W rengøringsvenlig og hygiejnisk
W
W
W
W
W
W

kvalitetsprodukt af rustfrit stål 1.4301
høj stabilitet vha. forskruede tværbjælker
højdejusterbar i bunden til udligning af ujævnheder
lagerniveauer kan indstilles i højden i trin på 150 mm
kan udvides individuelt
leveres adskilt, med samlevejledning til enkel montage

Farligt gods reol GRE 1250,
af rustfrit stål

8.640,Best.-nr. 181-455-J9

Detaljebillede: perforeret hylde af rustfrit
stål som lagerniveau

TILBEHØR

Reol til farlige medier GRE, bestående af
grundfelt GRE 6030 og udvidelsesfelt GRE 1230

fra 6.550,type

W Skråstiver (anbringes bag hvert
tredje reolfelt ved anvendelse af
monteringsfelter)

Farligt gods reol GRE 1230,
af rustfrit stål

7.880,-

480,-

Best.-nr. 181-453-J9
GRE 6030

GRE 9030

udstyr lagerniveau

GRE 9050

Best.-nr.
181-457-J9
GRE 1230

GRE 1250

3 x hulplade, rustfrit stål

udstyr nederste lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

1 x opsamlingskar, rustfrit stål
550 x 250

850 x 250

850 x 450

1150 x 250

1150 x 450

bæreevne per fag [kg]

150

150

150

100

100

opsamlingsvolumen [l]

20

30

40

40

50

600 x 300 x 1800

900 x 300 x 1800

900 x 500 x 1800

1200 x 300 x 1800

1200 x 500 x 1800

181-447-J9

181-449-J9

181-451-J9

181-453-J9

181-455-J9

6.550,-

7.140,-

7.700,-

7.880,-

8.640,-

575 x 300 x 1800

875 x 300 x 1800

875 x 500 x 1800

1175 x 300 x 1800

1175 x 500 x 1800

181-448-J9

181-450-J9

181-452-J9

181-454-J9

181-456-J9

5.530,-

6.100,-

6.780,-

6.900,-

7.560,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

181-942-J9

181-943-J9

181-944-J9

181-945-J9

181-946-J9

710,-

910,-

1.220,-

1.360,-

1.640,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DIBt

Farligt-gods-reoler

almen byggetilladelse –
Z-40.22-538

1

Type GRS / GKS, med kar af stål eller
kunststof og 2 gitterristhylder
WW sikker lagring af smådunke og 200 liters tromler
WW pulverlakeret reolramme, blå (tilsvarende RAL 5019),
tværbjælkerne orange (tilsvarende RAL 2004), bindingsværk
galvaniseret
WW meget robust vha. bindingsværk i reolrammen
WW hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
WW kan udvides individuelt
WW leveres adskilt, med samlevejledning til enkel montage
WW GKS: tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
aggressive kemikalier såsom syrer og baser
WW GRS: tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224 - H226)
Farligt-gods reol GRS 1250, med opsamlingskar af stål,
lakeret, bestående af grund- og udvidelsesfelt

fra 6.090,-

Farligt-gods reol type GRS 1250, med
opsamlingskar af stål, lakeret

Farligt-gods reol type GRS 1250, med
opsamlingskar af galvaniseret stål

Farligt-gods reol type GKS 1250, med
opsamlingskar af polyethylen (PE)

6.090,-

6.460,-

6.780,-

Best.-nr. 201-815-J9

Best.-nr. 201-818-J9

Best.-nr. 201-820-J9

type

GRS 1250

udstyr lagerniveau
udstyr nederste lagerniveau

GKS 1250
2 x gitterrist, galvaniseret

1 x opsamlingskar, lakeret

1 x opsamlingskar, galvaniseret

1 x opsamlingskar, kunststof

1300 x 600

1300 x 600

1300 x 600

bæreevne per fag [kg]

538

538

538

bæreevne opsamlingskar reol [kg]

800

800

760

opsamlingsvolumen [l]

200

200

220

1364 x 816 x 2000

1364 x 816 x 2000

1364 x 830 x 2000

201-815-J9

201-818-J9

201-820-J9

6.090,-

6.460,-

6.780,-

1307 x 816 x 2000

1307 x 830 x 2000

1307 x 600 x 2000

201-816-J9

201-819-J9

201-821-J9

5.720,-

5.970,-

6.100,-

201-822-J9

201-822-J9

201-822-J9

1.010,-

1.010,-

1.010,-

indvendig mål B x D [mm]

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Reoler til opbevaring

DENIOS
garanti

5år

RAL-RG 614/1 (H56)

Type RF / RL, fleksibel og stabil lagerreol
WW stabil og fleksibel reol, let montage uden brug af værktøj
WW til professionel og individuel opbevaring af værksteds- og
produktions tilbehør osv.
Enhver reol består af 2 galvaniserede siderammer, udvidelsesfelter har en
sideramme hvor de galvaniserede hylder lægges på specielle tværbjælker,
så får man med få komponenter et stabilt og fleksibelt reolsystem.
WW galvaniseret reolramme
WW 4 galvaniserede hylder som lagerniveauer
WW stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
WW hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
WW kan udvides individuelt
WW leveres adskilt, med samlevejledning til enkel montage

fra 1.870,Reolerne er galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse

Lagerreol RF 1850, Best.-nr. 199-677-J9, Kr. 1.870,-

Serieudstyr og tilbehør: Enhver reol leveres med
4 hylder. Flere hylder og afstivningstraverser kan
leveres som tilbehør.

Reol, bestående af et grundfelt og to
udvidelsesfelter
type

RF 1850

RF 1860

RF 2250

udstyr lagerniveau

RF 2260

RL 1850

RL 1860

RL 2250

RL 2260
1300 x 600

4 x hylde galvaniseret

indvendig mål B x D [mm]

1000 x 500

1000 x 600

1000 x 500

1000 x 600

1300 x 500

1300 x 600

1300 x 500

bæreevne per fag [kg]

150

150

150

150

250

250

250

250

bæreevne per felt [kg]

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

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

199-677-J9

199-681-J9

199-679-J9

199-683-J9

199-685-J9

199-689-J9

199-687-J9

199-691-J9

1.870,-

2.030,-

2.090,-

2.210,-

2.460,-

2.660,-

2.680,-

2.810,-

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

199-678-J9

199-682-J9

199-680-J9

199-684-J9

199-686-J9

199-690-J9

199-688-J9

199-692-J9

1.540,-

1.690,-

1.710,-

1.870,-

2.130,-

2.210,-

2.150,-

2.320,-

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

106

199-693-J9

199-694-J9

199-693-J9

199-694-J9

199-695-J9

199-696-J9

199-695-J9

199-696-J9

250,-

290,-

250,-

290,-

310,-

360,-

310,-

360,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Reolpaller med fremstående opsamlingskar

1

Type RPG / RPF,
sikkerhed ved på- og omfyldning
W sikker aftapning over
opsamlingskarret
W tilladt til opbevaring af
vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224 - H226)
galvaniseret reolramme
stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
100 mm frihøjde til transport med gaﬀelløftevogn og
for at undgå korrosion
W leveres adskilt, med samlevejledning til enkel
montage
W
W
W
W

Reolpalle RPG 2060, lakeret,
med 8 gitterristhylder

8.460,Best.-nr. 199-662-J9
Reolerne er galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse

W RPF: hylder på hvert
lagerniveau

W RPG: gitterrist på hvert
lagerniveau

Reolpalle RPF 1060,
lakeret, med 4 hylder

Reolpalle RPG 1060,
galvaniseret,
med 4 gitterristhylder

5.030,-

5.560,-

Best.-nr. 199-663-J9

Best.-nr. 199-583-J9

type
udstyr lagerniveau
indvendig mål B x D [mm]

RPG 1060

RPG 2060

RPF 1060

RPF 2060

4 x gitterrist, galvaniseret

8 x gitterrist, galvaniseret

4 x hylde galvaniseret

8 x hylde, galvaniseret
1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

bæreevne per fag [kg]

200

200

150

150

opsamlingsvolumen [l]

205

260

205

260

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

199-661-J9

199-662-J9

199-663-J9

199-664-J9

5.300,-

8.460,-

5.030,-

7.990,-

199-583-J9

199-584-J9

199-585-J9

199-586-J9

5.560,-

8.850,-

5.320,-

8.350,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

ekstra hylde

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

199-596-J9

199-596-J9

199-608-J9

199-608-J9

420,-

420,-

750,-

750,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Stablereoler med opsamlingskar af stål

overensstemmelseserklæring

Type AWS, til sikker opbevaring af tromler,
dunke og smådunke
W tilladt til opbevaring af antændelige væsker
(H224 - H226) og vandforurenende medier
W sikker aftapning over opsamlingskarret

W velfungerende reolkombination bestående af stabelreol og opsamlingskar
W stabil stålkonstruktion, galvaniseret
W galvaniseret opsamlingskar, 25 mm frihøjde for optimal
korrosionsbeskyttelse
W leveres adskilt, med samlevejledning

TILBEHØR

Tromlereol AWS 1, til 4 tromler à
200 liter, inkl. PE-kandeholder
Tromleholder til liggende
tromlelagring,
Best.-nr. 114-542-J9, Kr. 980,-

7.960,Best.-nr. 182-580-J9

Kandeholder af PE, dimensioner
B × D × H (mm): 270 x 270 x 300,
Best.-nr. 114-902-J9, Kr. 460,-

Tromlereol AWS 3, til 3 tromler à 60 liter og
2 tromler à 200 liter, inkl. kandeholder af stål,
Best.-nr. 182-581-J9, Kr. 8.660,type
fagenes dimensioner B x D x H
[mm]
udstyr lagerniveau

AWS 2

AWS 3

AWS 4

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

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

tromleoplag

tromleoplag

tromleoplag

tromleoplag

tromleoplag

tromleoplag og gitterrist, galvaniseret

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

tromler à 60 liter

antal

4

4

2

2

2

3

mere lagerkapacitet

–

–

–

tromler à 60 liter

tromler à 60 liter

smådunke

lagerkapacitet

antal
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne tromleholder [kg]
bæreevne per felt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk
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Reol til tromler og dunke AWS 4, til
3 tromler à 60 liter og smådunke,
Best.-nr. 114-306-J9, Kr. 8.440,AWS 1

udvendig mål B x D x H [mm]

Kandeholder af stål,
dimensioner B x D x H (mm):
280 x 270 x 300,
Best.-nr. 114-543-J9, Kr. 510,-

–

–

–

3

3

–

205

400

205

205

400

205
120

350

350

350

350 / 120

350 / 120

1400

1400

700

1060

1060

720

114-311-J9

182-580-J9

114-312-J9

114-301-J9

182-581-J9

114-306-J9

6.700,-

7.960,-

6.110,-

7.640,-

8.660,-

8.440,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Stablereoler med opsamlingskar af stål

overensstemmelseserklæring

Reol til smådunke AWS 5, til 3 dunke à 20 liter
og 2 dunke à 60 liter samt smådunke

Reol til smådunke AWS 6, til
placering af diverse smådunke

9.790,-

9.390,-

Best.-nr. 114-322-J9

Best.-nr. 114-308-J9

Tromlereol AWS 2, til 2 tromler a 200 liter,
Best.-nr. 114-312-J9, Kr. 6.110,-

type

Reol til smådunke AWS 7, til placering af
diverse smådunke, Best.-nr. 114-317-J9,
Kr. 7.440,-

AWS 5

AWS 6

AWS 7

AWS 8

1370 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 925

735 x 1115 x 697

1235 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

føringsskinner og gitterrist, galvaniseret

2 x gitterrist, galvaniseret

2 x gitterrist, galvaniseret

1 x gitterrist, galvaniseret

dunk à 60 liter

smådunke

smådunke

smådunke

2

–

–

–

dunk à 20 liter

–

–

–

fagenes dimensioner B x D x H
[mm]
udstyr lagerniveau

Reol til smådunke AWS 8, til placering af
diverse smådunke, Best.-nr. 114-316-J9,
Kr. 5.090,-

870 x 1240 x 2280

udvendig mål B x D x H [mm]

lagerkapacitet
antal
mere lagerkapacitet
antal

3

–

–

–

opsamlingsvolumen [l]

205

205

205

205

bæreevne per fag [kg]

240

410

435

435

bæreevne per felt [kg]

720

820

870

435

114-322-J9

114-308-J9

114-317-J9

114-316-J9

9.790,-

9.390,-

7.440,-

5.090,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

1

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Tromlereoler med opsamlingskar af kunststof

5år

DENIOS
garanti

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

Type FR-K op til 9 tromler à 60 liter

TILBEHØR

W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og aggressive
kemikalier
W til liggende lagring af 60 liters tromler og smådunke
W til sikker påfyldning og lagring
W
W
W
W

robust stålkonstruktion med tromleholdere, galvaniseret
opsamlingskar af miljøvenlig polyethylen (PE)
nem og hurtig montage
leveres adskilt, med samlevejledning

Kandeholder af PE,
dimensioner B × D × H (mm):
270 x 270 x 300,
Best.-nr. 114-902-J9,
Kr. 460,-

Kandeholder af stål,
dimensioner B x D x H (mm):
280 x 270 x 300,
Best.-nr. 114-543-J9,
Kr. 510,-

Tromleholder til liggende
tromlelagring,
Best.-nr. 114-542-J9,
Kr. 980,-

Tromlereol type FR-K 6-60 til 6 tromler à 60 liter,
opsamlingskar af polyetylen, med eller uden
gitterrist

Tromlereol type FR-K 2-60 til 2 tromler
à 60 Liter, med opsamlingskar af
Polyethylen, gitterrist som tilbehør

3.500,-

2.360,-

Best.-nr. 157-614-J9

Best.-nr. 157-586-J9

Hjørnebeskytter,
Best.-nr. 203-606-J9,
Kr. 470,Tromlereoler med opsamlingskar af stål findes i
vores onlineshop på
www.denios.dk

type

FR-K 2-60

FR-K 3-60

FR-K 6-60

2

3

6

9

755 x 795 x 1570

755 x 795 x 1570

1330 x 840 x 1570

1330 x 840 x 1570

bæreevne per fag [kg]

120

120

360

360

bæreevne tromleoplag [kg]

120

120

120

120

60

60

200

200

157-586-J9

157-595-J9

157-614-J9

149-267-J9

2.360,-

2.990,-

3.500,-

3.920,-

150-861-J9

–

114-929-J9

–

lagerkapacitet tromler à 60 liter
udvendig mål B x D x H [mm]

opsamlingsvolumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

FR-K 9-60

TILBEHØR
best.-nr. gitterrist: kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. gitterrist: galvaniseret

350,-

–

940,-

–

101-583-J9

–

114-926-J9

–

280,-

–

820,-

–

pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Tromlereol FR-S 6-60 på 2 etager,
op til 6 tromler à 60 liter og
smådunke, opsamlingskar af stål
(volumen: 200 liter) til direkte
placering,
Best.-nr. 157-612-J9, Kr. 4.580,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

RAL-RG 614/2 (H21)

Tromlereoler med opsamlingskar af stål

1

Type FR til 60- og 200 liters tromler
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige
væsker (H224 - H226)
W
W
W
W
W
W
W

Alle reoler er
galvaniserede for optimal
korrosionsbeskyttelse.

reolramme galvaniseret, tværbjælker pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
galvaniserede tromleholdere med gennemskubssikring
galvaniseret opsamlingskar af stål
100 mm frihøjde for at undgå korrosion
kan udvides individuelt
leveres adskilt, med samlevejledning

Tromlereol FR-2014/4, til 4 tromler à 200 liter
(uden kandeholder), Best.-nr. 199-609-J9,
Kr. 8.780,-

Tromlereol FR-2522/9, til 9 tromler à 200 liter
(uden kandeholder), Best.-nr. 199-625-J9,
Kr. 12.900,-

8.780,-

12.900,-

Best.-nr. 199-609-J9

Best.-nr. 199-625-J9

Tromlereoler med opsamlingskar af kunststof findes i
vores onlineshop på
www.denios.dk

type
lagerkapacitet
antal

FR-2022/6

FR-2522/9

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

4

6

6

9

1400 x 800

2200 x 800

2200 x 800

bæreevne per fag [kg]

700

1050

1050

1050

bæreevne tromleoplag [kg]

350

350

350

350

opsamlingsvolumen [l]

410

410

570

570

2

2

2

3

1600 x 1300 x 2200

1600 x 1300 x 2200

2400 x 1300 x 2200

2400 x 1300 x 2700

199-609-J9

199-613-J9

199-615-J9

199-625-J9

8.780,-

9.310,-

11.200,-

12.900,-

1500 x 1300 x 2200

1500 x 1300 x 2200

2300 x 1300 x 2200

2300 x 1300 x 2700

199-610-J9

199-614-J9

199-616-J9

199-626-J9

8.180,-

9.230,-

10.700,-

11.500,-

antal lagerniveauer
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. grundfelt
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. udvidelsesfelt
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

FR-2014/6
tromler à 60 liter

1400 x 800

indvendig mål B x D [mm]

Tromlereol FR-2014/4 med
reolkar af kunststof, til 4 tromler
à 200 liter,
Best.-nr. 201-613-J9, Kr. 8.970,-

FR-2014/4
tromler à 200 liter

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Reolkar til eftermontering

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-491

Type RWP, reolkar af kunststof til alle gængse reoler
WW til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre farlige medier og skal udbygges i henhold til loven
WW tilladte reolkar til de mest kendte hyldebredder

fra 3.490,Reolkar af polyethylen (PE) til at indsætte i eksisterende reolsystemer, fås i 5 størrelser.

WW reolbundkar til eftermontering på eksisterende pallereoler
WW tilladt til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier
WW fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW 100 mm frihøjde til transport og forsyning af hylderne med palleløfter

Reolkar RWP 14.3 af
polyethylen (PE)
PE-reolkarrene kan uden problemer
transporteres med løftevogn.

Reolkar RWP 27.11 af
polyethylen (PE)

3.490,-

7.110,-

Best.-nr. 201-369-J9
til reoler med fagbredde [mm]

1400

1800

2200

2700

2700

RWP 14.3

RWP 18.4

RWP 22.5

RWP 27.6

RWP 27.11

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

315

400

480

600

1000

201-369-J9

201-370-J9

201-371-J9

201-372-J9

201-373-J9

3.490,-

3.990,-

4.990,-

6.340,-

7.110,-

type
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk
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Best.-nr. 201-373-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Reolkar til eftermontering

overensstemmelseserklæring

1

Type RWP, reolkar af stål til alle gængse reoler
WW til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre farlige medier og skal udbygges i henhold til loven
WW tilladte reolkar til de mest kendte hyldebredder

fra 4.390,Galvaniserede reolkar til at indsætte i eksisterende reolsystemer, fås i 6 størrelser, PE-indlægskar og gitterrist som tilbehør.

WW reolbundkar til eftermontering på eksisterende pallereoler
WW tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
WW svejset konstruktion af stål
WW galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
WW 100 mm frihøjde til transport og forsyning af hylderne med palleløfter
WW udtagelig, galvaniseret gitterrist fås som tilbehør
WW syrebestandige indlægskar af polyethylen (PE) fås som tilbehør
Syrebestandig indlægskar af polyethylen (PE)
fås som tilbehør.

Reolkar type TC-3F,
galvaniseret

13.300,Best.-nr. 181-070-J9

til reoler med fagbredde [mm]
type
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Reolkar type PRW 33,
galvaniseret (uden kandeholder)

Reolkar type PRW 43,
galvaniseret

4.390,-

4.500,-

Best.-nr. 108-971-J9

Best.-nr. 108-972-J9

1400

1800

2200

2700

2700

3300

PRW 33

PRW 43

PRW 53

PRW 65

TC-2F

TC-3F

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 420

410

460

560

700

1000

1000

108-971-J9

108-972-J9

108-973-J9

108-974-J9

108-887-J9

181-070-J9

4.390,-

4.500,-

5.470,-

6.030,-

7.630,-

13.300,-

114-330-J9

114-332-J9

114-334-J9

114-336-J9

114-437-J9

180-335-J9

3.610,-

4.360,-

4.810,-

5.460,-

5.580,-

6.730,-

114-383-J9

114-384-J9

114-385-J9

114-386-J9

114-570-J9

181-697-J9

1.690,-

2.040,-

2.030,-

2.330,-

2.570,-

4.390,-

TILBEHØR
best.-nr. PE-indlægskar (1000 l)
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret gitterrist
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Opsamlingskar til hylder

WW ved opbevaring af brændbare væsker forlanger den
lovgivende myndighed et opsamlingskar i bunden, som
har den tilstrækkelige opsamlingsvolumen.

Reolkar type SRW af lakeret stål

114

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 4 uger

www.denios.dk

Opsamlingskar til hylder

KRW, reolkar af kunststof

DIBt

WW til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre
farlige medier og skal udbygges i henhold til loven
WW reolkar til indsætning i pallereoler

1

almen byggetilladelse –
Z-40.22-558

WW høj modstandsdygtighed mod aggressive kemikalier som syrer og baser
WW fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW reolkarrene sættes på tvjærbjælkerne og er sikret mod at falde ned.
WW udtagelig gitterrist, af stål eller kunststof

fra 4.730,-

Reolkar KRW af kunststof

SRW, reolkar af stål

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

WW til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre
farlige medier og skal udbygges i henhold til loven
WW reolkar til indsætning i pallereoler

overensstemmelseserklæring

WW tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige
væsker (H224 - H226)
WW svejset konstruktion af stål
WW korrosionsbeskyttelse vha. lakering af høj kvalitet, RAL 5010 (blå)
WW reolkarrene sættes på tvjærbjælkerne og er sikret mod at falde ned.
WW udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
Reolkar type SRW af stål

fra 5.440,A

B

Eksisterenede hylder til opbevaring af vandforurenende medier skal efter
retningslinjerne suppleres med opsamlingskar. Nævn os blot hyldens mål
A til C. Vi fremstiller dem efter dine ønsker!
type*

A = udvendig bredde,
B = indvendig dybde,
C = udvendig dybde

C

KRW 18.11

KRW 18.11

KRW 27.11

KRW 27.11

SRW 18.8

SRW 18.11

SRW 26.8

SRW 26.11

SRW 27.8

kunststof

kunststof

kunststof

kunststof

stål

stål

stål

stål

stål

stål

galvaniseret

kunststof

galvaniseret

kunststof

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

bredde udvendig [mm]

1780

1780

2680

2680

1780

1780

2580

2580

2680

2680

dybde udvendig [mm]

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

dybde indvendig [mm]

900

900

900

900

650

900

650

900

650

900

højde udvendig [mm]

250

275

190

215

245

185

185

145

175

140

opsamlingsvolumen [l]

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

1000

1000

1000

1000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

179-585-J9

179-586-J9

179-587-J9

179-588-J9

115-105-J9

115-106-J9

115-107-J9

115-109-J9

115-110-J9

115-111-J9

4.730,-

4.780,-

5.560,-

5.850,-

5.440,-

5.530,-

6.800,-

6.900,-

6.910,-

7.010,-

materiale
gitterrist**

bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

SRW 27.11

*Hvis det ønskes, kan der leveres med større opsamlingsvolumen og / eller specialmål
**kunststof gitterrist til opbevaring af emballager på palle

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 4 uger
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1

Pallereoler med
opsamlingskar

RAL-RG 614/2 (H21)

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Pallereol PR, med opsamlingskar af stål
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224-H226)
W reolramme galvaniseret, tværbjælker
pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
W tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på
50 mm
W gennemskubssikring på hvert lagerniveau
W galvaniseret opsamlingskar af stål
W 100 mm frihøjde for at undgå korrosion
W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning

fra 10.600,-

Pallereol type PR 27.37, bestående af
grund- og udvidelsesfelt.

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

Vha. gitterriste (tilbehør), kan der placeres
enkelte dunke, gitterbokse eller tromlestativer
til liggende tromlelagring i reolen.

Pallereol PR 33.25, grundfelt (uden
hjørnebeskyttere), Best.-nr. 199-723-J9,
Kr. 21.100,-

type

PR 18.25

PR 18.37

PR 27.25

PR 27.37

PR 33.25

PR 33.37

lagerkapacitet europaller

4

6

6

9

6

9

lagerkapacitet kemipaller

2

3

4

6

6

9

indvendig mål B x D [mm]

1800 x 1100

1800 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

3300 x 1100

3300 x 1100

bæreevne per fag [kg]

2200

2200

3540

3540

3780

3430

opsamlingsvolumen [l]

430

430

660

660

1000

1000

2

3

2

3

2

3

2000 x 1300 x 2700

2000 x 1300 x 3800

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3800

3500 x 1300 x 2700

3500 x 1300 x 3800

199-633-J9

199-635-J9

199-629-J9

199-631-J9

199-723-J9

199-725-J9

10.600,-

12.900,-

11.900,-

14.700,-

21.100,-

23.300,-

1900 x 1300 x 2700

1900 x 1300 x 3800

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3800

3400 x 1300 x 2700

3400 x 1300 x 3800

199-634-J9

199-636-J9

199-630-J9

199-632-J9

199-724-J9

199-726-J9

9.730,-

12.100,-

10.900,-

13.900,-

19.900,-

22.500,-

antal lagerniveauer
grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

gitterristhylde / niveau, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

116

200-237-J9

200-237-J9

120-232-J9

120-232-J9

145-616-J9

145-616-J9

1.440,-

1.440,-

120,-

120,-

2.240,-

2.240,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40-.22-491

Pallereoler med
opsamlingskar

RAL-RG 614/2 (H21)

1

Pallereol PRP, med opsamlingskar af kunststof
W tilladt til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier
W
W
W
W
W
W
W

reolramme galvaniseret, tværbjælker pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
gennemskubssikring på hvert lagerniveau
opsamlingskar af polyetylen (PE)
100 mm frihøjde til nem transport
kan udvides individuelt
leveres adskilt, med samlevejledning

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

fra 11.100,-

Pallereol PRP 27.44, grundfelt,
Best.-nr. 201-635-J9, Kr. 17.800,-

BESTIL OGSÅ
Hjørnebeskytter

470,-

Best.-nr.
203-606-J9

type

Pallereol PRP 27.27, Best.-nr. 201-633-J9,
Kr. 13.500,-

PRP 18.25

PRP 18.37

PRP 27.25

PRP 27.37

PRP 27.27

PRP 27.44

lagerkapacitet europaller

4

6

6

9

6

9

lagerkapacitet kemipaller

2

3

4

6

4

6

indvendig mål B x D [mm]

1800 x 1100

1800 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

bæreevne per fag [kg]

2200

2200

3540

3540

3540

3540

opsamlingsvolumen [l]

400

400

600

600

1100

1100

2

3

2

3

2

3

2000 x 1315 x 2700

2000 x 1315 x 3800

2900 x 1315 x 2700

2900 x 1315 x 3800

2900 x 1315 x 2700

2900 x 1315 x 4400

201-629-J9

201-631-J9

201-625-J9

201-627-J9

201-633-J9

201-635-J9

11.100,-

13.700,-

14.200,-

16.900,-

13.500,-

17.800,-

1900 x 1315 x 2700

1900 x 1315 x 3800

2800 x 1315 x 2700

2800 x 1315 x 3800

2800 x 1315 x 2700

2800 x 1315 x 4400

201-630-J9

201-632-J9

201-626-J9

201-628-J9

201-634-J9

201-636-J9

9.680,-

12.300,-

12.900,-

15.200,-

12.200,-

16.100,-

antal lagerniveauer
grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

gitterristhylde / niveau, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

200-237-J9

200-237-J9

120-232-J9

120-232-J9

120-232-J9

120-232-J9

1.440,-

1.440,-

120,-

120,-

120,-

120,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Combi-reoler

RAL-RG 614/2 (H21)

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Type K, til lagring af IBCer
W reolramme galvaniseret, tværbjælker pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
W 3-sidet galvaniseret stænkbeskyttelse på hvert lagerniveau, med integreret
gennemskubssikring
W lagerniveauer med udtagelige, galvaniserede gitterristhylder, det nederste
lagerniveau har et opsamlingskar.
W egnet til placering af euro- eller kemipaller
W tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
W kan udvides individuelt
W leveres adskilt, med samlevejledning

W reolerne kan kombineres individuelt vha. grund- og
udvidelsesfelter
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224 - H226)

Reolerne er galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse

Combi-reol type 4K6-I, grundelement, med lakeret opsamlingskar
(hjørnebeskyttere ekstraudstyr), Best.-nr. 200-023-J9, Kr. 27.700,-

Combi-reol type 3K4-I, grundelement, med galvaniseret opsamlingskar
(hjørnebeskyttere ekstraudstyr), Best.-nr. 199-647-J9, Kr. 20.900,-

type
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter

1

2
2680 x 1300 x 480

bæreevne total [kg]

1800

3600

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

best.-nr. pulverlakeret

259-387-J9

259-397-J9

pris Kr. / styk

118

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

IBC station
DENIOS classic-line 2F

1350 x 1300 x 915

udvendig mål B x D x H [mm]

Opsamlingskar, type TC-2F, lakeret som lagerstation

IBC station
DENIOS classic-line F

best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

7.690,-

8.640,-

259-388-J9

259-398-J9

9.030,-

10.100,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Combi-reoler

RAL-RG 614/2 (H21)

1

fra 13.300,-

Combi-reol type 3K4-I, grundelement, med lakeret
opsamlingskar (hjørnebeskyttere ekstraudstyr),
Best.-nr. 199-657-J9, Kr. 19.900,-

type

TILBEHØR

Combi-reol type 3 K2-I, grundelement, med
lakeret opsamlingskar, Best.-nr. 201-876-J9,
Kr. 13.300,-

3 K2-I

3 K4-I

2

4

6

1400 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

bæreevne per fag [kg]

1400

3000

3000

bæreevne opsamlingskar [kg]

2000

4000

4000

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4400

201-877-J9

199-658-J9

200-024-J9

11.700,-

18.600,-

26.500,-

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4400

201-879-J9

199-648-J9

200-026-J9

13.600,-

19.700,-

27.500,-

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4400

201-876-J9

199-657-J9

200-023-J9

13.300,-

19.900,-

27.700,-

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4400

201-878-J9

199-647-J9

200-025-J9

14.900,-

20.900,-

28.900,-

114-434-J9

114-437-J9

114-437-J9

5.240,-

5.580,-

5.580,-

lagerkapacitet IBC à 1.000 liter
indvendig mål B x D [mm]

4 K6-I

udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

Hjørnebeskytter

470,-

grundfelt

Best.-nr.
203-606-J9

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]

Til opbevaring af syrer og
baser fås et indlægskar
af kunststof, se tabellen
„Tilbehør“

best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

PE-indlægskar (1000 l)

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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1

Combi-reoler

RAL-RG 614/2 (H21)

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Type L, til lagring af liggende tromler
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W
W
W
W
W

reolramme galvaniseret, tværbjælker pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
galvaniserede tromleholdere med gennemskubssikring
tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
kan udvides individuelt
leveres adskilt, med samlevejledning

Combi-reol 3 L12-I, grundfelt
(kandeholder som tilbehør),
Best.-nr. 199-655-J9, Kr. 23.300,-

fra 17.700,-

Combi-reol 2 L8-I, grundfelt, til liggende tromleopbevaring i kombination med
combi-reol 2 S16-I, udvidelsesfelt, til stående tromleopbevaring (kandeholder
og hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

type

2 L8-I

3 L12-I

8

12

2700 x 1100

2700 x 1100

1400

1400

bæreevne tromleoplag [kg]

350

350

opsamlingsvolumen [l]

480

480

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3300

199-653-J9

199-655-J9

lagerkapacitet tromler à 200 liter
indvendig mål B x D [mm]
bæreevne per fag [kg]

BESTIL OGSÅ

grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]

17.700,-

23.300,-

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3300

199-643-J9

199-645-J9

19.400,-

23.900,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3300

199-654-J9

199-656-J9

best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

Tromleholer med gaﬀellommer
til reoler, til forsyning
vha. gaﬀeltruck, inkl.
fastspændingsrem,
Best.-nr. 200-459-J9, Kr. 1.230,-

Tromleholder til liggende
tromlelagring,
Best.-nr. 114-542-J9, Kr. 980,-

udvidelsesfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]

16.700,-

21.800,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3300

199-644-J9

199-646-J9

19.300,-

22.600,-

best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

PE-indlægskar

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

115-537-J9

115-537-J9

5.440,-

5.440,-

leveringstid: 2 uger

PE-indlægskar,
Best.-nr. 115-537-J9, Kr. 5.440,-

Kandeholder af stål,
dimensioner B x D x H (mm):
280 x 270 x 300,
Best.-nr. 114-543-J9, Kr. 510,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Combi-reoler

RAL-RG 614/2 (H21)

1

Til oplagring af stående tromler
W reolerne kan kombineres individuelt vha. grund- og udvidelsesfelter
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker
(H224 - H226)
W
W
W
W
W
W
W

reolramme galvaniseret, tværbjælker pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)
3-sidet galvaniseret stænkbeskyttelse på hvert lagerniveau, med integreret gennemskubssikring
lagerniveauer med udtagelige, galvaniserede gitterristhylder, det nederste lagerniveau har et opsamlingskar.
egnet til placering af euro- eller kemipaller
tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
kan udvides individuelt
leveres adskilt, med samlevejledning
Combi-reol type 4 S24-I, grundelement,
lakeret, hjørnebeskyttere ekstraudstyr,
Best.-nr. 199-651-J9, Kr. 21.900,-

Reolerne er galvaniseret for
optimal korrosionsbeskyttelse

fra 17.300,-

Combi-reol 2 S16-I, grund- og udvidelsesfelt, egnet til
stående tromleopbevaring direkte på gitterrist eller på
euro- eller kemipaller (hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

type

TILBEHØR

2 S16-I

lagerkapacitet tromler à 200 liter
indvendig mål B x D [mm]

4 S24-I

16

24

2700 x 1100

2700 x 1100

bæreevne per fag [kg]

3000

3250

bæreevne opsamlingskar [kg]

2000

2000

480

480

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3800

199-649-J9

199-651-J9

opsamlingsvolumen [l]
grundfelt
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]

17.300,-

21.900,-

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3800

199-639-J9

199-641-J9

18.600,-

22.400,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3800

199-650-J9

199-652-J9

best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

Hjørnebeskytter

470,-

udvidelsesfelt

Best.-nr.
203-606-J9

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. opsamlingskar: lakeret
pris Kr. / styk
udvendig mål B x D x H [mm]

Til opbevaring af syrer og
baser fås et indlægskar
af kunststof, se tabellen
„Tilbehør“

16.600,-

20.400,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3800

199-640-J9

199-642-J9

16.900,-

21.400,-

best.-nr. opsamlingskar: galvaniseret
pris Kr. / styk

PE-indlægskar

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

115-537-J9

115-537-J9

5.440,-

5.440,-

leveringstid: 2 uger
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1

Skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier (30 eller 90 minutter)
DENIOS’ brandsikre skabe til farlige medier er af fremragende kvalitet. Alle modeller er testet iht. den europæiske standard 14470 del 1 eller 2 af en
anerkendt materialeprøvningsinstitution. For dit individuelle koncept til opbevaring af farlige medier har vi et afprøvet sortiment af udstyr og udførelser.

Med 90 minutters
brandsikring
se side

152

se side

Tromleskabe VbF med 90
minutters brandbeskyttelse
se side

168-169

172-173

Kemikalieskabe

Kemikalieskabe

Grundlaget for den høje kvalitet af DENIOS’ kemikalieskabe er et stabilt
kabinet af pulverlakerede stålplader. Opbevar dine vandforurenende
medier i arbejdslokaler. Dermed undgås transport og risikoen for
uheld minimeres. Mangfoldige udstyrsmuligheder letter faglig korrekt
opbevaring af farlige medier.

Den optimale løsning, når det drejer sig om små mængder farlige
medier af forskellig slags.

Kemikalieskabe
fra side

124

122

Underskabe med 30 eller 90
minutters brandbeskyttelse

Kombiskabe
se side

146

www.denios.dk

Skabe til farlige medier

Den specielle sikkerhedsboks iht. EN 14470
byder på den påkrævede brandbeskyttelse
til små mængder farlige medier. Udenfor
sikkerhedsboksen kan der opbevares
vandforurenende medier.

Kemikalieskabe
med sikkerhedsboks
se side

147

Ætsende væsker kan samtidig være
antændelige. De specielt udstyrede kombiskabe til farlige medier er velegnede til
disse krav.

Brandsikre kombi-skabe
til farlige medier
se side

162

1

Optimal brandbeskyttelse og høj sikkerhed
til trykgasflasker iht. EN 14470 del 2

Brandsikre
gasflaskeskabe
se side

452-453

Syre- og baseskabe
Skabe af korrosionsbestandig materiale er velegnede til opbevaring af ikke antændelige syrer og baser. DENIOS har skabe i forskellige størrelser og af
forskellige materialer. Fra det lille pladsbesparende vægskab til det store udtræksskab med 12 udtræk - her finder du sikre og økonomiske løsninger.

Skabe af kunststof
fra side

137

Bestilling og service 76 24 40 80

Skabe af rustfrit stål
se side

136

Skabe med udtrækshylder
se side

142-143

123

1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

Kemikalieskabe Protect

W ﬂøjdøre med sikkerhedslås og låsemekanisme
W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende,
ikke brændbare væsker og giftstoﬀer i
arbejdslokaler
W korpus af stålplader med lakeret overﬂade af
høj kvalitet, korpus blå (RAL 5010), døre lysegrå
(RAL 7035)
W konstant ventilation vha. udluftningsgitter i
dørene

De højdejusterbare opsamlingskar er svejst
og opsamler sikkert dryptab, type CS 104.

Den praktiske højde af 1100 mm (type
CS 102) gør det muligt at opstille dem
f.eks. under vinduer eller reoler.

TOP PRODUKT

3.710,-

fra 3.210,-

Best.-nr. 201-960-J9
type
variant
dørvariant
udvendig mål B x D x H [mm]

CS 104 Protect

CS 102 Protect

3 opsamlingskar, 1 bundkar

1 opsamlingskar, 1 bundkar

ﬂøjdør

ﬂøjdør

1000 x 500 x 1950

1000 x 500 x 1100

bæreevne opsamlingskar [kg]

75

75

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

20

20

opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

30

30

201-960-J9

202-147-J9

3.710,-

3.210,-

206-324-J9

206-324-J9

TILBEHØR
best.-nr. Ekstra opsamlingskar
pris Kr. / styk
best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar
pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar
pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til bundkar
pris Kr. / styk

124

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

460,-

460,-

202-146-J9

202-146-J9

530,-

530,-

207-326-J9

207-326-J9

770,-

770,-

207-325-J9

207-325-J9

860,-

860,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

1

Kemikalieskabe View, med acrylglasdøre
W døre med acrylglas giver et godt overblik

W leveres samlet
W højdejusterbare opsamlingskar
W stabil stålkonstruktion, godkendt
bundkar

Optik og sikkerhed supplerer
hinanden - kemikalieskab View,
stabil stålkonstruktion og døre med
acrylglas.

type

TILBEHØR

CS 104G View

variant

Hulpladeindsats sikrer
beholdere mod spildte
væsker (kan ikke
bruges sammen med
PE-indlægskar).

3 opsamlingskar, 1 bundkar

dørvariant

ﬂøjdør med rude

udvendig mål B x D x H [mm]

1000 x 500 x 1950

bæreevne opsamlingskar [kg]

75

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

20

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

30

best.-nr.

219-291-J9

pris Kr. / styk

5.570,-

TILBEHØR
best.-nr. Ekstra opsamlingskar

206-324-J9

pris Kr. / styk

460,-

best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar

202-146-J9

pris Kr. / styk

PE-indlægskar til
sikker lagring af
aggressive væsker.

530,-

best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar

207-326-J9

pris Kr. / styk

770,-

best.-nr. PE-indlægskar til bundkar

207-325-J9

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

860,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

Kemikalieskab Easy, med fløjdøre
W ﬂøjdøre med sikkerhedslås og låsemekanisme
W korpus af stålplader med lakeret overﬂade af høj kvalitet, korpus blå (RAL 5010), døre lysegrå (RAL 7035)
W konstant ventilation vha. udluftningsgitter i
dørene
W leveres samlet
W udstyret med 3 hylder (højdejusterbar i trin på
25 mm) og et godkendt bundkar
W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende,
ikke brændbare væsker og giftstoﬀer i
arbejdslokaler

TOP PRODUKT

3.550,Best.-nr. 201-936-J9

Kemikalieskab Easy - Allrounderen for værksteder og laboratorier. Kombinationen af hylder og bundkar
muliggør sikker lagerplads i arbejdslokaler.
type

Den gennemprøvede allrounder til pris-/
ydelsesorienteret opbevaring.

CS 103

variant

3 hylder, 1 bundkar

udvendig mål B x D x H [mm]

1000 x 500 x 1950

bæreevne hylde [kg]

TILBEHØR

75

opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.

30
201-936-J9

pris Kr. / styk

3.550,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde

206-953-J9

pris Kr. / styk

230,-

best.-nr. hulpladeindsats til bundkar
pris Kr. / styk

550,-

best.-nr. PE-indlægskar til bundkar
pris Kr. / styk

126

202-122-J9
207-325-J9

Hulpladeindsats sikrer beholdere
mod spildte væsker (kan
ikke bruges sammen med PEindlægskar).

Ekstra opsamlingskar

860,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke brændbare væsker
og giftstoﬀer i arbejdslokaler
W stabil stålkonstruktion, godkendt bundkar

1

Det passende tilbehør fås i
shoppen!
denios.shop/dk-Kemikalieskabe

Kemikalie-vægskab Mini
W
W
W
W

leveres samlet
pladsbesparende, kan installeres i nærheden af arbejdspladsen
inkl. monteringsmateriale
ﬂøjdøre med sikkerhedslås

NYHED

2.360,Best.-nr. 250-587-J9

Kemikalieskab Shorty
W
W
W
W
W

leveres samlet
udtagelig opsamlingskar til nem rengøring
adskilt, overskuelig sortering og opbevaring af farlige medier
ﬂøjdøre med sikkerhedslås
hulpladeindsats fås som tilbehør

NYHED

5.104,Best.-nr. 250-588-J9

Depot KT
W
W
W
W
W
W

mobilt depot til opbevaring af smådunke
hjul med bremse
aﬂåselige stabile metal-jalousi
højdejusterbare opsamlingskar
alsidig i brug
bredde inkl. håndtag: 1235 mm

NYHED

5.648,Best.-nr. 250-586-J9

type

Andet opsamlingskar som tilbehør.

CS 100

CS 120-4

KT-1

KT-2

1 gulvkar

1 bundkar pr. fag

1 opsamlingskar, 1 bundkar, på hjul

1 opsamlingskar, 1 bundkar, på fødder

udvendig mål B x D x H [mm]

1000 x 500 x 500

1200 x 500 x 1100

1162 x 630 x 1206

1162 x 630 x 1206

bæreevne opsamlingskar [kg]

15

60

45

45

–

–

28

28

variant

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]
opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

30

30

60

60

250-587-J9

250-588-J9

250-586-J9

250-589-J9

2.360,-

5.104,-

5.648,-

5.512,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger
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1

Kemikalieskabe

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Miljøskab Space, med skydedøre og stor
opbevaringsplads - mindre pladsbehov

W optimal ved indskrænkede
pladsforhold
W hurtig og nem adgang til de
lagrede medier
W stabil stålkonstruktion, godkendt
bundkar

fra 7.990,-

overensstemmelseserklæring

W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende,
ikke brændbare væsker og giftstoﬀer i
arbejdslokaler
W korpus af stålplader med lakeret overﬂade af
høj kvalitet, korpus blå (RAL 5010), døre lysegrå
(RAL 7035)
W konstant ventilation vha. udluftningsgitter i
dørene
W leveres samlet
W opsamlingskar højdejusterbar i trin på 25 mm

Hurtig adgang til skabets indhold. Højdejusterbare hylder gør det muligt at tilpasse systemet til
dunkene der skal lagres. Dermed kan store og små emballager lagres i ét skab.

type

Skydedøre med cylinderlås sørger for sikker
lagring af farlige medier.

CS 124

CS 184

3 opsamlingskar, 1 bundkar (1 fag)

6 opsamlingskar, 2 bundkar (2 fag)

udvendig mål B x D x H [mm]

1200 x 500 x 1950

1800 x 500 x 1950

bæreevne opsamlingskar [kg]

75

75

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

20

39

variant

opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

20

30

201-639-J9

201-640-J9

7.990,-

9.100,-

211-270-J9

211-271-J9

TILBEHØR
W Kan bruges som indlægskar til beskyttelse
mod korrosion ved aggressive medier
W sikker og nem fjernelse af lækager

TILBEHØR
best.-nr. ekstra opsamlingskar
pris Kr. / styk
best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar
pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar
pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til bundkar
pris Kr. / styk

128

alle produkter frit leveret

650,-

500,-

202-118-J9

202-119-J9

510,-

450,-

207-328-J9

207-330-J9

760,-

690,-

207-329-J9

207-331-J9

810,-

700,-

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

1

Kemikalieskab Comfort, med fløjdøre og udtrækskar
W udstyret med 3 udtrækkelige, galvaniserede opsamlingskar (højdejusterbar i trin på 25 mm) og
et udtrækkelig, galvaniseret bundkar
W udtræksstop forhindrer at der bliver trukket ﬂere kar ud på samme tid
W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende,
ikke brændbare væsker og giftstoﬀer i
arbejdslokaler
W konstant ventilation vha. udluftningsgitter i
dørene
W leveres samlet
W ﬂøjdør(e) med sikkerhedslås og låsemekanisme
W korpus og dørene i lysegrå (RAL 7035)

fra 5.680,-

Når et opsamlingskar er trukket ud, er de
andre udtrækskar automatisk låst fast på
bagvæggen. Dermed undgås en overlast. Det
anbefales at skabet fastgøres på væggen
(monteringssæt følger med ved leveringen).
Udtrækskarrene giver hurtig adgang til
lagergods.

Orden og nem oversigt vha. de praktiske udtrækskar,
her vises typen CS 104-A.
type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

CS 64-AR

CS 64-AL

CS 104-A

3 udtrækskar, 1
bundkar

3 udtrækskar, 1
bundkar

3 udtrækskar, 1
bundkar

600 x 500 x 1950

600 x 500 x 1950

1200 x 500 x 1950

bæreevne udtrækskar [kg]

45

45

45

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

10

10

20

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

15

15

30

dørstop

højre

venstre

på begge sider

best.-nr.

202-021-J9

202-022-J9

201-935-J9

5.680,-

5.680,-

6.770,-

202-139-J9

202-139-J9

202-138-J9

360,-

360,-

470,-

207-332-J9

207-332-J9

207-334-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar
pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til udtrækskar

Hulpladeindsats sikrer beholdere mod spildte
væsker (kan ikke bruges sammen med PEindlægskar).

Bestilling og service 76 24 40 80

pris Kr. / styk
best.-nr. PE-indlægskar til bundkar

600,-

600,-

810,-

207-333-J9

207-333-J9

207-335-J9

610,-

610,-

840,-

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

SYSTEMA - LAGERSYSTEMET PÅ ARBEJDSPLADSEN TIL INDIVIDUELT BEHOV VED
LAGRING AF FARLIGE MEDIER
W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke brændbare væsker og giftstoﬀer i
arbejdslokaler

forberedt til tilslutning
af teknisk ventilation, en
passende ﬁlterløsning fås som
tilbehør

W fås i 2 højder (1105 og 1950 mm)
og 3 bredder (545, 810 og 1055)
W 3 valgfrie dørvarianter

To-farvet design
Dørløsninger:
Fløjdøre
= hurtig adgang til hele skabet
Foldedøre
= lav pladsbehov når de står
åbne
Fløjdøre med glasindsats
= hurtig overblik over skabets
indhold

Det nye design (kabinet antracitgrå RAL
7016 og dørene i 7 valgbare farver) giver
maksimal individualitet og et moderne
udseende. Den strukturerede lakoverﬂade
er ridsefast og også egnet til robuste
omgivelser.

kabinet: antracitgrå, RAL 7016
dørfarve: blå, RAL 5010
dørfarve: signalgul, RAL 1004
dørfarve: grå, RAL 7035
dørfarve: hvid, RAL 9010
dørfarve: grøn, RAL 6011

naturlig ventilation vha.
udluftningsgitter i soklen

dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006
dørfarve: rød, RAL 3020

nem positionering vha. integrerede justeringsskruer

Kemikalieskabe med
foldedøre er pladsbesparende
og nemme at betjene

130

Skabe med 1- eller 2-ﬂøjet dør

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

Kompakte dimensioner til
småmængder.

Fløjdøre med glasindsats

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

1
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ANBEFALET

6.900,Best.-nr. 202-605-J9

W kabinet af stål, robust lakering
af høj kvalitet
W integrerede justeringsskruer
- nem positionering af skabet
ved ujævnheder i gulvet
W naturlig ventilation vha.
udluftningsåbninger i bunden
W ﬂøjdøre med håndtag og
integreret cylinderlås

Udstyret med 3 højdejusterbare hylder
og 1 bundkar. Hulpladeindsatsen (fås
som tilbehør) kan bruges som ekstra
henstillingsﬂade.

variant
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne hylde [kg]
dørstop

3 hylder, bundkar
1055 x 520 x 1950
100
på begge sider

best.-nr. ﬂøjdør

202-605-J9

pris Kr. / styk

6.900,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. hulpladeindsats til bundkar
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

202-803-J9
200,202-811-J9
300,-

Hulpladeindsats til bundkar

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

W dørløsninger:
Fløjdøre = hurtig adgang til hele skabet
Foldedøre = lav pladsbehov når de står åbne
Fløjdøre med glasindsats = hurtig overblik over skabets indhold
W Kemikalieskabe med én dør (B 545 mm) fås også med dørstop til højre.
W godkendt bundkar

Systema er blevet udviklet for at tilbyde praksisorienterede og
professionelle løsninger til de mangfoldige krav ved lagring
af farlige medier. Systema opretholder orden og sikkerhed ved
opbevaring af farlige medier i arbejdslokaler. Produkt udvalget
tillader mange mulige løsninger. Ring til os, hvis du har brug for
ﬂere oplysninger.

Kemikalieskab Systema
Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt
tilbehør ﬁndes

fra side

170

De kompakte kemikalieskabe fås med 2 hylder og
godkendt opsamlingskar, billedet viser type CS-102.

fra 4.770,-

Kemikalieskab CS 52 med ﬂøjdøre og
integreret gladsindsats

Kemikalieskab CS 52, med ﬂøjdør
variant

2 hylder, bundkar

2 hylder, bundkar

2 hylder, bundkar

udvendig mål B x D x H [mm]

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

indvendig mål B x D x H [mm]

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

50

60

100

venstre

på begge sider

på begge sider

best.-nr. ﬂøjdør

202-549-J9

202-581-J9

202-597-J9

pris Kr. / styk

4.770,-

5.520,-

5.670,-

202-621-J9

202-653-J9

202-669-J9

bæreevne hylde [kg]
dørstop

best.-nr. ﬂøjdør med rude
pris Kr. / styk

5.470,-

6.400,-

6.650,-

best.-nr. foldedør

–

–

202-693-J9

pris Kr. / styk

–

–

6.430,-

202-801-J9

202-802-J9

202-803-J9

180,-

180,-

200,-

202-809-J9

202-810-J9

202-811-J9

210,-

280,-

300,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. hulpladeindsats til bundkar
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

kabinet: antracitgrå, RAL 7016
overensstemmelseserklæring

1

dørfarve: blå, RAL 5010
dørfarve: signalgul, RAL 1004

To-farvet design

dørfarve: grå, RAL 7035

Det nye design (kabinet antracitgrå RAL 7016 og dørene i 7 valgbare
farver) giver maksimal individualitet og et moderne udseende. Den
strukturerede lakoverﬂade er ridsefast og også egnet til robuste
omgivelser.

dørfarve: hvid, RAL 9010

kabinet: antracitgrå, RAL 7016
dørfarve: blå, RAL 5010

dørfarve: grøn, RAL 6011

dørfarve: signalgul, RAL 1004

dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006

dørfarve: grå, RAL 7035

dørfarve: rød, RAL 3020

dørfarve: hvid, RAL 9010

Kemikalieskabe
med hylder,
dørfarve: grøn, RALSystema,
6011
højde 1950
mm
dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006
dørfarve: rød, RAL 3020

fra 5.170,-

Fløjdøre med glasruder giver et hurtig
overblik over skabets indhold, type CS-53L.

variant

Kemikalieskab type CS-103 med 3 hylder (kan indstilles i højden i trin på 25 mm),
bundkar og hulpladeindsats (fås som tilbehør).
3 hylder, bundkar

3 hylder, bundkar

3 hylder, bundkar

udvendig mål B x D x H [mm]

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

indvendig mål B x D x H [mm]

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

50

60

100

venstre

på begge sider

på begge sider

best.-nr. ﬂøjdør

202-565-J9

202-589-J9

202-605-J9

pris Kr. / styk

5.170,-

6.360,-

6.900,-

202-637-J9

202-661-J9

202-677-J9

bæreevne hylde [kg]
dørstop

best.-nr. ﬂøjdør med rude
pris Kr. / styk

6.030,-

7.560,-

8.210,-

best.-nr. foldedør

–

–

202-701-J9

pris Kr. / styk

–

–

7.680,-

202-801-J9

202-802-J9

202-803-J9

180,-

180,-

200,-

202-809-J9

202-810-J9

202-811-J9

210,-

280,-

300,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. hulpladeindsats til bundkar
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

Kemikalieskabe Systema
W udstyret med udtrækshylder (justerbar i højden i trin på 25 mm), med
væsketæt opsamlingskar af PP (almengyldig byggetilladelse)
W udtrækshylderne til sikker opbevaring af smådunke er nemme at trække ud
W Kemikalieskabe med én dør (B 545 mm) fås også med dørstop til højre.

W dørløsninger:
Fløjdøre = hurtig adgang til hele skabet
Foldedøre = lav pladsbehov når de står åbne
Fløjdøre med glasindsats = hurtig overblik over skabets indhold
W sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke brændbare væsker
og giftstoﬀer i arbejdslokaler

W Kemikalieskab Systema med udtrækskar, højde 1105 mm

Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt tilbehør
ﬁndes
fra side

Udtrækskarrene er nemme at
trække ud.

170

fra 5.960,-

Fløjdøre med glasruder giver et hurtig
overblik over skabets indhold, type CS 102.

variant

Opbevaring af farlige medier på
små arealer, type CS 52

2 udtrækskar, foldedøre og 1105 mm høj,
ideel til pladsbesparende opbevaring af
smådunke, type CS-102.

2 udtrækshylder

2 udtrækshylder

2 udtrækshylder

3 udtrækskar

3 udtrækskar

3 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

545 x 520 x 1105

810 x 520 x 1105

1055 x 520 x 1105

indvendig mål B x D x H [mm]

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

486 x 493 x 990

751 x 493 x 990

996 x 493 x 990

venstre

på begge sider

på begge sider

venstre

på begge sider

på begge sider

bæreevne udtrækskar [kg]

30

30

30

30

30

30

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

15

25

34

15

25

34

208-617-J9

208-644-J9

208-653-J9

208-832-J9

208-852-J9

208-862-J9

dørstop

best.-nr. ﬂøjdør
pris Kr. / styk
best.-nr. ﬂøjdør med rude

5.960,-

6.490,-

6.590,-

6.940,-

7.410,-

8.200,-

208-669-J9

208-686-J9

208-699-J9

208-707-J9

208-808-J9

208-818-J9

pris Kr. / styk

6.100,-

7.410,-

7.660,-

7.110,-

8.400,-

8.620,-

best.-nr. foldedør

–

–

208-661-J9

–

–

208-871-J9

pris Kr. / styk

–

–

7.430,-

–

–

8.440,-

210-388-J9

210-389-J9

202-804-J9

210-388-J9

210-389-J9

202-804-J9

1.060,-

960,-

1.130,-

1.060,-

960,-

1.130,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra udtrækshylde
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

dørfarve: blå, RAL 5010

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

dørfarve: signalgul, RAL 1004

1

dørfarve: grå, RAL 7035

To-farvet design

dørfarve: hvid, RAL 9010

kabinet: antracitgrå, RAL 7016

Det nye design (kabinet antracitgrå RAL 7016
og dørene i 7 valgbare farver) giver maksimal
individualitet og et moderne udseende. Den
strukturerede lakoverflade er ridsefast og også
egnet til robuste omgivelser.

dørfarve: blå, RAL 5010

dørfarve: grøn, RAL 6011

dørfarve: signalgul, RAL 1004

dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006

dørfarve: grå, RAL 7035

dørfarve: rød, RAL 3020

dørfarve: hvid, RAL 9010
dørfarve: grøn, RAL 6011

WW Kemikalieskab Systema med udtrækskar, højdedørfarve:
1950 mm
sølv, tilsvarende RAL 9006

fra 8.350,-

dørfarve: rød, RAL 3020

Antallet og størrelsen af dunkene er de afgørende kriterier til at
vælge det rigtige skab til farlige medier. Med 4 udtrækskar (type 104)
er man fleksibel mht. dunkenes størrelse. Separate udtrækskar kan
altid eftermonteres.

6 udtrækskar muliggør opbevaring af et stort antal smådunke.
Her i kombination med pladsbesparende foldedøre, type CS-106.

variant

ANBEFALET

4 udtrækshylder

4 udtrækshylder

4 udtrækshylder

6 udtrækshylder

6 udtrækshylder

6 udtrækshylder

udvendig mål B x D x H [mm]

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

545 x 520 x 1950

810 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

indvendig mål B x D x H [mm]

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

486 x 493 x 1835

751 x 493 x 1835

996 x 493 x 1835

venstre

på begge sider

på begge sider

venstre

på begge sider

på begge sider

bæreevne udtrækskar [kg]

30

30

30

30

30

30

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

15

25

34

15

25

34

208-879-J9

208-896-J9

202-613-J9

209-057-J9

209-075-J9

209-084-J9

dørstop

best.-nr. fløjdør
pris Kr. / styk
best.-nr. fløjdør med rude

8.350,-

9.050,-

10.300,-

9.930,-

11.100,-

12.600,-

208-905-J9

208-926-J9

202-685-J9

209-025-J9

209-041-J9

209-049-J9

pris Kr. / styk

9.190,-

9.850,-

10.900,-

10.600,-

12.600,-

13.900,-

best.-nr. foldedør

–

–

202-709-J9

–

–

209-100-J9

pris Kr. / styk

–

–

10.600,-

–

–

13.500,-

210-388-J9

210-389-J9

202-804-J9

210-388-J9

210-389-J9

202-804-J9

1.060,-

960,-

1.130,-

1.060,-

960,-

1.130,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra udtrækshylde
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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Miljøskabe

Miljøskab Indigo af rustfrit stål
W langsigtet beskyttelse mod korrosion
W rengøringsvenlig og hygiejnisk
Produkter af rustfrit stål er alsidige. til lagring af aggressive
kemikalier til brug i „sanitære områder“
W
W
W
W
W

egnet til vådrum
kvalitetsprodukt af rustfrit stål 1.4301
fødevaregodkendt
syre- og fugtighedsbestandig
kemisk resistent, antimagnetisk

fra 9.010,-

De kvadratiske åbninger i ﬂøjdørene
sørger for permanent udluftning.

Hulpladeindsatser indsættes
i opsamlingskar. De letter
placeringen af dunkene og
beskytter i tilfælde af lækage
mod tilsmudsning.

Kemikalieskabe af rustfrit stål har mange fordele og et moderne
design. Rustfrit stål (1.4301 / V2A) beskytter mod et stort antal af
farlige medier.

type

W-104.4

W-104.5

W- 104.6

W-103.4

W-103.5

W-103.6

4 opsamlingskar

4 opsamlingskar

4 opsamlingskar

3 hylder, 1 bundkar

3 hylder, 1 bundkar

3 hylder, 1 bundkar

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

–

–

–

45

45

45

bæreevne opsamlingskar [kg]

45

45

45

–

–

–

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

16

20

24

–

–

–

–

–

–

32

40

48

202-130-J9

201-309-J9

202-131-J9

202-132-J9

201-312-J9

202-133-J9

9.550,-

11.600,-

11.500,-

9.010,-

9.990,-

10.800,-

201-315-J9

201-316-J9

202-393-J9

201-315-J9

201-316-J9

202-393-J9

680,-

750,-

820,-

680,-

750,-

820,-

variant
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne hylde [kg]

opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar
pris Kr. / styk

type

HSE-1 vægskab

HSE-2 vægskab

variant

1 hylde, 1 bundkar

1 hylde, 1 bundkar

650 x 320 x 600

900 x 320 x 600

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

udvendig mål B x D x H [mm]
dørversion
bæreevne hylde [kg]

25

25

5

10

201-318-J9

201-317-J9

5.530,-

6.230,-

201-320-J9

201-319-J9

500,-

640,-

opsamlingsvolumen gulvkar [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. hulpladeindsats til bundkar
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

Overskabe er pladsbesparende
og byder på ekstra lagerplads.

www.denios.dk

DIBt

Miljøskabe

almen byggetilladelse –
Z-40.22-543

1

Miljøskabe PolyStore
Miljøskabe PolyStore er velegnede til brug på værksteder og i laboratorier. Garanteret sikker opbevaring af vandforurenende og
aggressive væsker i henhold til loven.

W til sikker opbevaring af vandforurenende og aggressive væsker i henhold til loven
W fremstillet af høj bestandig kunststof (polyethylen)
W skabets bund som væsketæt opsamlingskar
W klar til brug
W forskellige farver: kabinet i grå,
døre i signalgul
W fås med enten gitterriste eller
med karhylder, galvaniseret eller
af rustfrit stål V2A, (1.4301)
W mulighed for at tilslutte en
ventilator (til høje skabe, H 1990
mm)
Med lomme til opbevaring af
f.eks. sikkerhedsdatablade,
beskyttelseshandsker eller
-briller.

fra 8.720,Alt efter hvilket medie der skal
lagres, kan miljøskab PolyStore
leveres med galvaniserede hylder
eller med hylder af rustfrit stål
(1.4301). Skabene kan udstyres med
ventilation.

type

PS 1220-4

PS 1220.-3.1

PS 1220-4

PS 1220.-3.1

4 gitterriste, galvaniserede

3 udtrækskar, 1 gitterrist, galvaniseret

4 gitterriste rustfrit stål

3 udtrækskar, 1 gitterrist, rustfrit stål

udvendig mål B x D x H [mm]

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

indvendig mål B x D x H [mm]

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

bæreevne niveau [kg]

50

50

50

50

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

75

75

75

75

variant

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR
gitterrist rustfrit stål B 120 cm,
Best.-nr. 246-239-J9, Kr. 1.090,udtrækskar, rustfrit stål, B 120 cm,
Best.-nr. 246-245-J9, Kr. 1.710,galvaniseret gitterrist B 120 cm,
Best.-nr. 246-241-J9, Kr. 530,udtrækskar, galvaniseret, B 120 cm,
Best.-nr. 246-246-J9, Kr. 990,-

Bestilling og service 76 24 40 80

95

97

95

97

248-939-J9

248-940-J9

248-937-J9

248-938-J9

8.720,-

9.460,-

9.790,-

11.800,-

BESTIL OGSÅ
Ventilator til SL-skab PolyStore
W suger gasser eller damper ud af skabet

2.830,-

Best.-nr.
212-190-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Miljøskabe

overensstemmelseserklæring

Miljøskabe PolyStore
W til sikker opbevaring af vandforurenende og
aggressive væsker i henhold til loven

W fremstillet af høj bestandig kunststof (polyethylen)
W skabets bund som væsketæt opsamlingskar

Sikkert udtrækskar

TOP PRODUKT

fra 5.880,-

Gitterriste fås ligesom udtrækskar i rustfrit eller
galvaniseret stål

praktisk: skabets bund er samtidig et
væsketæt opsamlingskar

type

PS 620.-4
4 gitterriste,
galvaniserede

variant

PS 620.-4

PS 620.-3.1

3 udtrækskar,
4 gitterriste, rustfrit
1 gitterrist,
stål
galvaniseret

PS 620.-3.1

3 udtrækskar, 1
gitterrist, rustfrit
stål

udvendig mål B x D x H [mm]

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

indvendig mål B x D x H [mm]

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

bæreevne niveau [kg]

50

50

50

50

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

35

35

35

35

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

138

Det 610 mm brede skab behøver ikke meget plads. Kan leveres med galvaniseret indvendigt udstyr
eller med indvendigt udstyr af rustfrit stål (1.4301). Skabet kan udstyres med en ventilator.

55

56

55

56

248-943-J9

248-944-J9

248-941-J9

248-942-J9

5.880,-

6.670,-

7.550,-

8.740,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

TILBEHØR
gitterrist rustfrit stål B 60 cm,
Best.-nr. 246-240-J9, Kr. 690,udtrækskar rustfrit stål B 60 cm,
Best.-nr. 246-243-J9, Kr. 790,galvaniseret gitterrist, B 60 cm,
Best.-nr. 246-242-J9, Kr. 290,udtrækskar, galvaniseret, B 60 cm,
Best.-nr. 246-244-J9, Kr. 880,-

www.denios.dk

Miljøskabe

Miljøskabe PolyStore er velegnede til brug på værksteder og i laboratorier. Garanteret sikker
opbevaring af vandforurenende og aggressive væsker i henhold til loven.

1

Flere top-tilbud fås i shoppen!
denios.shop/tilbud

Miljøskab PolyStore med skydedøre
Sorter dine farlige medier overskueligt og sikker i et skab med skydedøre. De praktiske kar af kunststof forhindrer tilsmudsning i tilfælde af
uheld. Karrene kan nem tages ud af skabet og rengøres.
W til sikker opbevaring af vandforurenende
og aggressive væsker i henhold til loven
W fremstillet af høj bestandig kunststof
(polyethylen)
W skabets bund som væsketæt
opsamlingskar
W mulighed for at tilslutte en ventilator (til
høje skabe, H 1990 mm)
W forskellige farver: kabinet i grå, døre i
signalgul
W klar til brug
W aﬂåselig og pladsbesparende - ingen
store åbne døre
W optimal adgang vha. store døre (aﬂåselig)
W indvendige højder:
nederste fag: 390 mm
begge fag i midten: 316 mm
øverste fag: 295 mm
indvendig bredde: 699 / 666 mm
indvendig dybde: 373 mm
W to adskilte sektioner

NYHED

12.720,Best.-nr. 257-030-J9

type
variant

1820
1 bundkar, 3 opsamlingskar per sektion

udvendig mål B x D x H [mm]

1805 x 610 x 1990

indvendig mål B x D x H [mm]

665 x 370 x 1320

bæreevne opsamlingskar [kg]

20

opsamlingsvolumen
opsamlingskar [l]

6

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

12

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

130
257-030-J9
12.720,-

Ventilator til SL-skab PolyStore
W suger gasser eller damper ud af skabet
W kabinet af syre- og basebestandig kunststof

Bestilling og service 76 24 40 80

W
W
W
W
W

beskyttelsestype: CE II 3 G T4
volumenstrøm 0-140 m³/t
total tryk 200-20 Pa
spænding 230 V
strømoptagelse 0,35A

alle produkter frit leveret

2.830,leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
212-190-J9
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1

Miljøskabe

Miljøskabe PolyStore
W til sikker opbevaring af vandforurenende og aggressive væsker i henhold til loven
W fremstillet af høj bestandig kunststof (polyethylen)
W skabets bund som væsketæt opsamlingskar
gitterristen som nederste henstillingsflade giver et hurtigt overblik over opsamlingskarret tilstand, f.eks. ved sikkerhedskontrol, spildte væsker opdages hurtigt

W forskellige farver: kabinet i grå, døre i signalgul
W klar til brug
W Kompakte dimensioner

DIBt

W 2 gitterriste rustfrit stål
W kan stables i 3 etager, inkl. materiale til vægmontering

almen byggetilladelse –
Z-40.22-543

Udstyret med 2 gitterriste

fra 3.930,type

PS 611.-2

PS 611.-1.1

PS 611.-2

PS 611.-1.1

2 gitterriste,
galvaniserede

1 udtrækskar,
1 gitterrist,
galvaniseret

2 gitterriste,
rustfrit stål

1 udtrækskar,
1 gitterrist,
rustfrit stål

udvendig mål
B x D x H [mm]

610 x 640 x 1130

610 x 640 x 1130

610 x 640 x 1130

610 x 640 x 1130

indvendig mål
B x D x H [mm]

520 x 410 x 895

520 x 410 x 895

520 x 410 x 895

520 x 410 x 895

bæreevne niveau
[kg]

50

50

50

50

opsamlingsvolumen
gulvkar [l]

35

35

35

variant

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

PS 611.2-Mini

PS 611-1.1 Mini

PS 611-1.1 Mini

PS 611.2 Mini

2 gitterriste,
galvaniserede

1 udtrækskar,
1 gitterrist
galvaniseret

1 udtrækskar,
1 gitterrist,
rustfrit stål

2 gitterriste,
rustfrit stål

udvendig mål
B x D x H [mm]

610 x 640 x 600

610 x 640 x 600

610 x 640 x 600

610 x 640 x 600

indvendig mål
B x D x H [mm]

525 x 415 x 425

525 x 415 x 425

525 x 415 x 425

525 x 415 x 425

bæreevne niveau
[kg]

50

50

50

50

35

opsamlingsvolumen
gulvkar [l]

15

15

15

15

vægt [kg]

33

34

33

34

248-947-J9

248-948-J9

248-945-J9

248-946-J9

3.930,-

4.210,-

4.670,-

5.010,-

type
variant

best.-nr.
pris Kr. / styk

23

23

23

23

250-062-J9

250-063-J9

250-061-J9

250-060-J9

4.072,-

4.312,-

4.776,-

4.864,-

TILBEHØR
gitterrist rustfrit stål B 60 cm, Best.-nr. 246-240-J9, Kr. 690,galvaniseret gitterrist, B 60 cm, Best.-nr. 246-242-J9, Kr. 290,-
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

udtrækskar rustfrit stål B 60 cm, Best.-nr. 246-243-J9, Kr. 790,udtrækskar, galvaniseret, B 60 cm, Best.-nr. 246-244-J9, Kr. 880,-

www.denios.dk

Miljøskabe

1

Flere top-tilbud fås i shoppen!

W klar til brug
W forskellige farver: kabinet i grå, døre i signalgul
W fås med enten gitterriste eller med karhylder, galvaniseret eller af rustfrit stål V2A, (1.4301)

denios.shop/dk-tilbud

fra 3.990,Over- eller vægskab PS 1211-A1 med gitterrist,
efter eget valg galvaniseret eller i rustfrit stål

W Vægskabet kan også bruges
som overskab til miljøskab
PolyStore PS 1211.

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-543

Miljøskab PolyStore type PS1211,
med 2-ﬂøjet dør.
Udsyret med en gitterrist og et udtrækskar
type

PS 1211.-2

PS 1211.1.1

PS 1211.-2

PS 1211.1.1

PS-1211-A1

PS-1211-A1

2 gitterriste,
galvaniserede

1 udtrækskar, 1 gitterrist,
galvaniseret

2 gitterriste, rustfrit stål

1 udtrækskar, 1 gitterrist,
rustfrit stål

1 gitterrist, galv.

1 gitterrist rustfrit stål

udvendig mål B x D x H [mm]

1225 x 640 x 1130

1225 x 640 x 1130

1225 x 640 x 1130

1225 x 640 x 1130

1225 x 640 x 515

1225 x 640 x 515

indvendig mål B x D x H [mm]

1130 x 410 x 895

1130 x 410 x 895

1130 x 410 x 895

1130 x 410 x 895

1120 x 410 x 350

1120 x 410 x 350

variant

bæreevne niveau [kg]

50

50

50

50

50

50

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

75

75

75

75

75

75

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

53

54

53

54

31

31

248-951-J9

248-952-J9

248-949-J9

248-950-J9

248-954-J9

248-953-J9

5.460,-

6.030,-

6.820,-

7.430,-

3.990,-

4.470,-

TILBEHØR
gitterrist rustfrit stål B 120 cm, Best.-nr. 246-239-J9, Kr. 1.090,galvaniseret gitterrist B 120 cm, Best.-nr. 246-241-J9, Kr. 530,-

Bestilling og service 76 24 40 80

udtrækskar, rustfrit stål, B 120 cm, Best.-nr. 246-245-J9, Kr. 1.710,udtrækskar, galvaniseret, B 120 cm, Best.-nr. 246-246-J9, Kr. 990,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Syre- og baseskabe af Polyethylen (PE)

Type SL

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

W udtagelig opsamlingskar af kunststof
W til opbevaring af aggressive, ikke antændelige farlige medier i arbejdslokaler
W syrer og baser opbevares adskilt fra hinanden

W SL - skabshøjde 600 eller 800 mm
W
W
W
W

underskab af melaminharpiks-belagte specialplader
aﬂåselige døre med cylinderlås, lås med rød-grøn markering
pladsbesparende og sikker
jævn ventilation af kamrene vha. udluftningsstuds (NW 75) på skabets bagside

W Højde 600 mm

W Højde 800 mm
W til opbevaring af
store enheder (2,5 l)

NYHED

7.270,Syre- og baseskab SL 62 med 2 udtræk (sokkel
som tilbehør), Best.-nr. 158-061-J9, Kr. 7.060,-

Syre- og baseskab SL 112 med 1 udtræk pr.
sektion (sokkel som tilbehør),
Best.-nr. 136-862-J9, Kr. 9.060,-

Praktisk højde på 800 mm, SL 602

Syre- og baseskab SL 114 med 2 udtræk pr.
sektion (sokkel som tilbehør),
Best.-nr. 136-864-J9, Kr. 8.940,-

4 udtræk og ekstra plads til placering af
materialer til højre, SL 1404

SL 1104 med kompakte dimensioner 800 mm høj for god adgang til smådunkene

type

SL 62

SL 602

SL 112

SL 114

SL 1404

SL 1104

variant

2 udtrækshylder

2 udtrækshylder

2 udtrækshylder

4 udtrækshylder

4 udtrækshylder

4 udtrækshylder

udvendig mål B x D x H [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

1-ﬂøjet

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

11

11

11

11

11

11

bæreevne udtrækskar [kg]

25

25

25

25

25

25

vægt [kg]

60

73

88

98

112

108

158-061-J9

–

–

–

–

–

7.060,-

–

–

–

–

–

158-064-J9

235-880-J9

–

–

–

–

7.060,-

7.270,-

–

–

–

–

best.-nr. dørstop: på begge sider

–

–

136-862-J9

136-864-J9

235-878-J9

235-879-J9

pris Kr. / styk

–

–

9.060,-

8.940,-

10.400,-

9.790,-

158-071-J9

158-071-J9

133-467-J9

133-467-J9

133-471-J9

133-467-J9

620,-

620,-

800,-

800,-

950,-

800,-

dørversion

best.-nr. dørstop: venstre
pris Kr. / styk
best.-nr. dørstop: højre
pris Kr. / styk

TILBEHØR
best.-nr. sokkel, højde 30 mm
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Syre- og baseskabe af Polyethylen (PE)

overensstemmelseserklæring

1

Udtrækshylder inkl. DIBt godkendte
opsamlingskar

W SL - skabshøjde 1970 mm
W
W
W
W
W
W
W

korpus af pulverlakerede stålplader, RAL 7035 (lysegrå)
låsemekanisme monteret udenfor lagerrummet
korrosionsbestandig metalfri udluftningskanal
låselig med proﬁlcylinder (kan indgå i et låsesystem)
jævn ventilation af kamrene vha. udluftningsstuds (NW 75)
integrerede justeringsskruer til nem kompensation af ujævnheder i gulvet
to sektioner tillader adskilt lagring af syrer og baser

Syre- og baseskab SL 606 inkl. 6 udtrækshylder

16.700,-

Syre- og baseskab type SL 1208 / 1212,
med 8 hhv. 12 udtræk.

Best.-nr. 117-054-J9
type
variant
dørversion
udvendig mål B x D x H [mm]

SL 604

SL 606

SL 1208

SL 1212

4 udtrækshylder

6 udtrækshylder

8 udtrækshylder

12 udtrækshylder

1-ﬂøjet

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

600 x 605 x 1970

600 x 605 x 1970

1200 x 605 x 1970

1200 x 605 x 1970

bæreevne udtrækskar [kg]

25

25

25

25

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

11

11

11

11
297

vægt [kg]
best.-nr. dørstop: venstre
pris Kr. / styk
best.-nr. dørstop: højre
pris Kr. / styk

169

178

277

117-052-J9

117-054-J9

–

–

15.200,-

16.700,-

–

–

117-053-J9

117-055-J9

–

–

15.200,-

16.700,-

–

–

best.-nr. dørstop: på begge sider

–

–

158-058-J9

158-059-J9

pris Kr. / styk

–

–

22.800,-

30.500,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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1

Batteriskabe

Batteriskab PSR 8.8, to batterier kan oplades
på samme tid
W opfylder alle krav i henhold til loven
W antistatiske løbehjul i ventilatoren forhindrer
dannelsen af eksplosionsfarlig atmosfære
W automatisk udsugning med 1 times efterløb

W En styringsenhed overvågner opladningen. opladningen foregår mens
ventilationen er i gang
W gasser der opstår under opladningen udsuges automatisk
W luftstrømmen overvågnes permanent
W med transparente døre til nem overvågning af opladningen
W tilslutningsmulighed for alle gængse batteri-opladere (oplader følger ikke
med ved leveringen)
W op til 8 bil-batterier hhv. 4 lastbil-batterier, inkl. 2 reolhylder
W to tilslutninger til opladning af to batterier på samme tid
W integreret opsamlingskar med gitterrist som beskyttelse mod spildte væsker
W kabinet af syre- og basebestandig polyethylen (PE), kan også monteres på
væggen

Batteriskab PSR 8.8 med tredelt
dør, automatisk udsugning og
styringsenhed til sikker overvågning
(oplader og udsugningskanal
følger ikke med ved leveringen,
monteringssæt til vægmontage se
tilbehør)

18.300,Best.-nr. 186-933-J9

type

PSR 8.8

udvendig mål B x D x H [mm]

950 x 805 x 1750

indvendig mål B x D x H [mm]

810 x 600 x 1130

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

25

bæreevne hylde [kg]

80

best.-nr. blå

186-933-J9

best.-nr. Grå

186-939-J9

pris Kr. / styk

18.300,-

TILBEHØR
Monteringssæt til vægmontage
Best.-nr. 172-558-J9, Kr. 76,-

Batterisyre-klude, 30 klude pr. box,
Best.-nr. 163-757-J9, Kr. 170,-

Detalje: Automatisk udsugning og
styringsenhed til sikker overvågning (oplader
og udsugningskanal følger ikke med ved
leveringen, monteringssæt til vægmontage
se tilbehør)

Batteriskab RSR 8.8 med tredelt transparent
dør, automatisk udsugning og styringsenhed
til sikker overvågning (oplader og
udsugningskanal følger ikke med ved
leveringen)

18.300,-

Detalje: Integreret opsamlingskar (med
gitterrist) som beskyttelse mod spildte
væsker
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alle produkter frit leveret

Best.-nr. 186-939-J9

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

PolySafe depoter

1

Olieskab af PE
W høj bestandighed, fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W med integreret bundkar inkl. gitterrist samt en hylde
W det aﬂåselige plastjalousi beskytter skabets indhold mod uautoriseret
adgang
W egnet som fristående depot eller til vægmontering (monteringsmateriale
172-558 skal bestilles separat)
W fås i blå og grå
W sidevæggene forberedt til maks. tre lagerniveauer

PolySafe Depot kan fastgøres
pladsbesparende på væggen i en
ergonomisk højde.

PolySafe Depot på et
arbejdsbord.

TILBEHØR
Monteringssæt til
vægmontage,
Best.-nr. 172-558-J9, Kr. 76,-

PolySafe PSR 8.8. med aﬂåselige plastjalousi,
Best.-nr. 172-544-J9, Kr. 6.520,-

6.520,Best.-nr. 172-544-J9
Syre- og baseskab type PSR 8.8.

Som standard: lukket depot, med transparente døre eller låselig jalousi,
bundkar med gitterrist og en hylde

type
variant

PSR 8.8

PSR 8.8

med jalousi

med dør

udvendig mål B x D x H [mm]

950 x 800 x 1350

950 x 805 x 1350

indvendig mål B x D x H [mm]

810 x 600 x 1130

810 x 600 x 1130

opsamlingsvolumen opsamlingskar [l]

25

25

bæreevne hylde [kg]

40

40

best.-nr. blå

172-544-J9

186-967-J9

best.-nr. Grå

172-545-J9

186-968-J9

6.520,-

7.090,-

172-557-J9

172-557-J9

700,-

700,-

172-558-J9

172-558-J9

76,-

76,-

pris Kr. / styk
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. Monteringssæt til vægmontage
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

PolySafe Depot med
transparente døre

7.090,Best.-nr. 186-967-J9

alle produkter frit leveret

Depoter til tromlelagring
se side

176

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Kemikalieskabe

overensstemmelseserklæring

Kombiskab Quadro
W overskuelig sortering af farlige medier
Kombiskabe til opbevaring af toksiske, ikke antændelige farlige medier i arbejdslokaler.
W
W
W
W
W
W
W
W
W

stabilt skab af stålplader af høj kvalitet, korpus med pulverlakeret overﬂade, antracit, RAL 7016, døre hvide, RAL 9010
kan tilsluttes til eksisterende ventilationssystemer, tilslutning (NW 75) i skabets loft
integrerede justeringsskruer - nem positionering af skabet ved ujævnheder i gulvet
naturlig ventilation vha. udluftningsåbninger i bunden
ﬂøjdøre med integreret cylinderlås
dobbeltvægget dørkonstruktion
adskilte skabssektioner, indvendig mål B x D x H (mm): ca. 486 x 493 x 593
inkl. komfortabel afmærkningssystem
ekstra hylder eller udtrækshylder på forespørgsel

NYHED

fra 15.400,-

Alternativet til udtrækshylder. Udstyret med bundkar og hylder byder
Kombiskabet 124-4 på plads til større beholdere

fra 11.400,-

Udtrækshylder inkl. udtagelige
kunststofkar muliggør en
sorteret og sikker opbevaring af
smådunke, her f.eks. type 63-6

type

63-6

124-4

124-2

124-8

variant

3 skabssektioner,
med hver 1 hylde
og 1 bundkar

63-3

3 skabssektioner
med hver 2 udtrækshylder

4 skabssektioner,
med hver 1 hylde
og 1 bundkar

4 skabssektioner,
2 udtrækshylder (til venstre)
og 2 hylder med bundkar
(til højre)

4 skabssektioner
med hver 2 udtrækshylder

udvendig mål B x D x H [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

1-ﬂøjet

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

dørstop

højre

højre

på begge sider

på begge sider

på begge sider

best.-nr.

219-799-J9

219-798-J9

219-801-J9

219-802-J9

219-800-J9

11.400,-

13.800,-

15.400,-

17.500,-

19.300,-

dørversion

pris Kr. / styk
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Enkel og komfortabel
afmærkning vha.
afmærkningssystemet, som
følger med ved leveringen

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 4 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

Farligt-gods skabe

overensstemmelseserklæring

1

Type UWS / PSM Plus
WW inkl. sikkerhedsboks type 30 iht. EN 14470/
del 1, til opbevaring af antændelige væsker
(H224 - H226) i enkeltvæggede skabe af stål
iht. loven
WW det er ikke nødvendigt at have et separat
skab til opbevaring af antændelige væsker
WW sikkerhedsboks med opsamlingskar (5 liter), selvlukkende
døre og udsugningstilslutning (NW 75)
WW kemikalieskab med 2 karhylder og et godkendt, væsketæt
bundkar (galvaniseret stål)
WW stabil pulverlakeret stålkonstruktion

12.100,Best.-nr. 136-802-J9

Farver:
korpus og døre i blågrøn (RAL 6016) eller korpus i blå
(RAL 5010), døre i purpurrød (RAL 3004)

13.100,Best.-nr. 165-279-J9

TILBEHØR
Teknisk udluftning lige til
at sætte i stikkontakten
WW beregnet op til 120-dobbelt luftudskiftning i skabet
WW med netkabel og Schuko-stik
WW ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
WW ydelse (W) : 35
WW dimensioner B × D × H (mm): 200 x 400 x 200
WW strømforsyning 230 V / 50 Hz

Ventilation med overvågning,
Best.-nr. 136-799-J9, Kr. 7.020,Ventilation uden overvågning,
Best.-nr. 129-345-J9, Kr. 5.600,-

Detalje: Luftriller i bunden af skabet.
type
variant
udførelse

UWS 19 Plus

PWS 19 Plus

UWS 19 Plus

PWS 19 Plus

2 opsamlingskar, 1 bundkar,
ifølge Stawa-R

2 opsamlingskar, 1 bundkar,
ifølge Stawa-R

2 opsamlingskar, 1 bundkar
ifølge Stawa-R

2 opsamlingskar, 1 bundkar
ifølge Stawa-R

døre uden udluftningsåbninger

døre med udluftningsåbninger

døre uden udluftningsåbninger

døre med udluftningsåbninger

udvendig mål B x D x H [mm]

950 x 500 x 1950

950 x 500 x 1950

950 x 500 x 1950

950 x 500 x 1950

bæreevne opsamlingskar [kg]

50

50

50

50

farve kabinet

blå

grøn

blå

grøn

farve døre
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

rød

grøn

rød

grøn

165-277-J9

165-279-J9

136-802-J9

158-409-J9

12.800,-

13.100,-

12.100,-

12.700,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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1

Brandsikre skabe til
farlige medier

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

udførelse i henhold til

DENIOS
garanti

EN 14470-1

5år

DENIOS skabe til farlige medier - altid på den sikre side
W til uindskrænket opbevaring af antændelige væsker (H224-226) i arbejdsrum. 90 minutters
brandbestandighed (EN 14470-1)
W kan også leveres med 30 minutters brandbeskyttelse
W testet iht. loven om apparat- og produktsikkerhed (GS-mærke) og CE-konform
W tilladt til opbevaring af antændelige væsker (H224 -H226) med et ﬂammepunkt < 60°
W testet iht. den tyske retningslinje TRGS 510 mht. lagring af antændelige, giftige og brandfremmende farlige medier
At købe et DENIOS‘ brandsikringslager er en
sikker løsning til lagring af antændelige medier i
arbejdsrum i henhold til loven.

Ud over den pålidelige brandbeskyttelse har DENIOS‘ farligt-gods skabe et stort lagervolumen,
som udnyttes optimalt.

DENIOS‘ skab til farlige medier
W beskyttet mod uautoriseret adgang
W nemt og sikkert at bruge, let at vedligeholde
W konvektionsﬁltre og udsugningsventilatorer
fås som tilbehør
W kan integreres i eksisterende
ventilationssystem

Højdejusterbare hylder, alt efter udførelsen også
som udtrækningskar.

Praktisk udtrækskar

Farligt-gods skabe med pladsbesparende foldedøre
- nedsætter pladsbehovet betydeligt.

Farligt-gods skabe med ﬂøjdøre - hurtig tilgang til
hele skabets indhold

DENIOS‘ skabe til farlige medier overbevisende i daglig brug
W meget robust
sikkerhedselementer er beskyttede mod
korrosion og monteret udenfor lagerrummet
W nem håndtering
dørene åbnes uden større kraftindsats
W nemt og sikkert
dørholderanlæg som ekstraudstyr
W hurtig ibrugtagning
leveres samlet - ready to use

Farligt-gods-skabe One-Touch
Nu endnu nemmere, spar 50 % arbejdstid!

ONE

TOUCH

W automatisk dørlukning – skabet lukker selv efter
60 sekunder
W dørlukningen dæmpes pneumatisk
W med optisk og akustisk advarsel før automatisk
dørlukning
Ved skabe med 2-ﬂøjet dør:
Med ét håndtag åbnes begge døre - ingen særlig
kraftindsats. Ved åbning af højre dør åbner den
venstre automatisk.

148

Ved åbning fastgøres dørene vha. dørholderanlægget (standardudstyr). Efter ca. 60 sekunder sørger en
elektrisk impuls for, at dørene lukker selv. Lukningen kan afbrydes når som helst blot ved at fastgøre
dørene med dørholderen.

www.denios.dk

DENIOS
garanti

5år

FM-afprøvede produkter

Brandsikre skabe til farlige medier

1

Sikkerhedsskabe fra DENIOS har overbevisende detaljer,
eksempelvis vores model Edition G. Samme detaljer tilbydes
også i vores serie af sikkerhedsskabe Select.
DENIOS tilbyder også skabe til farlige medier testet i henhold til FM teststandard 6050. Skabe
af disse serier opfylder krav iht. NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Vores specialister
ser frem til at besvare dine spørgsmål.

letgående selvlukkende ﬂøjeller foldedøre
integreret ventilationsåbning (NW75) i
skabets loft. kan tilsluttes til en teknisk
ventilation
Sikkerhedslås med proﬁlcylinder (kan
indgå i et låsesystem)
optimal korrosionsbeskyttelse vha.
kemisk bestandig coatning
brandisolering af høj kvalitet
højdeindstillelige hylder, alt efter
udførelsen også som udtrækningskar

væsketæt gulvkar , med udtagelig
hulplade-afdækning

justeringsskruer i bunden af skabet nem udligning af ujævnheder i gulvet

Skabe til farlige medier er udstyret
med bundkar

W Til opbevaring af brandfarlige og ætsende væsker samtidigt, tilbyder DENIOS
praktiske løsninger
Som specialist for lagring af farlige medier tilbyder DENIOS‘ skabe højeste sikkerhed. Denne „all-rounder“ har for
eksempel indvendigt udstyr fremstillet af rustfrit stål eller metalfrie komponenter. Hvilken løsning der er den bedste
for dig, diskuterer vi gerne ved en personlig samtale. Kontakt os på telefon 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

149

DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Den europæiske standard EN 14470-1
Bestemmelser

Testbetingelser

Den europæiske standard EN 14470-1 regulerer konstruktionskravene og
testbetingelserne til brandsikre sikkerheds- og farligt-gods skabe til
lagring afantændelige væsker i arbejdslokaler.

EN 14470 stiller blandt andet følgende krav
WW Skabets brandmodstandsdygtighed skal undersøges ved en brandtest
(typetest).
WW Ved gennemførelsen af denne brandtest står skabet kun 100 mm fra
brandvæggen. Flammerne påføres i henhold til enhedskurven af EN
1363-1.
WW Temperaturstigningen måles på 13 definerede steder i skabet.
WW Dørene skal ud af enhver position være fuldstændig lukket i løbet
af maks. 20 sekunder. Hvis der bruges et dørholderanlæg , skal det
udløses ved en temperatur på 50 °C (± 10°C).
WW Udluftningsåbninger skal lukkes automatisk ved en temperatur
på 70 °C (± 10°C).
WW Hylderne og udtrækskar i skabet skal holde den maksimale bæreevne
indtil brandtestens afslutning. Ligeså skal opsamlingskarret forblive
tæt.

WW Brandmodstandsdygtigheden er delt op i 4 typer (type 15, 30, 60 og 90).
Typebetegnelser er lige med det antal minutter skabet er brandmodstandsdygtig. I Danmark bruges sikkerheds- og farligt-gods skabe
type 90 til uindskrænket lagring i arbejdslokaler.

Beskyttelse

Det nye „GS-mærke“

WW Minimering af brandrisikoen ved opbevaring af antændelige medier
og beskyttelse af lagerbeholderne i tilfælde af brand, således at
medarbejderne og tredje personer kan forlade stedt uden risiko.
WW Brandvæsnet skal have tilstrækkelig tid til at komme ind i rummene,
før en sletbar ild udvikler sig til en ukontrollerbar brand pga. de
antændelige væsker der opbevares.
WW Minimering af dampene.
WW Tilbageholdelse af lækager inden i skabet.
WW Sikkerheds- og farligt-gods skabe skal opstilles således at sikkerheden
af medarbejderne og tredje personer er garanteret, især i områder med
brand eller eksplosionsrisiko.

Den centrale myndighed for sikkerhed i Tyskland (ZLS)
har i 2009 udvidet kravene til afprøvning af farligt-gods skabe.
Standard EN 14470-1 regulerer kriterier for brandbeskyttelse, test og
dokumentation. GS-mærkningen øger disse krav. Der lægges
også stor vægt på holdbarhed og sikkerhed.

Alle DENIOS kemi- og brandsikre skabe er med GS godkendelse,
dermed er dit valg af et DENIOS produkt også et tilvalg af yderlig
kvalitet, sikkerhed og lang holdbarhed.

Udvidede kriterier er bl.a..:
WW De mekaniske komponenter (såsom døre og udtræk) afprøves vha.
holdbarhedstest under fuld belastning.
WW GS-mærkningen tildeles kun i tilfælde af at der ikke viser sig skader
ved 50.000 åbninger og lukninger.
WW Yderligere skal der måles temperatur i brændpunktet og i skabets bund
under brandtesten (vigtigt for konstruktioner med transportsokkel).
WW Bevis at skabets komponenter er fri af giftige / kræftfremkaldende
polycycliske aromatiske kulbrinter.

Der er i alt 22 yderligere produktegenskaber som skal overholdes.
GS-mærkningerne som er udstedt før d. 1.1.2010 udløber d. 31.12.2011.
Dvs. at der fra nu af kun må bruges de nye GS-mærkninger.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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www.denios.dk

Afprøvet sikkerhed

udførelse i henhold til

Brandsikre skabe til farlige medier

EN 14470-1

Select - det nye og innovative skab til farlige medier
brandsikker lagring af antændelige væsker

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

1

overensstemmelseserklæring

W alle brandsikre skabe til farlige medier fra DENIOS tilbyder den højeste brandsikringsklasse
i 90 minutter (El 90 iht. EN 14470-1)
W til uindskrænket opbevaring af antændelige væsker (H224-H226)

Justerbar døråbning

Tyverisikker lås

Dørene af skabet til farlige medier
kan stå i enhver position - helt uden
dørholderanlæg. Ved hjælp af afprøvede tekniske komponenter lukker
dørene selv i tilfælde af brand.

Den tyverisikre lås gør skabet
sikkert. En rød/grøn tavle viser om
skabet er låst eller ej.

Stabil konstruktion

Moderne farvekoncept

Farligt-gods skabet udmærker sig
ved den stabile konstruktion og den
modstandsdygtige lakering.

Det nye design i tofarvet koncept
med 7 valgfrie dørfarver tilbyder
maksimal individualitet og moderne
udseende.

Integreret sokkel

Maksimal mobilitet

Skabe til farlige medier One Touch
Paller til transport er udnødvendige
- det kan nemt transporteres med
løftevogn.

W komfortabel og sikker - spar 50%
arbejdstid

ONE

TOUCH

Selv 1200 mm brede skabe skubbes
stående gennem smale døråbninger
ved hjælp af den innovative mover.

W med ét håndtag åbnes to døre
W dørlukke-automatik (skab lukker efter 60 sekunder)
W optisk og akustisk advarsel før automatisk dørlukning (5 sekunder før
lukning af dørene)
W dørlukningen dæmpes pneumatisk

Bestilling og service 76 24 40 80
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Brandsikre skabe til
farlige medier

ONE

TOUCH

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

type 90

1

overensstemmelseserklæring

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

DENIOS
garanti

5år

Brandsikre farligt-gods skabe Select, bredde 1200 mm, med hylder
W materialer af høj kvalitet, inkl. miljøvenlig
isolering, isoleringsklasse A (DIN 4102)
W ventilationsåbning (NW 75) i skabets loft, også
tilladt uden teknisk løsning
W justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
W dørene kan fastgøres i enhver position (i
tilfælde af brand lukker dørene automatisk)
W låsemekanisme og sikkerhedselementer er
beskyttet mod korrosion og monteret udenfor
lagerrummet
W 1 bundkar (pulverlakeret stål) inkl.
hulpladeafdækning

Billederne viser skabene med sokkelafdækning (tilbehør)

W til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)

TOP PRODUKT

fra 22.900,Best.-nr. 200-987-J9

Skab til farlige medier W-123, B 120 cm, korpus i
lysegrå (RAL 7035), dørene i blå (RAL 5010).

Skab til farlige medier W-123, korpus i antracitgrå (RAL 7016),
dørene i signalgul (RAL 1004).
type
variant
dørvariant

W-123

W-123-0

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

ﬂøjdør

ﬂøjdør

–

ja

udvendig mål B x D x H [mm]

dørautomatik

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

bæreevne hylde [kg]

75

75

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

33

33

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

470

473

200-987-J9

201-478-J9

22.900,-

24.300,-

116-975-J9

116-975-J9

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

360,-

360,-

116-939-J9

116-939-J9

550,-

550,-

201-062-J9

201-062-J9

224,-

224,-

TILBEHØR
Mover - til nem
transport af
skabene.

1.190,-

Best.-nr.
201-059-J9

Ventilationsanordninger
og udsugningsventilatorer
samt tilbehør ﬁndes
fra side

170

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaﬀeltruck. Soklen kan skjules ved hjælp af en
sokkelafdækning.

152

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

5år

type 90

DENIOS
garanti

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Brandsikre skabe til
farlige medier

ONE

TOUCH

1

...eller alternativt med udtrækskar
TOP PRODUKT

fra 28.400,Skab til farlige medier
type W-124-O med 4
opsamlingskar, dørene
i rød (RAL 3020).

Billederne viser skabene med sokkelafdækning (tilbehør)

DENIOS fremstiller brandsikre skabe til
farlige medier på grundlag af de højest
kendte kvalitetskrav: Select-skabene er
baseret på den kendte DENIOS-kvalitet.
Med det nye farve-koncept opstår nye
aspekter for dig samtidig med at du stadig
har samme sikkerhed ved opbevaring af
farlige medier. Du kan med fordel vælge
en af de større modeller, som ligeledes
altid er på omgangshøjde med de aktuelle
bestemmelser.

kabinet: antracitgrå, RAL 7016

Skab til farlige medier type W-126 med 6
opsamlingskar, dørene i lysegrå (RAL 7035).

dørfarve: blå, RAL 5010
dørfarve: signalgul, RAL 1004
dørfarve: grå, RAL 7035

To-farvet design
Det nye design (kabinet antracitgrå RAL 7016 og dørene i 7 valgbare farver) giver
maksimal individualitet og et moderne udseende. Den strukturerede lakoverﬂade er
ridsefast og også egnet til robuste omgivelser.

type
variant
dørvariant
dørautomatik

kabinet: antracitgrå, RAL 7016

dørfarve: hvid, RAL 9010

dørfarve: blå, RAL 5010

dørfarve: grøn, RAL 6011

dørfarve: signalgul, RAL 1004

dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006

dørfarve: grå, RAL 7035

dørfarve: rød, RAL 3020

dørfarve: hvid, RAL 9010

W-124

W-126

W-124-0

W-126-0

4 udtrækskar

6 udtrækskar

4 udtrækskar

6 udtrækskar

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

–

udvendig mål B x D x H [mm]

1193 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 522 x 1647

dørfarve: grøn, RAL 6011

–
dørfarve:
sølv, tilsvarende RAL 9006

ja

ja

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

dørfarve: rød, RAL 3020
1050 x 522 x 1647
1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

bæreevne udtrækskar [kg]

60

60

60

60

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

30

30

30

30

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

501

533

503

535

201-019-J9

201-051-J9

201-510-J9

201-542-J9

28.400,-

31.400,-

30.200,-

33.300,-

148-583-J9

148-583-J9

148-583-J9

148-583-J9

970,-

970,-

970,-

970,-

201-062-J9

201-062-J9

201-062-J9

201-062-J9

224,-

224,-

224,-

224,-

TILBEHØR
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaﬀeltruck. Soklen kan skjules ved hjælp af en sokkelafdækning.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Brandsikre skabe til
farlige medier

ONE

TOUCH

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

type 90

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

DENIOS
garanti

5år

Brandsikre farligt-gods-skabe Select, bredde 900 mm
W til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
materialer af høj kvalitet, inkl. miljøvenlig isolering, isoleringsklasse A (DIN 4102)
ventilationsåbning (NW 75) i skabets loft, også tilladt uden teknisk løsning
justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand lukker dørene
automatisk)
Billederne viser skabene med sokkelafdækning (tilbehør)

W
W
W
W

Skab til farlige medier type W-93, B 900 mm.
korpus i grå (RAL 7016), dørene i signalgul
(RAL 1004)

Den integrerede sokkel sørger for nem transport
af skabet. Soklen kan skjules ved hjælp af en
sokkelafdækning.

Skab til farlige medier W-96, B 900 mm,
korpus i grå (RAL 7016), dørene i lysegrå
(RAL 7035)

TILBEHØR
Alt efter dit behov, kan du vælge mellem 3 udførelser:

Mover - til nem
transport af
skabene.

-med 3 hylder og bundkar
-med 4 udtrækskar
-med 6 udtrækskar

1.190,-

Best.-nr.
201-059-J9

Har du ikke fundet den optimale løsning endnu? Ring og hør nærmere. Det store Select sortiment
byder på den rigtige løsning til ethvert behov.
type

W-93

W-94

W-96

W-93-0

W-94-0

W-96-0

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

–

–

–

ja

ja

ja

udvendig mål B x D x H [mm]

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

750 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

–

60

60

–

60

60

bæreevne hylde [kg]

75

–

–

75

–

–

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

23

–

–

23

–

–

–

19

19

–

19

19

variant
dørvariant
dørautomatik

bæreevne udtrækskar [kg]

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

389

418

445

389

418

445

200-979-J9

201-011-J9

201-043-J9

201-470-J9

201-502-J9

201-534-J9

22.900,-

27.200,-

30.200,-

24.600,-

29.100,-

31.800,-

133-979-J9

–

–

133-979-J9

–

–

360,-

–

–

360,-

–

–

133-978-J9

–

–

133-978-J9

–

–

520,-

–

–

520,-

–

–

201-061-J9

201-061-J9

201-061-J9

201-061-J9

201-061-J9

201-061-J9

170,-

170,-

170,-

170,-

170,-

170,-

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaﬀeltruck. Soklen kan skjules ved
hjælp af en sokkelafdækning.
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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5år

type 90

DENIOS
garanti

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

ONE

TOUCH

Brandsikre skabe til
farlige medier

1

Brandsikre farligt-gods skabe Select, bredde 600 mm
To-farvet design
Det nye design (kabinet antracitgrå RAL
7016 og dørene i 7 valgbare farver) giver
maksimal individualitet og et moderne
udseende. Den strukturerede lakoverﬂade
er ridsefast og også egnet til robuste
omgivelser.

kabinet: antracitgrå, RAL 7016
dørfarve: blå, RAL 5010
dørfarve: signalgul, RAL 1004
Billederne viser skabene med sokkelafdækning (tilbehør)

dørfarve: grå, RAL 7035
dørfarve: hvid, RAL 9010
dørfarve: grøn, RAL 6011
dørfarve: sølv, tilsvarende RAL 9006
dørfarve: rød, RAL 3020

Godkendt bundkar

Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt
tilbehør ﬁndes
fra side

170

type

Skab til farlige medier W-63L, bredde 60
cm korpus i antracitgrå (RAL 7016), dør i
signalgul (RAL 1004)
W-66

W-63-0

W-64-0

W-66-0

4 udtrækskar

6 udtrækskar

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

ﬂøjdør

–

–

–

ja

ja

ja

udvendig mål B x D x H [mm]

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

–

25

25

–

25

25

bæreevne hylde [kg]

75

–

–

75

–

–

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

22

–

–

22

–

–

–

5

5

–

5

5

314

324

338

315

325

339

best.-nr. dørstop: venstre

200-960-J9

200-995-J9

201-027-J9

201-454-J9

201-486-J9

201-518-J9

best.-nr. dørstop: højre

200-971-J9

201-003-J9

201-035-J9

201-462-J9

201-494-J9

201-526-J9

18.300,-

21.900,-

24.300,-

20.200,-

23.300,-

25.700,-

116-987-J9

–

–

116-987-J9

–

–

252,-

–

–

252,-

–

–

133-976-J9

148-590-J9

148-590-J9

133-976-J9

148-590-J9

148-590-J9

variant
dørvariant
dørautomatik

bæreevne udtrækskar [kg]

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]
vægt [kg]

pris Kr. / styk

W-63
3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning
ﬂøjdør

W-64

Skab til farlige medier W-64L, bredde 60
cm korpus i antracitgrå (RAL 7016), dør i
signalgul (RAL 1004)

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

396,-

570,-

570,-

396,-

570,-

570,-

201-060-J9

201-060-J9

201-060-J9

201-060-J9

201-060-J9

201-060-J9

170,-

170,-

170,-

170,-

170,-

170,-

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaﬀeltruck. Soklen kan skjules ved
hjælp af en sokkelafdækning.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Brandsikre skabe til farlige medier

type 30

1

30 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

FM-afprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS tilbyder også skabe til farlige medier testet i henhold til FM teststandard 6050. Skabe af disse serier opfylder krav iht.

FM-certificerede skabe til farlige medier med 30 minutters brandbeskyttelse
WW til opbevaring af antændelige væsker
WW materialer af høj kvalitet, inkl. miljøvenlig isolering,
isoleringsklasse A (DIN 4102)
WW stabil konstruktion med modstandsdygtig lakering
WW justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
WW dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et låsesystem),
lås med rød-grøn markering
WW integreret sokkel med frihøjde til nem flytning (front til
afdækning fås som tilbehør)
WW ventilationsåbning (NW 75) i skabets loft, også tilladt uden
teknisk løsning
WW dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand
lukker dørene automatisk)
WW låsemekanisme og sikkerhedselementer er beskyttet mod
korrosion og monteret udenfor lagerrummet
WW inkl. 3 hylder (kan indstilles i højden i trin på 32 mm)
WW 1 bundkar (pulverlakeret stål) inkl. hulpladeafdækning
WW testet iht. FM teststandard 6050

Tofarvet koncept, maksimal individualitet og moderne
udseende korpus i antracitgrå (RAL 7016), dørene i
signalgul (RAL 1004) eller lysegrå (RAL 7035)

NYHED

16.900,Best.-nr. 238-942-J9
De FM-certificerede skabe til farlige medier fra DENIOS byder på top kvalitet på national
og international basis.

type
variant

Info EI 60 skabe: Ifølge Bekendtgørelse om tekniske
forskrifter for gasser skal et lagerafsnit med brandfarlige
og brandnærende gasser adskille sig fra andre lokaliteter
med mindst en bygningsdel klasse EI60. Er denne afsnit
større end 100 m², må der opstilles ét skab pr. 100 m².

FM 30-63L

FM 30-63R

FM 30-93L

FM 30-93R

FM 30-123

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

venstre

højre

venstre

højre

på begge sider

udvendig mål B x D x H [mm]

dørstop

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

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

bæreevne hylde [kg]

75

75

75

75

75

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

22

22

23

23

33

180

181

235

236

281

best.-nr. farve døre: Grå

vægt [kg]

238-934-J9

238-936-J9

238-938-J9

238-940-J9

238-942-J9

best.-nr. farve døre: gul

238-935-J9

238-937-J9

238-939-J9

238-941-J9

238-943-J9

12.900,-

12.900,-

14.100,-

14.100,-

16.900,-

116-987-J9

116-987-J9

133-979-J9

133-979-J9

116-975-J9

252,-

252,-

360,-

360,-

360,-

133-976-J9

133-976-J9

133-978-J9

133-978-J9

116-939-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

396,-

396,-

520,-

520,-

550,-

219-570-J9

219-570-J9

219-572-J9

219-572-J9

219-573-J9

580,-

580,-

650,-

650,-

670,-

Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaffeltruck. Soklen kan skjules ved hjælp af en sokkelafdækning.
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TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

type 90

FM-afprøvede
produkter

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Brandsikre skabe til farlige medier

1

NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Vores specialister ser frem til at besvare dine spørgsmål.

FM-certificerede skabe til farlige medier med 90 minutters brandbeskyttelse
WW til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

NYHED

NYHED

25.900,-

20.300,-

Best.-nr. 238-933-J9

Best.-nr. 238-926-J9
Skab til farlige medier, fås med højre- eller
venstrehængsel dør

3 hylder samt et bundkar med hulpladeafdækning til opbevaring
af diverse smådunke

type
variant
dørstop

FM W-63L

FM W-63R

FM W-93

FM W-123

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

venstre

højre

på begge sider

på begge sider

udvendig mål B x D x H [mm]

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

bæreevne hylde [kg]

75

75

75

75

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

22

22

23

33

314

314

390

471

best.-nr. farve døre: Grå

vægt [kg]

238-926-J9

238-928-J9

238-930-J9

238-932-J9

best.-nr. farve døre: gul

238-927-J9

238-929-J9

238-931-J9

238-933-J9

20.300,-

20.300,-

25.100,-

25.900,-

116-987-J9

116-987-J9

133-979-J9

116-975-J9

252,-

252,-

360,-

360,-

133-976-J9

133-976-J9

133-978-J9

116-939-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

396,-

396,-

520,-

550,-

201-060-J9

201-060-J9

201-061-J9

201-062-J9

170,-

170,-

170,-

224,-

Farligt gods skabet leveres inkl. sokkel til transport med gaffeltruck. Soklen kan skjules ved hjælp af en sokkelafdækning.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Teknisk udluftning af sikkerhedsskabe
WW Ved opbevaring af mere end 20 kg let antændelige væsker (heraf maks. 10 kg yderst antændelige væsker), skal opbevaringen ske i et farligt-gods skabi
henhold til EN 14470-1.
WW Farligt-gods skabe uden brandsikring fås med naturlig eller teknisk ventilering, se tjeklisten på side
WW Hvis ætsende eller giftige medier lagres eller der er lugtgener, skal teknisk ventilation benyttes (se også sikkerhedsregler).
Hvad er fordelene og ulemperne uden teknisk ventilation i skabet?

Eksplosion beskyttelseszone

+ ingen nødvendig udluftningstilslutning af skabet
– der skal være en Ex-Zone omkring skabet (se tegning)
– eventuelle sundhedsfarer for medarbejderen
Zoneinddeling ifølge BGR 104 (EX-RL), Eksempelsamling 2.2.8
Ventilation

Zone

Betingelse

teknisk

ingen

Zone 2 indvendig i skabet

naturlig

2

Beholder lukket, ingen
påfyldning / efterfyldning

Betingelse ikke opfyldt
Zone 1 indvendig i skabet

Ex-zoneinddeling, eksempler:

med teknisk ventilation

naturlig ventilation

tæt lukkede beholdere, regelmæssig kontrol for at sikre tætheden,
beholdere åbnes ikke, (ingen påfyldning eller aftapning, ingen
prøvetagninger) placering af beholdere uden stænk af brandbare
væsker

ingen Ex-zone inde i skabet

zone 2 inde i skabet

I tilfælde af at ikke alle ovennævnte punkter er opfyldte, er beholderne zone 2 inde i skabet
dog tæt lukkede og der en teknisk ventilation.

zone 1 inde i skabet
zone 2 udenfor (radius 2,5 m) rundt om
skabet i en højde på 0,5 m over gulvet

Udluftningsovervågning af farligt-gods skabe spiller ingen rolle ved zoneinddelingen.

med udluftning ud i det fri

med konvektionsfilter

+ ingen sundhedsfarer for medarbejderen
+ alle farlige dampe (også syre- og basedampe) er elimineret.
– dyre udluftningstilslutninger gennem væg eller loft
– opstilling af skabet er ikke længere fleksibelt
– højt energiforbrug på grund af varmetab

+ ingen sundhedsfarer for medarbejderne
+ ingen dyr ventilationsledning
+ fleksibel opstilling af skabet
+ intet energitab
+ permanent elektronisk overvågning af udluftningen
+ afprøvet og certificeret system
– er kun i stand til at tilbageholde opløsningsmiddeldampe (kulbrinter)
Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål
vedr. udluftning af farligt gods skabe.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Brandsikre skabe til farlige medier

1

Brandsikkert skab til farlige medier Select, med foldedøre
WW til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
WW brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
WW integreret sokkel med frihøjde til nem flytning (front til afdækning fås som tilbehør)
WW tofarvet koncept, maksimal individualitet og moderne udseende korpus i antracitgrå (RAL 7016), dørene fås i forskellige farver
WW ventilationsåbning (NW 75) i skabets loft, også tilladt uden teknisk løsning
WW justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
WW dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand lukker dørene automatisk)
WW dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et låsesystem),
lås med rød-grøn markering
WW låsemekanisme og sikkerhedselementer er beskyttet mod korrosion og
monteret udenfor lagerrummet

fra 29.300,-

Alt efter dit behov, kan du vælge mellem 3 udførelser:
-med 3 hylder og bundkar
-med 4 udtrækskar
-med 6 udtrækskar
Har du ikke fundet den optimale løsning endnu? Ring og hør nærmere.
Det store Select sortiment byder på den rigtige løsning til
ethvert behov.

Udtrækskar sørger for
sikker og overskuelig
opbevaring af farlige
medier

Pladsbesparende
foldedøre: pladsbehovet
nedsættes betydeligt
Godkendt bundkar

type
variant

W 123

W 124

W 126

3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

75

–

–

–

60

60

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]
opsamlingsvolumen gulvkar [l]
opsamlingsvolumen udtrækskar [l]
vægt [kg]

33

–

–

–

30

30

455

486

518

best.-nr. døre signalgul (RAL 1004)

233-801-J9

233-803-J9

233-805-J9

best.-nr. døre lysegrå (RAL 7035)

233-802-J9

233-804-J9

233-806-J9

29.300,-

33.900,-

36.900,-

116-975-J9

–

–

360,-

–

–

116-939-J9

148-583-J9

148-583-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. sokkelafdækning
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

550,-

970,-

970,-

201-062-J9

201-062-J9

201-062-J9

224,-

224,-

224,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Brandsikre skabe til farlige medier

5år

DENIOS
garanti

type 90

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Drag fordele af de højeste kvalitetskrav ved lagring af brandfarlige væsker i farligt gods skabe
W brandmodstandsdygtig i 90 minutter
(i henhold til EN 14470-1)
W til ubegrænset opbevaring af
antændelige væsker (H224 - H226)
W i tilfælde af brand lukker døren
automatisk

udstyret med ventilationstilslutning (NW 75) i skabets loft
også tilladt uden teknisk løsning
justeringsskruer i skabets bund til nem udligning af ujævnheder i gulvet
beskyttet mod uautoriseret adgang
ideel til opbevaring af smådunke
indvendige ﬂader belagt med kemisk bestandig, slag- og ridsefast kunststof, som er nem at
rengøre
W testet ifølge loven om apparat- og produktsikkerhed (GS-mærke) og CE-konform
W
W
W
W
W
W

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G,
med udtrækskar

Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt
tilbehør ﬁndes

W letglidende udtrækskar, selvlukkende i tilfæde af brand

fra side

170

28.900,Best.-nr. 218-431-J9

Godkendt bundkar

I tilfælde af lagring af farlige medier er det vigtigt at kende
antallet og størrelsen af dunkene. Ved 4 udtrækskar kan
dunkenes størrelse variere ...

... mens 6 udtrækskar er velegnede til mindre beholdere.

type
variant

GA-900-4

GA-900-6

GA-1200-4

GA-1200-6

4 udtrækskar

6 udtrækskar

4 udtrækskar

6 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

896 x 616 x 1968

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

indvendig mål B x D x H [mm]

750 x 524 x 1742

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

bæreevne udtrækskar [kg]

60

60

60

60

opsamlingsvolumen udtrækskar [l]

19

19

30

30

414

441

484

516

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

vægt [kg]

218-431-J9

218-433-J9

218-435-J9

218-437-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

218-432-J9

218-434-J9

218-436-J9

218-438-J9

28.900,-

31.200,-

29.400,-

32.200,148-583-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. indlægskar af kunststof

–

–

148-583-J9

pris Kr. / styk

–

–

970,-

970,-

195-611-J9

195-611-J9

165-319-J9

165-319-J9

2.800,-

2.800,-

2.820,-

2.820,-

best.-nr. transportsokkel
pris Kr. / styk

160

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

DENIOS
garanti

Brandsikre skabe til farlige medier

5år

1

fra DENIOS.
W Farligt-gods skabe type
Edition-G tilbyder 90 minutters
brandmodstandsdygtighed. Skabene
fås i signalgul (RAL 1004) eller grå
(RAL 7035).

Brandsikre skabe til farlige medier
Edition-G, med hylder, bredde 900
og 1200 mm

fra 23.400,-

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Godkendt bundkar

type
variant

G-901

G-1201

3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning

udvendig mål B x D x H [mm]

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

indvendig mål B x D x H [mm]

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

bæreevne hylde [kg]

75

75

opsamlingsvolumen gulvkar [l]

23

33

385

453

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

148-564-J9

116-979-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

133-980-J9

116-981-J9

23.400,-

24.200,-

133-979-J9

116-975-J9

vægt [kg]

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. dørholderanlæg
pris Kr. / styk
best.-nr. transportsokkel
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

360,-

360,-

133-978-J9

116-939-J9

520,-

550,-

116-977-J9

116-977-J9

1.540,-

1.540,-

195-611-J9

165-319-J9

2.800,-

2.820,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Brandsikre skabe til farlige medier

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

DENIOS
garanti

overensstemmelseserklæring

type 90

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Farligt gods skabe Kombi, Edition-G, et multitalent til sikker
lagring af farlige medier
WW til pladsbesparende opbevaring af antændelige og aggressive farlige medier
WW inkl. dørholderanlæg og udluftningstilslutning (NW 75)
WW brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
Baseret på konceptet af afprøvede farligt gods skabe kan DENIOS med denne variant tilbyde
mulighed for at opbevare farlige medier af forskellige fareklasser i ét skab.

robust og langtidsholdbar =
sikkerhedselementerne er monteret udenfor
lagerrummet og beskyttet mod korrosion

WW høj fleksibilitet vha.
indvendigt udstyr der kan
kombineres: justerbare
hylder eller udtrækskar
WW metalfrie karhylder (til
aggressive / antændelige
farlige medier)

adskilt opbevaring =
sikret vha. massive skillevægge
let at håndtere =
dørene åbnes uden større kraftindsats

Venstre side af skabet
med 3 hylder, 1 bundkar
inkl. hulpladeindsats,
højre side af skabet med
3 metalfrie karhylder og
metalfrit bundkar.

Kombi skab til farlige medier
Edition-G, 1200-63A, Best.-nr.
224-699-J9, Kr. 33.100,-

Komib skab til farlige medier
Edition-G, 1200-33.

31.200,-

Venstre side af skabet med 6 udtrækskar, højre
side af skabet med 3 metalfrie karhylder og
metalfrit bundkar.

Best.-nr. 224-696-J9

type
hvor i skabet
variant

600-22

600-32A

1200-33

1200-63A

top / bund

top / bund

venstre/højre

venstre/højre

2 hylder / 2 karhylder,
hver 1 bundkar

3 udtrækskar /
2 karhylder, 1 bundkar

3 hylder / 3 karhylder,
hver 1 bundkar

6 udtrækskar /
3 karhylder,
1 bundkar til højre

udvendig mål B x D x H [mm]

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

indvendig mål B x D x H [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

75

75

75

75

bæreevne udtrækskar [kg]

bæreevne hylde [kg]

–

25

–

25

opsamlingsvolumen
udtrækskar [l]

–

5

–

5

opsamlingsvolumen gulvkar [l]*
vægt [kg]

22

–

22

–

260

260

515

515

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

224-700-J9

224-702-J9

224-696-J9

224-698-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

224-701-J9

224-703-J9

224-697-J9

224-699-J9

23.400,-

25.200,-

31.200,-

33.100,-

pris Kr. / styk

Sammenlagring af farlige medier:
Forbudt for sammenlagring af farlige medier
gælder først ved opbevaring af større
mængder farlige medier, hvilke som regel ikke
bliver opnået ved skabsopbevaring. Yderligere
detaljer findes i Beredskabsstyrelsens
bekendtgørelse om tekniske forskrifter for
gasser.

Venstre side

Højre side

TILBEHØR
best.-nr. transportsokkel

–

–

165-319-J9

165-319-J9

pris Kr. / styk

–

–

2.820,-

2.820,-

*Kunststof karrene har et opsamlingsvolumen på 11 liter
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

Faresymbolerne viser, hvilke væsker der
må lageres på hver side.

www.denios.dk

type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Brandsikre skabe til farlige medier

5år

DENIOS
garanti

1

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G, ONE TOUCH, med foldedøre
W til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
W ideel til opbevaring af smådunke

fra 27.100,-

ONE

TOUCH
ONE TOUCH modellerne
byder på:
W dørholderanlæg
W automatisk dørlukning
W optisk og akustisk advarsel
før automatisk dørlukning

Godkendt bundkar

type

Farligt gods skab med foldedøre GF-1201.6, inkl.
6 udtrækskar, udluftningsopsats fås som tilbehør,
Best.-nr. 119-289-J9, Kr. 34.600,-

GF-1201

GF-1201-4

GF-1201-6

3 hylder,
bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

indvendig mål B x D x H [mm]

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

75

–

–

–

60

60

33

–

–

–

30

30

variant

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]
opsamlingsvolumen gulvkar [l]
opsamlingsvolumen
udtrækskar [l]

458

488

520

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

vægt [kg]

119-283-J9

119-279-J9

119-282-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

119-284-J9

119-278-J9

119-289-J9

27.100,-

31.700,-

34.600,-

pris Kr. / styk

Skab Edition GF-1201 med foldedøre, gul, med
3 hylder, bundkar og hulpladeafdækning,
dørholderanlæg, Best.-nr. 119-283-J9, Kr. 27.100,(opsats til recirkulationsluftﬁlter og aﬂåselig lagerboks
ekstraudstyr)

Udtrækskar
W større lagervolumen,
sammenlignet med hylder
W nem adgang, da de kan trækkes
helt ud
W kan fastgøres i enhver position:
nem placering af dunke
W alle dunke kan nemt nås og
udtages på sikkert vis

W væsketæt udtrækskar af stål
W maksimal sikkerhed i
tilfælde af brand gennem
selvindtrækkende skuﬀer
W det er udelukket, at døren
kommer i klemme med de
udtrukne skuﬀer

Letløbende udtræk med plads til
smådunke.

Hurtig og nem adgang til
lagergods.

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar
af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. transportsokkel
pris Kr. / styk

116-975-J9

–

–

360,-

–

–

116-939-J9

148-583-J9

148-583-J9

550,-

970,-

970,-

165-319-J9

165-319-J9

165-319-J9

2.820,-

2.820,-

2.820,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

163

Brandsikre skabe
til farlige medier

Afprøvet sikkerhed

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

type 90

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Brandsikre farligt-gods skabe Select, bredde 1300 mm
W brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
W til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W i tilfælde af brand lukker døren automatisk
Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt tilbehør ﬁndes

fra side

170

W udstyret med ventilationstilslutning (NW 75) i skabets loft
W også tilladt uden teknisk løsning
W materialer af høj kvalitet, inkl. miljøvenlig isolering,
isoleringsklasse A (DIN 4102)
W justeringsskruer i skabets bund til nem udligning af ujævnheder i
gulvet
W letglidende udtrækskar, selvlukkende i tilfæde af brand
W beskyttet mod uautoriseret
adgang
W ideel til opbevaring af
smådunke

Komfortable og
pladsbesparende skabe til
farlige medier, her ses type
G-600-2-F med 2 udtrækskar.

16.700,Best.-nr. 218-459-J9

20.700,Best.-nr. 117-033-J9

Farligt-gods skab Edition-G type
G-1200-F med hylde, bundkar med
hulpladeafdækning. Ekstra hylde som
tilbehør.

type

Godkendt bundkar

G-600-2-F

G-1200-F

1 hylde, bundkar med
hulpladeafdækning

G-600-F

2 udtrækskar

1 hylde, bundkar med
hulpladeafdækning

2 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

indvendig mål B x D x H [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60
352

variant

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]

G-1200-2-F

203

217

320

best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til venstre

122-884-J9

218-455-J9

–

–

best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til højre

208-518-J9

218-457-J9

–

–

best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til venstre

208-515-J9

218-459-J9

–

–

best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til højre

208-519-J9

218-461-J9

–

–

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

–

–

117-033-J9

218-467-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

–

–

208-513-J9

218-469-J9

16.900,-

16.700,-

20.700,-

23.900,-

116-987-J9

–

116-975-J9

–

252,-

–

360,-

–

133-976-J9

148-590-J9

116-939-J9

148-583-J9

396,-

570,-

550,-

970,-

116-988-J9

–

116-977-J9

–

952,-

–

1.540,-

–

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. dørholderanlæg
pris Kr. / styk
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best.-nr. transportsokkel

–

–

165-319-J9

165-319-J9

pris Kr. / styk

–

–

2.820,-

2.820,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Brandsikre skabe
til farlige medier

Afprøvet sikkerhed

1

Brandsikre skabe til farlige medier type Edition-G,
ONE TOUCHE, med fløjdøre
DENIOS‘ nye standarder for sikkerhed,
effektivitet og komfort

ONE

TOUCH

ONE TOUCH modellerne byder på:

fra 17.700,-

W dørholderanlæg
W automatisk dørlukning
W optisk og akustisk advarsel før automatisk dørlukning

Farligt-gods skab
type G-600-FP med
One Touch

Tætte kemikaliebokse
til adskildt lagring af
syre og baser

W boks med klaplåg og
bæregreb i siden
W passer til alle farligt gods
skabe med løse hylder
W dimensioner B x D x H (mm):
410 x 300 x 290

Udtrækskar er velegnede til opbevaring af
smådunke, her vises G-1200-2-FP

Skab til farlige medier G-1200-FP,
ONE TOUCH

432,-

24.500,-

25.700,-

Best.-nr. 117-020-J9

Best.-nr. 218-463-J9

Best.-nr. 158-501-J9

type
variant
dørautomatik

G-600-FP
1 hylde, bundkar med
hulpladeafdækning

G-600-2-FP

G-1200-FP

G-1200-2-FP

2 udtrækskar

1 hylde, bundkar med
hulpladeafdækning

2 udtrækskar

ja

ja

ja

ja

udvendig mål B x D x H [mm]

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

indvendig mål B x D x H [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60
356

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]

203

217

324

best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til venstre

vægt [kg]

158-139-J9

218-447-J9

–

–

best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til højre

208-520-J9

218-449-J9

–

–

best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til venstre

208-516-J9

218-451-J9

–

–

best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til højre

208-522-J9

218-453-J9

–

–

best.-nr. signalgul (RAL 1004)

–

–

158-501-J9

218-463-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035)

–

–

208-514-J9

218-465-J9

17.700,-

16.900,-

25.700,-

24.500,-

116-987-J9

–

116-975-J9

–

252,-

–

360,-

–

133-976-J9

148-590-J9

116-939-J9

148-583-J9

396,-

570,-

550,-

970,-

best.-nr. transportsokkel

–

–

165-319-J9

165-319-J9

pris Kr. / styk

–

–

2.820,-

2.820,-

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Brandsikre skabe til farlige medier

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

type 90

1

overensstemmelseserklæring

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Brandsikre farligt-gods skabe Edition-G, bredde 600 mm
WW brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
WW til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
WW i tilfælde af brand lukker døren automatisk
WW udstyret med ventilationstilslutning (NW 75) i skabets loft
WW også tilladt uden teknisk løsning
WW med bundkar, skabe med udtrækskar er inkl. et ekstra bundkar
WW justeringsskruer i skabets bund til nem udligning af ujævnheder i gulvet

Farlig-gods skabe
Edition-G med
udtrækskar og
foldedøre leveres
inkl. dørholdeanlæg.

Afprøvet sikkerhed

Farligt-gods skab
Edition-G type 601, med
hylder, opsamlingskar
og hulpladeafdækning
(dørholderanlæg som
tilbehør)

fra 18.800,type

G-601

GA-600-6

GF-601

GF-601.4

GF-601.6

4 udtrækskar

6 udtrækskar

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

fløjdør

fløjdør

foldedør

foldedør

foldedør

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

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

75

–

–

75

–

–

–

25

25

–

25

25

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning
fløjdør

udvendig mål B x D x H [mm]
indvendig mål B x D x H [mm]

variant
dørvariant

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]
best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til venstre
pris Kr. / styk
best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til højre
pris Kr. / styk
best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til venstre
pris Kr. / styk
best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til højre
pris Kr. / styk

GA-600-4

Farligt-gods skab Edition-G type
GF-601 med foldedøre, 3 hylder og
bundkar med hulpladeafdækning.,
Best.-nr. 218-456-J9, Kr. 20.200,-

6 udtrækskar til opbevaring af
forskellige slags antændelige
væsker - orden selv på små
arealer., Best.-nr. 218-443-J9,
Kr. 21.900,-

300

310

324

300

310

324

158-084-J9

218-439-J9

218-443-J9

218-456-J9

218-485-J9

218-489-J9

18.800,-

22.100,-

23.900,-

20.200,-

22.300,-

24.100,-

158-088-J9

218-441-J9

218-445-J9

218-495-J9

218-487-J9

218-491-J9

18.800,-

21.700,-

23.900,-

20.200,-

21.900,-

24.100,-

158-083-J9

218-440-J9

218-444-J9

218-460-J9

218-486-J9

218-490-J9

18.800,-

22.100,-

23.900,-

20.200,-

21.900,-

24.600,-

158-086-J9

218-442-J9

218-446-J9

218-496-J9

218-488-J9

218-492-J9

18.800,-

22.100,-

23.900,-

20.200,-

21.900,-

24.100,-

116-987-J9

–

–

116-987-J9

–

–

284,-

–

–

284,-

–

–

133-976-J9

148-590-J9

148-590-J9

133-976-J9

148-590-J9

148-590-J9

TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk
best.-nr. dørholderanlæg
pris Kr. / styk
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alle produkter frit leveret

449,-

570,-

570,-

449,-

570,-

570,-

116-988-J9

–

–

–

–

–

1.110,-

–

–

–

–

–

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

5år

Brandsikre skabe til farlige medier

1

Brandsikre skabe til farlige medier type Edition-G, ONE TOUCHE, højde 600 mm
ONE TOUCH modellerne byder på:
WW dørholderanlæg
WW automatisk dørlukning
WW optisk og akustisk advarsel før
automatisk dørlukning

ONE

TOUCH

indsugningsluft
jordforbindelsesklemme
udsugningsluft
Ø 75

Plantegning GF -601

Yderligere vigtige detaljer til vores
skabe
se side

148-149
Ventilationsanordninger og
udsugningsventilatorer samt
tilbehør findes
fra side

170

type

Skab til farlige medier Edition-G, GF-601.6,
med foldedøre og 6 udtrækskar,
Best.-nr. 119-261-J9, Kr. 22.800,-

Hvis du skal opbevare større dunke,
skal du vælge vores skab til farlige
medier med 4 udtrækskar.

GF-601

GF-601.4

GF-601.6

3 hylder, bundkar med
hulpladeafdækning

4 udtrækskar

6 udtrækskar

foldedør

foldedør

foldedør

ja

ja

ja

udvendig mål B x D x H [mm]

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

indvendig mål B x D x H [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

75

–

–

–

25

25

variant
dørvariant
dørautomatik

bæreevne hylde [kg]
bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]

300

310

324

best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til venstre

119-273-J9

119-258-J9

119-260-J9

best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til højre

119-285-J9

119-287-J9

119-272-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til venstre

119-274-J9

119-259-J9

119-261-J9

best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til højre

119-286-J9

119-288-J9

119-277-J9

18.600,-

20.900,-

22.800,-

116-987-J9

–

–

252,-

–

–

133-976-J9

148-590-J9

148-590-J9

396,-

570,-

570,-

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. ekstra hylde
pris Kr. / styk
best.-nr. indlægskar af kunststof
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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Afprøvet sikkerhed

DENIOS
garanti

5år

30 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

type 90

Brandsikre skabe
til farlige medier

type 30

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

GU underskab, brandmodstandsdygtighed i 30/90 minutter
W brandsikkert underskab til opbevaring af brændbare
væsker (H224 - H226) i arbejdsrum i henhold til loven
W sikker opbevaring af farlige væsker
W bekvem opstilling under f.eks. et arbejdsbord

Det passende tilbehør fås i
shoppen!
denios.shop/2afu

Nem ﬂytning og sikker stand ved hjælp af den mobile sokkel.

Billede inkl. sokkel (tilbehør)
type
variant
udvendig mål
B x D x H [mm]

type

GU 50.T

GU 50

1 udtrækskar

1 udtrækskar

593 x 502 x 600

593 x 574 x 600

udvendig mål
B x D x H [mm]

variant

indvendig mål
B x D x H [mm]

470 x 382 x 502

470 x 452 x 502

indvendig mål
B x D x H [mm]

bæreevne
udtrækskar [kg]

50

50

bæreevne
udtrækskar [kg]

GU 90

1 udtrækskar

1 udtrækskar

893 x 502 x 600

893 x 574 x 600

771 x 382 x 502
50

type

GU 111.T

GU 111

2 udtrækskar

2 udtrækskar

udvendig mål
B x D x H [mm]

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

771 x 452 x 502

indvendig mål
B x D x H [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

50

bæreevne
udtrækskar [kg]

50

25

variant

129

162

173

207

207

226

best.-nr. Typ 90

178-043-J9

122-888-J9

best.-nr. Typ 90

178-044-J9

122-890-J9

best.-nr. Typ 90

178-046-J9

116-998-J9

pris Kr. / styk

12.400,-

11.900,-

pris Kr. / styk

15.600,-

15.200,-

pris Kr. / styk

20.500,-

20.500,-

best.-nr. Typ 30

–

141-917-J9

pris Kr. / styk

–

15.500,-

vægt [kg]

vægt [kg]

GU 90.T

vægt [kg]

Konvektionsfiltre

Ventilation

Konvektionsﬁlteret er i stand til at tilbageholde
opløsningsmiddeldampe (carbonhydrider) permanent
indtil ﬁltermætning med over 99,999 %.

Udsugning til underskabe suger dampe og gasser direkte hvor de
opstår.
Udsuging med overvågning,
Best.-nr. 210-548-J9, Kr. 6.740,Udsugning med overvågning og
alarmkontakt,
Best.-nr. 210-549-J9, Kr. 7.630,-

16.400,Best.-nr. 210-544-J9
Konvektionsﬁlteret er tilpasset trykforholdene og volumenstrøm af
underskabene. Den monteres med et kabinet (B 420, D 615 mm) direkte på
underskabet.
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

testet i henhold til EN 14470-1

type 30

type 90

90 minutters brandsikring

30 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

5år

DENIOS
garanti

Afprøvet sikkerhed

Brandsikre skabe
til farlige medier

1

NYHED

type

GU 60_H8

variant

1 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

593 x 600 x 800

indvendig mål B x D x H [mm]

470 x 482 x 702

bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]

159

best.-nr. Typ 90

235-882-J9

pris Kr. / styk

14.200,-

type

Tilbehør: Et andet
udtræksniveau eller
et gulvkar øger
opbevaringspladsen.

50

GU 110.T

GU 110

1 udtrækskar

1 udtrækskar

udvendig mål
B x D x H [mm]

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

indvendig mål
B x D x H [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

variant

bæreevne udtrækskar [kg]

50

50

201

221

best.-nr. Typ 90

178-045-J9

116-993-J9

pris Kr. / styk

16.400,-

16.100,-

best.-nr. Typ 30

–

141-916-J9

pris Kr. / styk

–

12.300,-

vægt [kg]

W
W
W
W
W

udstyret med ventilationstilslutning (NW50) på bagsiden
låselig med cylinderlås, lås med rød-grøn markering
pulverlakeret korpus i RAL 7035 (lysegrå), af stålplader
stabilitetstest: 50.000 åbninger og lukninger uden slitage
væsketæt opsamlingskar

NYHED

Billede inkl. sokkel (tilbehør)
type

GU 112.T

GU 112

variant

1 gulvkar

1 gulvkar

udvendig mål B x D x H [mm]
indvendig mål B x D x H [mm]

1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

210

231

best.-nr. Typ 90

178-047-J9

116-999-J9

vægt [kg]

type
variant

GU 110_H8
2 udtrækskar

type
variant

GU 140.T

GU 140

2 udtrækskar

2 udtrækskar

udvendig mål B x D x H [mm]

1102 x 600 x 800

udvendig mål B x D x H [mm]

1402 x 502 x 600

1402 x 574 x 600

indvendig mål B x D x H [mm]

979 x 482 x 702

indvendig mål B x D x H [mm]

1279 x 382 x 502

1279 x 452 x 502

bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]

50
247

bæreevne udtrækskar [kg]
vægt [kg]

50

50

205

230
116-995-J9

pris Kr. / styk

17.100,-

16.800,-

best.-nr. Typ 90

235-881-J9

best.-nr. Typ 90

178-048-J9

best.-nr. Typ 30

–

141-918-J9

pris Kr. / styk

24.200,-

pris Kr. / styk

21.300,-

21.100,-

pris Kr. / styk

–

13.200,-

best.-nr. Typ 30

–

141-919-J9

pris Kr. / styk

–

14.700,-

sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 593 mm, Best.-nr. 133-465-J9, Kr. 800,sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 893 mm, Best.-nr. 133-466-J9, Kr. 800,sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 1102 mm, Best.-nr. 133-467-J9, Kr. 800,sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 1402 mm, Best.-nr. 133-471-J9, Kr. 950,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger
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1

Udsugningssystemer

WW gasser, dampe eller aerosoler skal ifølge bestemmelserne opsuges
direkte dér, hvor de trænger ud eller opstår
WW hurtig og nem installation på skabe til farlige medier

Det passende tilbehør fås i
shoppen!
denios.shop/dk-radialventilatorer

Radialventilatorer
WW volumenstrøm 60-250 m³/t
WW totaltryk 240-175 Pa
WW med montagekonsol af
stålved placering på et skab
til farlige medier er ekstra
monteringsmateriale påkrævet

WW kabinet og drejehjul af
brandhæmmende PP
WW sikret mod gasudsivning
WW tilslutningsstuds NW 75
WW overholder VDMA- og CE
WW beskyttelsestype IP 55
type*

Zone 1

kapacitet [W]
mærkespænding [V]
lydniveau [db(A)]

90

90

400

230

45

45

2800

2850

116-941-J9

116-943-J9

5.380,-

3.320,-

omdrejninger [U/min]
best.-nr.

ingen zone*

pris Kr. / styk

Radialventilator,
ex-beskyttet til brug i
Zone 1, CE Ex II 2G c IIB
T4 PTB07 ATEX D 105,
el-tilslutning 400 V / 50 Hz.

5.380,Best.-nr. 116-941-J9

*udsugning af zone 2, opstilling ikke i zone

Teknisk udluftning lige til at sætte i
stikkontakten
WW beregnet op til 120-dobbelt luftudskiftning i skabet
WW med netkabel og Schuko-stik
WW ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
WW ydelse (W) : 35
WW dimensioner B × D × H (mm): 200 x 400 x 200
WW strømforsyning 230 V / 50 Hz
WW omdrejninger (o/min) : 2450
WW særlig støjsvag: 35 dB (A))
Ventilation uden overvågning.

type
variant

pris Kr. / styk

5.600,-

7.050,-

Best.-nr. 129-345-J9

Best.-nr. 162-204-J9

AD 12

WO 12

AM 12

WM 12

AP 12

WP 12

til at sætte på skabet

til vægmontering

til at sætte på skabet

til vægmontering

til at sætte på skabet

til vægmontering

–

–

med overvågning

med overvågning

med overvågning af
udsugningsluft og
potentialfri alarmkontakt

med overvågning af
udsugningsluft og
potentialfri alarmkontakt

129-345-J9

162-203-J9

136-799-J9

162-204-J9

180-341-J9

180-342-J9

5.600,-

5.710,-

7.020,-

7.050,-

7.520,-

7.700,-

leveringsomfang
best.-nr.

Teknisk udluftningsanordning til
vægmontage, luftudskiftning op til
120 gange, med overvågning.

Udsugningsovervågning
WW indbygges mellem sikkerhedsskabet og bygningens udsugningsanlæg
sikker og enkel overvågning af udsugningsmængden fra et farligt
gods skab
WW med netkabel og Schuko-stik
WW dim. B × D × H (mm): 300 × 400 × 330
WW ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
WW lydeffektniveau: afhænger af det lukkede udsugningsanlæg
type

Best.-nr. 180-343-J9

BL

leveringsomfang

Udsugningsovervågning

CL

HL

EL

volumenstrømsovervågning

volumenstrømovervågning
med potentialfri alarmkontakt

volumenstrømovervågning med potentialfri alarmkontakt,
digital visning og akustisk advarselstone ved strømsvigt

volumestrøm min. [m³/h]

30

20

20

20

volumestrøm maks. [m³/h]

200

300

300

300

180-343-J9

180-344-J9

180-345-J9

180-346-J9

4.810,-

9.200,-

10.200,-

10.800,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

170

4.810,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Konvektionsfilter

1

Det kan du undgå i
fremtiden!

Konvektionsfilter
W undgå dyre murgennembrydninger og
pladskrævende udsugningsledninger
W principiel undgåelse af Ex-zoner i eller
omkring farligt gods skabet iht. de
tyske eksplosionssikrings
regler BGR 104 (EX-RL)
W testet og
certiﬁceret

12.900,-

Best.-nr. 156-498-J9

Konvektionsﬁlter til farligt-gods skabe fra 1300 mm højde,
komplet med ﬂere trins ﬁlteringssystem og netkabel

W opløsningsmiddeldampe (carbonhydrider) tilbageholdes permanent med
over 99,999 % indtil ﬁltermætning
W komplet med ﬂere trins ﬁltreringssystem, strømforsyningskabel og stik
W en dyr ventilationsledning undgås, nem og sikker montering
W aktiv personbeskyttelse ved sikker udsugning af sundhedsfarlige dampe
med tilbageholdning i ﬁltret
W meget stille - kun ca. 39 dB (A)
W ATEX-konformt: CE II 3 G T4
W udvendige mål B × D × H (mm): 305 x 555 x 210
W strømudtag 230 V / 50 Hz

kontrollampe
til udsugning

kontrollampe til
ﬁltersystemet

Bedømmelse af resultaterne:
Konvektionsﬁlteret er i stand til at tilbageholde dampe af
opløsningsmidler (kulbrinter) permanent indtil ﬁltermætning med over
99,999 %, både under normale driftsbetingelser og ved et simuleret uheld
i sikkerhedsskabet.

Adapter, nødvendig til DENIOS‘
farligt-gods-skabe, årgang 2005 eller
ældre samt andre fabrikater

980,-

Best.-nr.
171-300-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

Filterudskiftning konvektionsﬁlter,
inkl. ﬁlter og kørsel

2.970,-

Best.-nr.
184-436-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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VbF tromleskabe

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

DENIOS
garanti

overensstemmelseserklæring

5år

type 90

1

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

Type VbF, brandsikker konstruktion
W godkendt som EI90 skab ifølge EN 14470-1
W intern transport af tromlerne fra lager til indsatsområdet undgås

W til opbevaring af større mængder antændelige
væsker (H224 - H226) i arbejdsrum i henhold
til loven
W til opstilling indendørs
W fås i 2 størrelser
W kan tilsluttes til eksisterende
ventilationssystemer (DN 75), tilslutningsstuds
i skabets loft
W også tilladt uden teknisk løsning
W ventilationsåbningerne lukker automatisk i
brandtilfælde

Tromleskab type VbF 90.2,
inkl. hylde

45.900,Best.-nr. 117-044-J9

Konvektionsﬁlter til Vbf-tromleskabe,
med ﬂere trins ﬁltersystem. Netkabel,
se tilbehør.

type

13.400,-

ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
til udsugning af zone 1 skal der bruges teknisk
ventilation, Best.-Nr. 116941, eller kontakt os for
rådgivning

Best.-nr.
213-279-J9

VbF 90.1

Vbf 90.2

VbF 90.2

VbF 90.2-K

1 opsamlingskar

1 opsamlingskar

1 opsamlingskar, 1 hylde

1 reol til opbevaring af smådunke

udvendig mål B x D x H [mm]

1105 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

indvendig mål B x D x H [mm]

936 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

tromlelagring

tromlelagring

tromlelagring

smådunke

opsamlingsvolumen [l]

220

220

220

80

bæreevne opsamlingskar [kg]

850

850

850

–

–

–

75

200

variant

lagerkapacitet (emballage)

bæreevne hylde [kg]*
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

806

1021

1108

1100

117-038-J9

117-041-J9

117-044-J9

136-797-J9

34.500,-

45.700,-

45.900,-

46.800,-

*ved VbF 90.2-K refererer bæreevnen til reolhylderne

TILBEHØR
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best.-nr.

pris Kr. / styk

hylde til VbF 90.1

117-040-J9

950,-

hylde til VbF 90.2

117-043-J9

1.210,-

hylde til VbF 90.2-K

170-660-J9

690,-

radialventilator, ikke ex-sikret

116-943-J9

3.320,-

teknisk ventilation, ex-sikret

116-941-J9

5.380,-

konfektionsﬁlter til VbF tromleskabe

213-279-J9

13.400,-

Ventilation til tromleskabe med overvågning og alarm

251-167-J9

6.600,-

transportsokkel, til skabsbredde 1105 mm

158-140-J9

3.100,-

transportsokkel, til skabsbredde 1555 mm

158-142-J9

3.140,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

BESTIL OGSÅ
Tromleskabene kan udstyres med en
transportsokkel (frihøjde 100 mm). Nem og
sikker intern transport af skabene.

www.denios.dk

type 90

90 minutters brandsikring
testet i henhold til EN 14470-1

DENIOS
garanti

Tromleskab VbF 90.1
(reolhylde som tilbehør)

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

VbF tromleskabe

overensstemmelseserklæring

Tromleskab VbF 90.2-K,
med reol til smådunke.

34.500,-

46.800,-

Best.-nr. 117-038-J9

Best.-nr. 136-797-J9

1

Tromleskabet VbF 90.2-K har seriemæssigt en hylde til opbevaring af små
tromler på 3 forskellige niveauer, der kan
højdeindstilles, reolens mål B x D x H
(mm): ca. 1355 x 600 x 1820

W jordforbindelse indvendig og udvendig på
bagvæggen, indvendig med jordledning inkl.
klemme
W pulverlakering af høj kvalitet, RAL 7035,
lysegrå
W dørholderanlæg som standard
W opsamlingskar af stål beskytter mod spildte
væsker
W høj betjeningskomfort vha. glideskinner og
dørholderanlæg
W dørene låselige med cylinderlås
W brandsikkert skab til opbevaring af
antændelige medier i arbejdsrum i henhold
til EN 14470-1

Afprøvet sikkerhed

45.700,-

Tromleskab VbF 90.2

Best.-nr. 117-041-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

173

2

Udendørs opbevaring
Større mængder farlige medier opbevares pga. pladsmangel ofte udendørs Det er en stor fordel at have et lagersystem, som er udviklet netop til denne opgave. Depoter til farlige medier af stål eller PE har plads til to IBC’er eller op til ﬁre tromler. Skal du opbevare
mere, tilbyder vi walk-in lagre eller reollagre til farlige medier - med eller uden brandbeskyttelse. Vi producerer selv og tage gerne
hensyn til individuelt udstyr.
174

Sikker opbevaring af farlige medier udendørs

176
202
216

Farligt-gods depoter

Reollager Systemcontainere

Reollager til frostfri opbevaring

220

Brandsikkert reollager RFP

226

Walk-in lagre til farlige medier

248

Walk-in brandsikringslagre

Depoter til farlige medier Cubos L
fra 9.870,-

fra side

186

175

2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

PolySafe-Depot D, op til 2 tromler à 200 liter

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

PolySafe depoter, af kunststof
W til opbevaring af vandforurenende
medier og aggressive kemikalier i
henhold til loven
W korrosionsfri, vejrbestandig og
stabil
W fremstillet af miljøvenlig
polyethylen (PE)

10.300,Best.-nr. 211-945-J9

PolySafe depot type D, til placering op til
2 tromler à 200 liter på europalle, til direkte
placering af tromler og smådunke bruges en
PE-gitterrist (se tilbehør)

NYHED

10.300,Best.-nr. 240-861-J9

Farligt gods depot PolySafe type D med store dimensioner. Der kan
aftapes direkte ved depotet.

variant

Typ D

Typ DL

2

2

udvendig mål B x D x H [mm]

1560 x 1080 x 1980

1140 x 1410 x 1980

indvendig mål B x D x H [mm]

1370 x 910 x 1500

975 x 1315 x 1500

ﬂøjdør

ﬂøjdør

250

240

lagerkapacitet tromler à 200 liter

dørvariant
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
best.-nr.

800

800

211-945-J9

240-861-J9

10.300,-

10.300,-

pris Kr. / styk

176

PolySafe depot type DL, til opbevaring af 2 tromler à 200 liter placeret bag
hinanden på en europalle.

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

TILBEHØR
lagerkapacitet tromler à 200 liter
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

PE-gitterrist til type D

Monteringssæt

2

–

800

–

211-991-J9

212-607-J9

1.230,-

440,-

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

DENIOS
garanti

W høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
W rotationsformet konstruktion, grå kabinet, blå ﬂøjdør, med
låsestang
W med integreret opsamlingskar
W komfortabel indvendig højde og integrerede gaﬀellommer
til sikker og bekvem forsyning med løftevogn eller
gaﬀeltruck
W integrerede gaﬀellommer
W regnvand aﬂedes til bagsiden
W forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
W PolySafe depoter leveres samlet

Farligt-gods depoter

5år

2

PolySafe-Depot C, op til 4 tromler à 200 liter
eller 1 IBC à 1000 liter

PolySafe depot type C, til
opbevaring af 1 IBC à 1.000 liter

18.700,Best.-nr. 211-946-J9

Sikkerhed i detaljer
Med lomme til opbevaring
af f.eks. sikkerhedsdatablade, beskyttelseshandsker eller -briller.

PolySafe depot type C, til placering af op
til 4 tromler à 200 liter på kemipalle

variant
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter

Typ C
1
4

udvendig mål B x D x H [mm]

1560 x 1550 x 2330

indvendig mål B x D x H [mm]

1370 x 1330 x 1500

dørvariant
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

ﬂøjdør
1000
2000
211-946-J9
18.700,-

PolySafe depot type C, med
komfortabel indvendig højde til
sikker og eﬀektiv forsyning

Monteringssæt
212-607-J9
440,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

177

2

Farligt-gods depoter

DIBt

almen byggetilladelse –
Z.40.22-421

DENIOS
garanti

5år

PolySafe-Depot 2C, op til 8 tromler à 200 liter eller 2 IBCer à 1000 liter
W til opbevaring af vandforurenende medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
W korrosionsfri, vejrbestandig og stabil
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

PolySafe depot 2C, til opbevaring
af op til 8 tromler à 200 liter på
kemipalle
De letløbende skydedøre kan låses og
beskytter mod uautoriseret adgang.

Den komfortable indvendige højde af
depotet muliggør nem forsyning.

178

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

W
W
W
W

5år

DIBt

Farligt-gods depoter

almen byggetilladelse –
Z.40.22-421

høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
grå kabinet, blå skydedør, aﬂåselig
med integreret opsamlingskar
komfortabel indvendig højde og integrerede gaﬀellommer til sikker og
bekvem forsyning med løftevogn eller gaﬀeltruck

W
W
W
W

2

integrerede gaﬀellommer
regnvand aﬂedes til bagsiden
forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
PolySafe depoter leveres samlet

PolySafe depot 2C, med pladsbesparende skydedøre

31.200,Best.-nr. 227-285-J9

variant
lagerkapacitet IBC à 1.000 liter
lagerkapacitet tromler à 200 liter

Typ 2C
2
8

udvendig mål B x D x H [mm]

3200 x 1750 x 2170

indvendig mål B x D x H [mm]

2980 x 1350 x 1670

dørvariant
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Skydedøre
1000
3600
227-285-J9
31.200,Monteringssæt
212-607-J9
440,-

PolySafe depot type 2C, til
opbevaring af 2 IBCer à 1.000 liter

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

179

2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

PolySafe-depot K, til smådunke
W til opbevaring af vandforurenende medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
W korrosionsfri, vejrbestandig og stabil
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
De store dimensioner af PolySafe depotet muliggør komfortabel forsyning. Reolen kan nem tilpasses forskellige emballagestørrelser. Det
integrerede opsamlingskar optager dryptab sikkert.

12.300,Best.-nr. 218-998-J9
PolySafe depot type K, med integreret
reolsystem til sikker og ﬂeksibel
opbevaring af farlige medier i smådunke.

W
W
W
W
W
W
W
W
W

inkl. stabilt reolsystem til enkel montage
høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
rotationsformet konstruktion, grå kabinet, blå ﬂøjdør, med låsestang
med integreret opsamlingskar
reol med galvaniseret reolramme og 3 lagerniveauer (kan indstilles i højden i trin på 25 mm)
integrerede gaﬀellommer
regnvand aﬂedes til bagsiden
forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
PolySafe depoter leveres samlet

variant

Type K

udvendig mål B x D x H [mm]
leveringsomfang

1560 x 1080 x 1980
med lagerreol: indvendig mål B x D (mm) 1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,
lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

dørvariant

ﬂøjdør

opsamlingsvolumen [l]

250

best.-nr.

218-998-J9

pris Kr. / styk

12.300,Monteringssæt

TILBEHØR
best.-nr.

212-607-J9

pris Kr. / styk

180

Fleksibelt reolsystem til opbevaring af
forskellige emballager.

440,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Sikker opbevaring af farlige medier bag
låselige døre.

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-421

Farligt-gods depoter

5år

DENIOS
garanti

2

PolySafe depot PSR 8.8, af kunststof
W til den forskriftsmæssige opbevaring af syrer og baser
W høj bestandighed, fremstillet af miljøvenlig
polyethylen (PE)

fra 8.210,-

W
W
W
W
W
W

tilpasset til opbevaring af 1 tromle à 200 liter
integreret, dobbeltvægget opsamlingskar
med ekstra hylder (fås som tilbehør) også egnet til opbevaring af smådunke
version med ﬂøjdør: til opstilling indendørs
version med jalousi: også til udendørs opstilling
yderligere informationer til opstilling af depotet se betjeningsvejledning

fra 7.640,-

PolySafe-Depot PSR 8.8 med tredelt dør/klap, til en tromle
à 200 liter eller til opbevaring af smådunke med en eller
to hylder.

PolySafe-Depot type PSR 8.8 med jalousi og galvaniseret
gitterrist til den direkte opbevaringen af en tromle à 200 liter.

Som standard: Lukket depot fra alle sider, bundkar med gitterrist,
2-ﬂøjet dør af acrylglas eller låselige kunststof-jalousi med
sikkerhedslås

type
dørvariant

PSR 8.8
jalousi

ﬂøjdør

udvendig mål B x D x H [mm]

950 x 760 x 1800

950 x 760 x 1800

indvendig mål B x D x H [mm]

780 x 650 x 1140

780 x 650 x 1140

opsamlingsvolumen [l]
best.-nr. gitterrist: galvaniseret
pris Kr. / styk
best.-nr. gitterrist: kunststof
pris Kr. / styk

245

245

172-541-J9

186-974-J9

7.640,-

8.210,-

172-539-J9

186-976-J9

8.460,-

8.810,-

TILBEHØR

ekstra hylde

udvendig mål B x D x H [mm]

900 x 600 x 45

bæreevne per fag [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

40
172-557-J9
700,-

PolySafe-depot type PSR 8.8 kan
også benyttes til opbevaringen af
små kar, op til to hyldebunde kan
tilvælges.

alle produkter frit leveret

PolySafe-Depot type PSR 8,8
beskytter værdifulde og farlige
medier mod ulovlig tilgang.

leveringstid: 1 - 2 uger

181

2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

PolySafe depot PSR 8.12, af kunststof
W til opbevaring af vandforurenende medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

W integreret opsamlingskar med gitterrist af kunststof

11.500,-

PolySafe depot type PSR 8.12 med
PE-gitterrist og en gitterristhylde,
Best.-nr. 114-783-J9, Kr. 12.200,-

Best.-nr. 114-781-J9

PolySafe depot type PSR 8.12 med PE
gitterrist og 2 gitterristhylder af PE,
Best.-nr. 114-773-J9, Kr. 12.900,-

PolySafe depot PSR 8.12 med PE-gitterrist.

Tromleholdere (1 sæt = 4 stk.),
til liggende tromlelagring,
Best.-nr. 114-785-J9,
Kr. 190,-

udstyr lagerniveau

1 gitterrist, kunststof

1 gitterrist, 1 gitterristhylde, kunststof

1 gitterrist, 2 gitterristhylder, kunststof

tromler à 200 liter

tromler à 60 liter

smådunke

lagerkapacitet (stk.)

2

3

–

antal lagerniveauer

1

2

3

udvendig mål B x D x H [mm]

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

indvendig mål B x D x H [mm]

lagerkapacitet

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

opsamlingsvolumen [l]

225

225

225

bæreevne total [kg]

800

800

800

114-781-J9

114-783-J9

114-773-J9

11.500,-

12.200,-

12.900,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

182

Gitterristhylder,
galvaniseret eller af
polyethylen

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DIBt

W
W
W
W

almen byggetilladelse –
Z-40.22-55

DENIOS
garanti

Farligt-gods depoter

5år

2

forsiden kan lukkes med et plastjalousi, aﬂåselig
integreret, dobbeltvægget opsamlingskar
gaﬀellommer (50 mm høj) til transport med gaﬀeltruck
depoterne kan forsynes med hylder til opbevaring af småemballager eller til liggende tromler op til 60 liter

W integreret opsamlingskar med galvaniseret gitterrist, til opbevaring af f.eks. mindre aggressive væsker

9.950,-

PolySafe depot PSR 8.12, med galvaniseret
gitterrist, en galvaniseret gitterristhylde og
et sæt tromleholdere,
Best.-nr. 114-774-J9, Kr. 10.900,-

Best.-nr. 114-778-J9

PolySafe depot PSR 8.12 med galvaniseret
gitterrist, 2 galvaniserede gitterristhylder og
4 sæt tromleholdere til liggende opbevaring
af 4 tromler à 60 liter,
Best.-nr. 114-784-J9, Kr. 12.100,-

TILBEHØR

PolySafe depot PSR 8.12, med galvaniseret
gitterrist, til direkte opbevaring af 2 tromler
à 200 liter

best.-nr.

pris Kr. / styk

gitterrist, galvaniseret

101-585-J9

530,-

gitterrist, kunststof

100-996-J9

970,-

Tromleholdere (1 sæt = 4 stk.),
til liggende tromlelagring

114-785-J9

190,-

udstyr lagerniveau

Tromleholdere (1 sæt = 4 stk.),
til liggende tromlelagring,
Best.-nr. 114-785-J9,
Kr. 190,-

1 gitterrist, galvaniseret

1 gitterrist, 1 gitterristhylde, galvaniseret

1 gitterrist, 2 gitterristhylder, galvaniseret

tromler à 200 liter

tromler à 60 liter

tromler à 60 liter

lagerkapacitet (stk.)

2

3

4

antal lagerniveauer

1

2

3

–

med 1 sæt tromleholdere (1 sæt = 4 stk.), til
liggende tromlelagring

med 4 sæt tromleholdere (1 sæt = 4 stk.), til
liggende tromlelagring

udvendig mål B x D x H [mm]

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

indvendig mål B x D x H [mm]

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

opsamlingsvolumen [l]

225

225

225

bæreevne total [kg]

800

800

800

114-778-J9

114-774-J9

114-784-J9

9.950,-

10.900,-

12.100,-

lagerkapacitet

leveringsomfang

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

183

2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

5år

overensstemmelseserklæring

Depot til farlige medier Securo SC, op til 2 tromler à 200 liter og smådunke
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
W tilstrækkelig indvendig højde til tromler inklusiv pumper og tragte
W med hylde (tilbehør) også egnet som lager til smådunke

NYHED

fra 5.590,-

Depot til farlige medier Securo SC-1 til 1 tromle à
200 liter (pumpe som tilbehør), Best.-nr. 259-060-J9,
Kr. 5.590,-

Depot til farlige medier Securo SC-1 med 1 hylde,
til opbevaring af f.eks. 2 tromler à 60 liter og
smådunke, Best.-nr. 259-061-J9, Kr. 5.830,-

FALCON påfyldningskander
Lubriflex til nøjagtig og komfortabel
dosering

Depot til farlige medier Securo SC-1 med 2 hylder til
opbevaring af smådunke,
Best.-nr. 259-062-J9, Kr. 6.120,-

udstyr lagerniveau
lagerkapacitet

1 gitterrist,
galvaniseret

1 gitterrist, galvaniseret,
1 hylde, blå

1 gitterrist, galvaniseret,
2 hylder, blå

tromler à 200 liter

tromler à 60 liter

smådunke

lagerkapacitet (stk.)

1

2

–

antal lagerniveauer

1

2

3

udvendig mål B x D x H [mm]

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

indvendig mål B x D x H [mm]

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

TILBEHØR

ekstra hylde

220

220

220

udvendig mål B x D x H [mm]

870 x 680 x 30

bæreevne per fag [kg]

opsamlingsvolumen
bæreevne total [kg]
best.-nr.

400

400

400

259-060-J9

259-061-J9

259-062-J9

5.590,-

5.830,-

6.120,-

pris Kr. / styk

184

se side

294-295

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

best.-nr.
pris Kr. / styk

60
259-066-J9
392,-

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

W stabil, svejset konstruktion af galvaniserede stålplader, pulverlakeret:
korpus og opsamlingskar blå (RAL 5010), døre grå (RAL 7042)
W integreret opsamlingskar med udtagelig galvaniseret gitterrist som
henstillingsﬂade
W naturlig ventilation vha. udluftningsåbninger i dørene

Farligt-gods depoter

5år
W
W
W
W

2

skråt tag, så vandet kan løbe ned
aﬂåselig vha. cylinderlås som beskyttelse mod uautoriseret adgang
100 mm frihøjde til nem transport
leveres samlet

NYHED

fra 7.430,-

Depot til farlige medier Securo SC-2
som lager til smådunke med 4 hylder,
Best.-nr. 259-065-J9, Kr. 8.550,-

Alle depoter Securo SC er aﬂåselige og
beskytter mod uautoriseret adgang.

udstyr lagerniveau

Depot til farlige medier Securo SC-2 med
1 hylde, til opbevaring af 1 tromle à 200 liter og
smådunke, Best.-nr. 259-064-J9, Kr. 7.750,-

Depot til farlige medier Securo SC-2 til
2 tromler à 200 liter (pumpe som tilbehør),
Best.-nr. 259-063-J9, Kr. 7.430,-

2 gitterriste, galvaniserede

2 gitterriste, galvaniseret, 1 hylde, blå

2 gitterriste, galvaniseret, 4 hylder, blå

tromler à 200 liter

tromler à 200 liter

smådunke

lagerkapacitet (stk.)

2

1

–

antal lagerniveauer

1

2

3

udvendig mål B x D x H [mm]

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

indvendig mål B x D x H [mm]

lagerkapacitet

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

opsamlingsvolumen [l]

220

220

220

bæreevne total [kg]

800

800

800

259-063-J9

259-064-J9

259-065-J9

7.430,-

7.750,-

8.550,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

185

2

Farligt-gods depoter

5år

DENIOS
garanti

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Alle versioner af farligt-gods depoter yder beskyttelse og sikkerhed til
tromler op til 200 liter. Frihøjde på 100 mm til nem transport med f.eks.
gaffeltruck.

NYHED

9.870,Best.-nr. 249-909-J9

Dokumentboks
Farligt gods depot Cubos L-2.2, blå lakeret,
til 2 tromler à 200 liter

W dokumenter altid lige ved hånden synlig, beskyttet og ren
W af stabil polyethylen (PE)
udstyr

åbning i toppen

åbning foran

udvendig mål B x D x H [mm]

260 x 57 x 318

333 x 90 x 400

indvendig mål B x D x H [mm]

222 x 41 x 292

273 x 57 x 337

251-284-J9

251-286-J9

384,-

552,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

186

central låsemekanisme, til dørene og låget

udtagelig, galvaniseret gitterrist, maskestørrelse 40 x 30 mm

låget åbnes og lukkes vha. en gasfjeder.

godkendt opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

med naturlig ventilation (0,4 gange luftudskiftning), til passiv
lagring af antændelige væsker i henhold til loven

100 mm frihøjde til nem transport

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Farligt-gods depoter

5år

DENIOS
garanti

2

til 2 tromler

Farligt gods depot Cubos L
W stabil konstruktion af stålplader i ﬂot design
W tilpasset til lagring af 2 tromler à 200 liter
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og passiv lagring af
antændelige væsker (H224 - H226)
W tromlelagring direkte på gitterrist eller på europalle
W lukket konstruktion med gasfjederstøttet låg og 2-ﬂøjet dør på forsiden

W dørene og låget kan åbnes hver for sig
W optimal adgang via 120°-døråbning
W beskyttelse mod uautoriseret adgang vha. låsemekanisme
og sikkerhedslås
W med naturlig ventilering (0,4 gange luftudskiftning)
W opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

lagerkapacitet tromler à 200 liter

2

type

L-2.2

udvendig mål B x D x H [mm]

1425 x 960 x 1540

højde åben [mm]

1970

opsamlingsvolumen [l]

200

bæreevne total [kg]

Indbygningsreoler muliggør ﬂeksibel brug og tilpasning til
virksomhedens krav, f.eks. opbevaring af smådunke og 60 liters tromler

815

best.-nr. blå/hvid

216-631-J9

best.-nr. blå

249-909-J9

pris Kr. / styk

9.870,-

Du vælger din ideelle
reolkombination

best.-nr.

pris Kr. / styk

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på
tværbjælkerne

TILBEHØR

101-114-J9

980,-

Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på
tværbjælkerne

101-115-J9

330,-

Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på
tværbjælkerne

114-546-J9

170,-

1 par reolstøtter til L-2.2, L-4.2, L-4.4,
til fastgøring af hylder

241-034-J9

710,-

Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste /
tromleholdere

114-545-J9

470,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger
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2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Alle versioner af farligt-gods depoter yder beskyttelse og sikkerhed
til tromler op til 200 liter. Frihøjde på 100 mm til nem transport med
f.eks. gaffeltruck.

NYHED

12.300,Best.-nr. 249-911-J9

Farligt gods depot Cubos L-4.2, blå lakeret,
til 4 tromler à 200 liter

188

central låsemekanisme, til dørene og låget

udtagelig, galvaniseret gitterrist, maskestørrelse 40 x 30 mm

låget åbnes og lukkes vha. en gasfjeder.

godkendt opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

med naturlig ventilation (0,4 gange luftudskiftning), til passiv
lagring af antændelige væsker i henhold til loven

100 mm frihøjde til nem transport

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Farligt-gods depoter

5år

DENIOS
garanti

Farligt gods depot Cubos L

2

til 4 tromler

WW stabil konstruktion af stålplader i flot design
WW tilpasset til lagring af 4 tromler à 200 liter
WW godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og passiv lagring af
antændelige væsker (H224 - H226)
WW tromlelagring direkte på gitterrist eller på kemipalle
WW lukket konstruktion med gasfjederstøttet låg og 2-fløjet dør på forsiden
WW dørene og låget kan åbnes hver for sig

WW optimal adgang via 120°-døråbning
WW beskyttelse mod uautoriseret adgang vha. låsemekanisme og
sikkerhedslås
WW med naturlig ventilering (0,4 gange luftudskiftning)
WW opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

lagerkapacitet tromler à 200 liter
type
udvendig mål B x D x H [mm]
højde åben [mm]
opsamlingsvolumen [l]

4
L-4.4

1425 x 1350 x 1480

1425 x 1350 x 1610

2100

2225

200

400

1215

1215

best.-nr. blå/hvid

216-681-J9

216-682-J9

best.-nr. blå

249-911-J9

249-912-J9

12.300,-

13.900,-

bæreevne total [kg]

Kan tilpasses de virksomhedsmæssige krav. Her f.eks. med indbygningsreol
til opbevaring smådunke

4
L-4.2

pris Kr. / styk

Du vælger din ideelle
reolkombination

best.-nr.

pris Kr. / styk

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på
tværbjælkerne

TILBEHØR

101-114-J9

980,-

Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på
tværbjælkerne

101-115-J9

330,-

Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på
tværbjælkerne

114-546-J9

170,-

1 par reolstøtter til L-2.2, L-4.2, L-4.4,
til fastgøring af hylder

241-034-J9

710,-

Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste /
tromleholdere

114-545-J9

470,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger
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2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Den robuste konstruktion og de store dimensioner garanterer
høj effektivitet og sikkerhed ved forsyning af farligt-gods
depotet.

NYHED

10.200,Best.-nr. 249-913-J9

Farligt gods depot Cubos XL-2.2, blå lakeret,
til 2 tromler à 200 liter

190

central låsemekanisme til dørene

udtagelig, galvaniseret gitterrist, maskestørrelse 40 x 30 mm

komfortabel indvendig højde

godkendt opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

med naturlig ventilation (0,4 gange luftudskiftning), til passiv
lagring af antændelige væsker i henhold til loven

100 mm frihøjde til nem transport

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Farligt-gods depoter

5år

Farligt gods depoter Cubos XL, med komfortabel indvendig højde

2

til 2 tromler

W stabil konstruktion af stålplader i ﬂot design
W tilpasset til lagring af 2 tromler à 200 liter
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og passiv lagring af
antændelige væsker (H224 - H226)
W tromlelagring direkte på gitterrist eller på europalle
W indvendig højde 1500 mm - til sikker håndtering i forbindelse med f.eks.
pumpe eller tragt
W optimal adgang via 120°-døråbning

W beskyttelse mod uautoriseret adgang vha. låsemekanisme og
sikkerhedslås
W med naturlig ventilering (0,4 gange luftudskiftning)
W opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt
W aftagelig, galvaniseret gitterrist
W 100 mm frihøjde til transport med gaﬀeltruck

lagerkapacitet tromler à 200 liter

2

type

XL-2.2

udvendig mål B x D x H [mm]

Skal der omfyldes direkte fra tromlen? Så skal du vælge farligt
gods depotet type Cubos XL. Den indvendige højde på 1500 mm
tillader håndtering af pumper eller påfyldningstragte.

1425 x 960 x 1870

højde indvendig [mm]

1445

opsamlingsvolumen [l]

200

bæreevne total [kg]

815

best.-nr. blå/hvid

216-686-J9

best.-nr. blå

249-913-J9

pris Kr. / styk

10.200,-

TILBEHØR
Benyt dig af vort
omfangsrige
tilbehørsprogram for
optimering af den
daglige drift.
Olietromlepumpe støbt i zink,
Best.-nr. 117-563-J9, Kr. 1.180,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Påfyldningskande af kunststof,
1 liter,
Best.-nr. 117-408-J9, Kr. 170,-

alle produkter frit leveret

Tragt GP 2 på en 200 liters
ståltromle,
Best.-nr. 240-013-J9, Kr. 590,-

leveringstid: 1-2 uger
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2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

Den robuste konstruktion og de store dimensioner garanterer
høj effektivitet og sikkerhed ved forsyning af farligt-gods
depotet.

NYHED

13.200,Best.-nr. 249-914-J9

Farligt gods depot Cubos XL-4.2, blå lakeret,
til 4 tromler à 200 liter

192

central låsemekanisme til dørene

udtagelig, galvaniseret gitterrist, maskestørrelse 40 x 30 mm

komfortabel indvendig højde

godkendt opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt

med naturlig ventilation (0,4 gange luftudskiftning), til passiv
lagring af antændelige væsker i henhold til loven

100 mm frihøjde til nem transport

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1-2 uger

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Farligt-gods depoter

5år

Farligt gods depoter Cubos XL, med komfortabel indvendig højde

2

til 4 tromler

W stabil konstruktion af stålplader i ﬂot design
W tilpasset til lagring af 4 tromler à 200 liter
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og passiv lagring af
antændelige væsker (H224 - H226)
W tromlelagring direkte på gitterrist eller på kemipalle
W indvendig højde 1500 mm - til sikker håndtering i forbindelse med f.eks.
pumpe eller tragt
W optimal adgang via 120°-døråbning

W beskyttelse mod uautoriseret adgang vha. låsemekanisme og
sikkerhedslås
W med naturlig ventilering (0,4 gange luftudskiftning)
W opsamlingskar af stål (3 mm), væsketæt
W aftagelig, galvaniseret gitterrist
W 100 mm frihøjde til transport med gaﬀeltruck

Skal der omfyldes direkte fra tromlen? Så skal du vælge farligt
gods depotet type Cubos XL. Den indvendige højde på 1500 mm
tillader håndtering af pumper eller påfyldningstragte.

lagerkapacitet tromler à 200 liter
type
udvendig mål B x D x H [mm]

4
XL-4.4

1425 x 1350 x 1810

1425 x 1350 x 1930

højde indvendig [mm]

1445

1445

opsamlingsvolumen [l]

200

400

1215

1215

best.-nr. blå/hvid

216-687-J9

240-858-J9

best.-nr. blå

249-914-J9

249-915-J9

13.200,-

14.700,-

bæreevne total [kg]

Aftapning eller påfyldning af ikke antændelige væsker kan foregå
direkte ved depotet Cubos XL

4
XL-4.2

pris Kr. / styk

TILBEHØR
Benyt dig af vort
omfangsrige
tilbehørsprogram for
optimering af den
daglige drift.
Olietromlepumpe støbt i zink,
Best.-nr. 117-563-J9, Kr. 1.180,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Påfyldningskande af kunststof,
1 liter,
Best.-nr. 117-408-J9, Kr. 170,-

alle produkter frit leveret

Tragt GP 2 på en 200 liters
ståltromle,
Best.-nr. 240-013-J9, Kr. 590,-

leveringstid: 1-2 uger
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2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

GST-KS, med stållåg, op til 4 tromler
à 200 liter
W tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og
antændelige væsker (H224 - H226)
W låselig gasfjederstøttet låg med lukkehåndtag

Depot til farlige medier,
type 2 GST-KS, lakeret, til
2 tromler à 200 liter

10.900,Best.-nr. 114-643-J9

lagerkapacitet tromler à 200 liter

2

type
udvendig mål B x D x H [mm]

4 GST-KS

4 GST-KS-V50

1400 x 945 x 1520

1400 x 1370 x 1460

1400 x 1370 x 1590
2640

højde åben [mm]

2250

2500

opsamlingsvolumen [l]

205

205

400

bæreevne total [kg]

935

1400

1400

114-643-J9

114-660-J9

178-423-J9

10.900,-

13.800,-

15.200,-

114-508-J9

114-518-J9

178-424-J9

11.200,-

13.300,-

16.700,-

best.-nr. lakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

SÆT-PRIS

SÆT-PRIS

16.600,-

15.600,-

Best.-nr. 122-726-J9

Best.-nr. 122-724-J9

Depot til farlige medier, type 2 GST-KS,
galvaniseret, reol til smådunke

194

4

2 GST-KS

alle produkter frit leveret

Depot til farlige medier, 2 GST-KS,
galvaniseret, reol med 1 gitterrist i fuld bredde,
til små beholdere og 60 liters tromler

leveringstid: 1 - 2 uger

11.200,Best.-nr. 114-508-J9

Depot til farlige medier, type 2 GST-KS,
galvaniseret, til 2 tromler à 200 liter

www.denios.dk

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

DENIOS
garanti

Farligt-gods depoter

5år

2

svejset konstruktion med integreret opsamlingskar af stål
stænkskærm på 3 sider
udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade
naturlig ventilation, udluftningsåbninger på 3 sider
mange kombinationsmuligheder til liggende og stående
lagring vha. forskellige reolkomponenter
W 100 mm frihøjde
W
W
W
W
W

Farligt gods depot 4 GST-KS,
lakeret, 200 liters
opsamlingsvolumen

13.800,Best.-nr. 114-660-J9

Du vælger din ideelle reolkombination
TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-114-J9

980,-

Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-115-J9

330,-

Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på tværbjælkerne

114-546-J9

170,-

1 par reolstøtter, til fastgøring af hylder

114-544-J9

520,-

Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste / tromleholdere

114-545-J9

470,-

15.200,Best.-nr. 178-423-J9

Tromlevogne
fra side

358

SÆT-PRIS

17.900,Best.-nr. 122-727-J9

Farligt gods depot 4 GST-KS-V50, lakeret,
til 2 stående tromler à 200 liter, med reol til
smådunke og en liggende 60 liters tromle,
400 liters opsamlingsvolumen,
Best.-nr. 178-431-J9, Kr. 20.900,-

Farligt gods depot 4 GST-KS, lakeret,
400 liters opsamlingsvolumen.

Bestilling og service 76 24 40 80

Depot til farlige medier, type 4 GST-KS, lakeret, til 2 stående tromler à
200 liter, med reol til småbeholdere og til 1 liggende tromle à 60 liter,
opsamlingsvolumen 200 liter, Best.-nr. 122-727-J9, Kr. 17.900,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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2

Farligt-gods depoter

DENIOS
garanti

5år

TÜV-/MPAafprøvede
produkter

overensstemmelseserklæring

GST-KC, med plastlåg, op til 4 tromler
à 200 liter
W sikker opbevaring af vandforurenende medier iht.
loven
W kan åbnes nemt vha. gasfjederstøttet låg af
glasﬁberforstærket kunststof (GFK), aﬂåselig
W
W
W
W
W
W

svejset konstruktion med integreret opsamlingskar af stål
stænkskærm på 3 sider
naturlig ventilation, udluftningsåbninger på 3 sider
udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsﬂade
100 mm frihøjde
mange kombinationsmuligheder til liggende og stående lagring vha.
forskellige reolkomponenter

lagerkapacitet tromler à
200 liter
type
udvendig mål B x D x H [mm]
højde åben [mm]

2

4

2 GST-KC

4 GST-KC

4 GST-KC-V50

1400 x 945 x 1520

1400 x 1370 x 1460

1400 x 1370 x 1590
2640

2250

2500

opsamlingsvolumen [l]

205

205

400

bæreevne total [kg]

935

1400

1400

114-633-J9

114-650-J9

178-421-J9

12.800,-

17.500,-

19.200,-

114-504-J9

114-515-J9

178-422-J9

14.300,-

18.100,-

20.800,-

best.-nr. lakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Farligt gods depot 2 GST-KC, lakeret,
til 2 tromler à 200 liter

Du vælger din ideelle reolkombination

12.800,Best.-nr. 114-633-J9

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-114-J9

980,-

Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på tværbjælkerne

101-115-J9

330,170,-

Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på tværbjælkerne

114-546-J9

1 par reolstøtter, til fastgøring af hylder

114-544-J9

520,-

Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste / tromleholdere

114-545-J9

470,-

14.300,-

17.500,-

Best.-nr. 114-504-J9

Best.-nr. 114-650-J9

SÆT-PRIS

14.900,Best.-nr. 114-641-J9

Depot til farlige medier 2 GST-KC,
galvaniseret, til 2 tromler à 200 liter
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alle produkter frit leveret

Farligt gods depot 4 GST-KC, lakeret,
til 4 tromler à 200 liter

leveringstid: 1 - 2 uger

Depot til farlige medier 2 GST-KC, lakeret,
med reol til smådunke

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Multistore

5år

2

Multistore M 19.16 - sikker beskyttelse til udendørs opbevaring
W vejrbestandig, stabil konstruktion
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W robust og langtidsholdbar, alsidig anvendelse
Praksisorienteret og ﬂeksibel! Den multifunktionelle walk-in version beskytter forskellige produkter indenfor området lagring af farlige medier,
f.eks. opsamlingskar til IBCer eller tromler, tappestationer, gulvelementer, farligt-gods reoler. Multistore er alsidig anvendelig og beskytter f.eks.
også store skraldespande, stablebeholdere eller sandbeholdere.
W
W
W
W

låselig jalousi til eﬀektiv beskyttelse mod uautoriseret adgang
forberedt til rør- og kabelgennemføringer samt gulvmontage (inkl. monteringsmateriale)
LED-solar-lyssystem og dokumentdepot fås som tilbehør
leveres samlet

Multistore M 19.16 til sikker placering af opsamlingskar til tromleopbevaring,
her f.eks. til opsamlingskar PolySafe ECO 4-200 (dokumentlomme som tilbehør)
Opsamlingskar
PolySafe ECO

Multistore M 19.16 til sikker placering af opsamlingskar til IBC, her f.eks.
til opsamlingskar EURO 1-S (dokumentdepot som tilbehør)

se side

72

Multistore M 19.16, robust, stabil,
alsidig anvendelig.

15.600,Best.-nr. 208-278-J9

TILBEHØR

IBC station EURO
type

92

Multistore M 19.16

udvendig mål B x D x H [mm]

1750 x 2010 x 2590

indvendig mål B x D x H [mm]

1400 x 1710 x 2400

uindskænket nyttehøjde [mm]

2000

vægt [kg]

185

best.-nr.

208-278-J9

pris Kr. / styk

15.600,-

TILBEHØR
opsamlingskar
lagerkapacitet
antal

Dokumentdepot,
Best.-nr. 208-749-J9,
Kr. 170,-

udvendig mål B x D x H [mm]
gitterrist

LED-solar-lyssystem, med
montagevejledning,
Best.-nr. 208-750-J9, Kr. 600,-

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

se side

alle produkter frit leveret

PolySafe ECO 4-200

EURO-1S

tromler à 200 liter

IBC à 1000 liter

4

1

1300 x 1300 x 375

1280 x 1660 x 870

kunststof

uden

405

1000

1000

2000

162-289-J9

193-534-J9

4.220,-

7.840,-

leveringstid: 2 uger
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Farligt-gods depoter

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-293

SolidMaxx C - til opbevaring
W godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af
antændelige væsker (H224 - H226)
W op til 8 tromler à 200 liter eller 2 IBCer à 1000 liter

Vigtige oplysninger

se side

214

På forespørgsel

Depot til farlige medier SolidMaxx C 1.1, galvaniseret, til 4 tromler à 200 liter eller 1 IBC à 1000 liter, Best.-nr. 242-027-J9

type

C 1.1

C 2.1

1/1/1/4

2/2/3/8

udvendig mål B x D x H [mm]

1710 x 1570 x 2360

2900 x 1570 x 2060

indvendig mål B x D x H [mm]

1350 x 1310 x 1405

2540 x 1310 x 1405

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

bæreevne total [kg]

2000

4000

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

vægt [kg]
best.-nr. galvaniseret

198

For yderligere informationer og priser kontakt os.

502

655

242-027-J9

242-033-J9

IBC
se side

280-281

www.denios.dk

DIBt

W
W
W
W

Farligt-gods depoter

almen byggetilladelse –
Z-38.5-293

stabil korrosionsbeskyttet stålkonstruktion med integreret opsamlingskar
stålramme og opsamlingskar lakerede i sortgrå (RAL 7021)
naturlig ventilation, udluftningsåbninger på 3 sider
100 mm frihøjde til forsyning med palleløfter eller gaﬀeltruck

2

W aﬂåselig som beskyttelse mod uautoriseret adgang
W aﬂedning af regnvand på for- og bagsiden
W til opbevaring af aggressive medier fås indlægskar af kunststof (PE-HD)
som tilbehør
W som standard inkl. krankroge til nem aﬂæsning

Go online! Find flere
spændende produkt
highlights!

På forespørgsel

denios.shop/dk-online

Depot til farlige medier SolidMaxx C 2.1, galvaniseret, til 8 tromler à 200 liter eller 2 IBC à 1000 liter, Best.-nr. 242-033-J9

TILBEHØR
Syrebestandig
indlægskar af polyethylen (PE) til
beskyttelse ved opbevaring af kemikalier

Bestilling og service 76 24 40 80

TILBEHØR

best.-nr.

Indlægskar af kunststof, til C 1.1, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-036-J9

Indlægskar af kunststof, til C 2.1, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-037-J9

Indlægskar af kunststof, til C 1.1, elektrisk ledende, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-040-J9

Indlægskar af kunststof, til C 2.1, elektrisk ledende, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-041-J9

Jordforbindelsessæt

138-099-J9

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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2

Farligt-gods depoter

SolidMaxx CH - til opbevaring og aftapning
W til opbevaring af vandforurenende medier iht. loven
W i forbindelse med tilbehørspakken ”teknisk ventilation” også
egnet til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
W stabil korrosionsbeskyttet stålkonstruktion med integreret
opsamlingskar

Vigtige oplysninger
se side

214

W isoleret udførelse til frostfri opbevaring
W el. ripperørsopvarmning, som Ex-sikret eller ikke Ex-sikret version, se
tilbehør (bestilles separat)
W stålramme og opsamlingskar lakerede i sortgrå (RAL 7021)
W 100 mm frihøjde til forsyning med palleløfter eller gaﬀeltruck
W aﬂåselig som beskyttelse mod uautoriseret adgang
W aﬂedning af regnvand på for- og bagsiden
W tappestativer til bekvem og sikker aftapning fås som tilbehør
W til opbevaring af aggressive medier fås indlægskar af kunststof (PE-HD)
som tilbehør
W som standard inkl. krankroge til nem aﬂæsning
W leveres samlet

Isolerede depoter til farlige medier
W til frostfri opbevaring
W el. ripperørsopvarmning, som Ex-sikret eller ikke Ex-sikret udførelse, se tilbehør

Depot til farlige medier SolidMaxx CH 1.1-ISO,
isoleret udførelse,
Best.-nr. 242-029-J9

TILBEHØR
Teknisk ventilation

W eksplosionssikret
ventilationsanlæg til den
påkrævede luftudskiftning
ved lagring af antændelige
væsker iht. loven
W ventilationen er forsynet
med en motorafbryder (i
kabinettet) til beskyttelse mod
kortslutning og overbelastning
på ydervæggen.
W Ex II 2G e IIB T4

Depot til farlige medier SolidMaxx CH 2.1, galvaniseret,
op til 8 tromler à 200 liter eller 2 IBCer à 1000 liter,
tappestativer fås som tilbehør
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

Best.-nr. 242-049-J9

www.denios.dk

Farligt-gods depoter

2

Depot til farlige medier SolidMaxx CH 2.1,
galvaniseret, op til 8 tromler à 200 liter eller 2 IBCer
à 1000 liter, tappestativer fås som tilbehør

CH 1.1

CH 1.1-ISO

CH 2.1

CH 2.1-ISO

isolering

type

uden isolering

kuldeisolering

uden isolering

kuldeisolering

overﬂade

galvaniseret

lakeret

galvaniseret

lakeret

1/1/1/4

1/1/1/4

2/2/3/8

2/2/3/8

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
udvendig mål B x D x H [mm]

1725 x 1865 x 2500

1x1x2

2990 x 1865 x 2295

2990 x 1865 x 2295

indvendig mål B x D x H [mm]

1400 x 1610 x 1770

1x1x1

2665 x 1610 x 1770

2665 x 1610 x 1770

opsamlingsvolumen [l]

1000

1000

1000

1000

bæreevne total [kg]

2000

2000

4000

4000

vægt [kg]
best.-nr.

545

665

760

960

242-032-J9

242-029-J9

242-030-J9

242-035-J9

TILBEHØR

best.-nr.

Tappestativ, til aftapning og dosering

144-785-J9

Trappe på 1 trin, galvaniserede riﬂede stålplader

136-784-J9

Indlægskar af kunststof, til CH 1.1, CH 1.1-ISO, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-038-J9

Indlægskar af kunststof, til CH 2.1, CH 2.1-ISO, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-039-J9

Indlægskar af kunststof, til CH 1.1, CH 1.1-ISO, elektrisk ledende, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-042-J9

Indlægskar af kunststof, til CH 2.1, CH 2.1-ISO, elektrisk ledende, opsamlingsvolumen 1000 liter

242-043-J9

Teknisk ventilation, Ex-sikret, til CH 1.1, til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-048-J9

Teknisk ventilation, Ex-sikret, til CH 2.1, til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-049-J9

Teknisk ventilation, Ex-sikret, til CH 1.1-ISO, til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-050-J9

Teknisk ventilation, Ex-sikret, til CH 2.1-ISO, til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-051-J9

Udsugningsovervågning, Ex-sikret

205-003-J9

Jordforbindelsessæt

138-099-J9

El-ripperørsopvarming, ikke Ex-sikret, til CH 1.1-ISO, til frostfri lagring

242-697-J9

El-ripperørsopvarming, ikke Ex-sikret, til CH 2.1-ISO, til frostfri lagring

242-046-J9

El-ripperørsopvarming, Ex-sikret, til CH 1.1-ISO, til frostfri opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-044-J9

El-ripperørsopvarming, Ex-sikret, til CH 2.1-ISO, til frostfri opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

242-045-J9

LED belysning 10,5 W, ikke Ex, CH

255-693-J9

Belysning 2x18W Ex, beskyttet, CH-ISO

255-690-J9

Belysning 2x18W, ikke Ex, CH

255-692-J9

Belysning 2x18W, ikke Ex, CH-ISO

255-694-J9

LED belysning 10,5W, ikke Ex, CH-ISO

255-695-J9

Belysning 2x18W Ex, beskyttet, CH

255-700-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Reollagre

DIBt

Type systemcontainer
For at hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning, får du på disse sider et overblik over serier og
varianter af vores systemcontainere. Vi hjælper dig gerne videre - i telefonen eller i din virksomhed.
Kontakt os. Hvad skal der lagres? Udstyret af reollagrene afstemmes afhængig af de farlige medier,
der skal lagres. Integreret opsamlingskar fanger udløbene væsker. Hvis der lagres ætsende medier,
anvendes opsamlingskar af kunststof eller rustfrit stål. Til opbevaring af antændelige væsker er alle
reollagre som standard udstyret med naturlig ventilering. Ud over det, er alle systemer afstemt på
typiske emballager for at udnytte lagerpladsen optimal.

Fordele:
W
W
W
W
W
W

lagring af større mængder farlige medier
minimerede omkostninger per lagerplads
udstyret mht. til emballagerne der skal lagres
opsamlingskar i det nederste lagerniveau
opbevaring af forskellige medier i overensstemmelse med de speciﬁkke regler
fås også som brandsikker EI 90 version i specialstørrelse

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

EN 1090
Den europæiske norm EN 1090 har været
gældende siden d. 01.07.2014. Alle relevante
sikkerhedsaspekter kontrolleres nøje:
W konstruktiv opbygning og
standsikkerhedsdokumentation
W svejsesømme og skrueforbindelser
W optimal korrosionsbeskyttelse
Dette dokumenteres vha. CE-afmærkningen.
For dig som kunde betyder det følgende: Kun
en leverandør som er certiﬁceret i henhold til
EN 1090 må konstruere, producere og teste
lagre til farlige medier med DIBt godkendelse.
DENIOS opfylder disse krav - oﬃciel bekræftet
via certiﬁcering af DVS Zert. Dermed får du med
DENIOS’ produkter den maksimale sikkerhed.

Opbevaring af
W vandforurenende
W antæendelige til meget brandbare
W giftig og meget giftig
W ætsende
medier

Vi hjælper dig gerne med vedligeholdelsen, så
dit lager altid svarer til myndighedernes krav.
Kontakt os for at få tilsendt et tilbud.

DENIOS foranstaltninger
Dine medarbejdere udvikler en forhøjet sensibilitet og bliver bedre til at
erkende farer på forhånd. DENIOS’ konsulenter ser frem til at besvare dine
spørgsmål mht. opbevaring og håndtering af farlige medier. Med kurser og
foredrag gør vi dine medarbejdere opmærksom på potentielle farer, især
vores „eksperimentalforedrag“ kan fremhæves. Kontakt os for at fastsætte
en dato. Yderligere informationer ﬁndes på www.denios.dk
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Lagersystemer fra DENIOS leveres som regel samlet - ready to use.
DENIOS‘ montageteam kan sørge for aﬂæsning og opstilling, hvis
det ønskes. Ud over det vil dine medarbejdere få en orientering om
alle sikkerhedsaspekter og funktionen af dit lager. Hør om vores
tilbud og pakkeløsninger.

www.denios.dk

Reollagre
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W Hvordan skal der lagres?
se side

se side

204

fra side

206

Direkte placering af tromler,
serie G

209

Opbevaring af tromler på
paller, serie P

Opbevaring af IBCer, serie K

W Dørvarianter

Mangfoldige varianter
Produktprogrammet af systemcontainere
tilbyder yderligere forskellige detailløsninger:

Skydeporte

Dobbeltlåger

W Opbevaring af antændelige væsker

W Beskyttelse mod frost og
temperatursvingninger

W betjening fra forsiden dobbelt dybde til
betjening fra begge to sider
W skydeporte eller dobbeltlåger
W isolering til frostfri lagring af
temperaturfølsomme medier
W 100% opsamlingsvolumen

Du kan vælge mellem:
W fagbredder fra 2.700 til 3.900 mm
W op til 3 lagerniveauer ovenpå hinanden
W som standard længder fra ca. 2,8 til 8,0
meter
W maks. lagerkapacitet: 144 tromler à 200 liter
eller 24 IBCer à 1.000 liter
W specialformater på forespørgsel

Med naturlig ventilering

Isolerede
systemcontainere

Naturlig ventileret systemcontainer med jordforbindelsessæt

Know-how

Ved hjælp af et jordingsssæt med potentialeudlining kan containeren også anvendes til lagring af
antændelige væsker iht. loven.

Vores ekspertise er baseret på 30 års erfaring
på området lagring af farlige medier. Vores
konsulenter er altid opdateret om lovgivningen
og ser frem til at besvare dine spørgsmål.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du ﬁnde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9

Bestilling og service 76 24 40 80
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Reollagre

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

Systemcontainer, type G, optimeret til direkte opbevaring af tromler
W fagbredde: 3 meter
W maks. lagerkapacitet: 20 tromler à 200 liter
Minimeringen af investeringsomkostningerne pr. lagerplads spiller en vigtig
rolle, når den rigtige containerløsning skal vælges. DENIOS har et omfattende
containersortiment, som bliver præsenteret nærmere på de følgende sider.

Systemcontainer 2G 314.O med dobbeltlåger,
Best.-nr. 115-442-J9

På forespørgsel
Optimal indretning til placering af tromler.

Alt efter version, er leveringstiden ca. 4-8 uger.

type*
dimensioner B × D × H [mm]**
fagenes dimensioner B x D x H [mm]

1G 314.O

1G 314.OTE

2G 314.O

2G 314.OTE

3120 x 1660 x 3062

3200 x 1680 x 3065

3120 x 1660 x 3062

3200 x 1680 x 3065

3000 x 1310 x 2640

opsamlingsvolumen [l]

3000 x 1310 x 1250
750

bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
best.-nr. uden låger
best.-nr. med dobbeltlåger

1000

1000

1000

1000

0 / 2 / 3 / 10

0 / 2 / 3 / 10

0 / 4 / 6 / 20

0 / 4 / 6 / 20

115-438-J9

–

115-441-J9

–

–

115-439-J9

–

115-442-J9

*systemcontainer, til betjening fra en side
**transport mål afviger fra containerens mål
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For yderligere informationer og priser kontakt os.
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almen byggetilladelse –
Z-38.5-120
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Systemcontainer type G, optimeret til direkte opbevaring af tromler
W fagbredde: 2 x 3 meter
W maks. lagerkapacitet: 40 tromler à 200 liter

Systemcontainer 2G 614.O med skydeporte,
Best.-nr. 115-462-J9

På forespørgsel
Optimal indretning til
placering af tromler.

type*
dimensioner B × D × H [mm]**
fagenes dimensioner B x D x H [mm]

1G 614.O

1G 614.OST

2G 614.O

2G 614.OST

6240 x 1660 x 3062

6320 x 1690 x 3065

6240 x 1660 x 3062

6320 x 1690 x 3065

3000 x 1310 x 2640

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
best.-nr. uden låger
best.-nr. med skydeporte

3000 x 1310 x 1250
1500

1000

1000

1000

1000

0 / 4 / 6 / 20

0 / 4 / 6 / 20

0 / 8 / 12 / 40

0 / 8 / 12 / 40

115-458-J9

–

115-461-J9

–

–

115-459-J9

–

115-462-J9

*systemcontainer, til betjening fra en side
**transport mål afviger fra containerens mål

TILBEHØR
Jordforbindelsessæt
W tilbehørssæt med potentialudligning, jording og skiltning til opbevaring af let antændelige væsker
(H224 - H226), gælder ikke for udførelserne med rulleporte
Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker (H224-H226),
Best.-nr. 138-099-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

Systemcontainer type P, optimeret til euro- / kemipaller
W fagbredde: 3,9 meter eller 2 x 3,9 meter
W maks. lagerkapacitet: 48 tromler på 12 kemipalle
W fås også med dobbelt dybde, så kapaciteten forøges op til 144 tromler
W 100 % opsamlingsvolumen til anvendelse i vandbeskyttelsesområder
W indlægskar af plast til opbevaring af aggressive medier
W specialformater på forespørgsel

W aﬂåselig
W kan forsynes fra begge sider

På forespørgsel
Systemcontainer 2P 814.O
med skydeporte,
Best.-nr. 115-643-J9

Alle systemcontainere (gælder ikke for varianten med rulleporte) er i forbindelse med DENIOS‘ jordforbindelsessæt
velegnede til opbevaring af antændelige væsker (H224 til H226).

type*
dimensioner B × D × H [mm]**

2P 414.O

2P 414.OTE

2P 814.O

2P 814.OST

4100 x 1660 x 3062

4100 x 1680 x 3062

8120 x 1660 x 3065

8120 x 1690 x 3065

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

3900 x 1310 x 1250

opsamlingsvolumen [l]

1100

bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
best.-nr. uden låger

2100

1000

1000

1000

1000

0 / 6 / 8 / 24

0 / 6 / 8 / 24

0 / 12 / 16 / 48

0 / 12 / 16 / 48

115-635-J9

–

115-642-J9

–

best.-nr. med dobbeltlåger

–

115-636-J9

–

–

best.-nr. med skydeporte

–

–

–

115-643-J9

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål
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Systemcontainer G, optimeret til direkte placering af tromler eller på europaller
W dobbelt dybde for mere lagerkapacitet
W fagbredde 3 og 2 x 3 meter
W maks. lagerkapacitet: 80 tromler à 200 liter

Der kan vælges mellem dobbelt låger, skydeporte
eller praktiske rullelåger.

W 100 % opsamlingsvolumen til anvendelse i vandbeskyttelsesområder
W specialformater på forespørgsel

På forespørgsel
Systemcontainer, type 2G 626.O med skydeporte,
til forsyning fra begge sider,
Best.-nr. 115-474-J9

type
dimensioner B × D × H [mm]*
fagenes dimensioner B x D x H [mm]

2G 326.OTE

2G 626.OST

2K 426.OTE

2K 526.OST

2K 726.OST

2H 826.OST

3120 x 2800 x 3062

6240 x 2980 x 3020

3580 x 2840 x 3590

5660 x 2980 x 3770

7020 x 2940 x 3702

8040 x 2980 x 3640

3380 x 1270 x 1500

2700 x 1270 x 1500

3380 x 1270 x 1500

3900 x 1270 x 1500

opsamlingsvolumen [l]

1400

2900

2280

4890

4680

3960

bæreevne [kg/m²]

1000

1000

1250

1250

1250

1250

0 / 8 / 12 / 40

0 / 16 / 24 / 80

12 / 8 / 16 / 32

16 / 16 / 24 / 64

24 / 16 / 32 / 80

24 / 24 / 32 / 96

115-453-J9

–

226-821-J9

–

–

–

–

115-474-J9

–

193-889-J9

157-423-J9

207-066-J9

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
best.-nr. med dobbeltlåger
best.-nr. med skydeporte

3000 x 1270 x 1250

*transport mål afviger fra containerens mål

TILBEHØR
Jordforbindelsessæt
W tilbehørssæt med potentialudligning, jording og skiltning til opbevaring af let antændelige væsker
(H224 - H226), gælder ikke for udførelserne med rulleporte

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker (H224-H226),
Best.-nr. 138-099-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse ifølge ATEX

Eksplosionsfarlige områder

Eksplosionsbeskyttelse er en vigtig forebyggende foranstaltning for
sikkerhed af folk samt produktions-, lager- og distributionsrum, hvis der
kan opstå eksplosionsfarlige blandinger af gasser eller støv og luft.
Brugeren har pligt til at inddele eksplosionsfarlige områder i zoner i
henhold til EU direktiv 99/92/EG (ATEX 137).

Område, hvor atmosfæren kan blive eksplosionsfarlig på grund af lokale
eller virksomhedsmæssige omstændigheder.

ATEX-produktdirektiv 94/9/EG
Udstyr og systemer til brug i eksplosionsfarlige områder, skal opfylde
kravene i henhold til ATEX-produktdirektiv 94/9/EG (ATEX 95).
Udstyret klassificeres i overensstemmelse med dette direktiv i grupper
og kategorier og karakteriseres til anvendelse i ex-zoner. Alt DENIOS‘
tilbehør med ex-beskyttelse er testet og karakteriseret i henhold til deres
anvendelighed i ex-zoner.

Eksplosionsfarlig atmosfære
Blanding af luft og brandbare gasser, dampe, tåge eller støv under
atmosfæriske betingelser, hvor en forbrændingsproces efter antændelse
overføres til hele den uforbrændte blanding.
Meget eksplosionsfarlig atmosfære
Eksplosionsfarlige atmosfære, som opstår i så stor en mængde
(faretruende mængde), at der kræves særlige beskyttelsesforanstaltninger for at opretholde sikkerhed og sundhed for medarbejdere og
tredjemand.

Temperaturklasser
For at bruge elektrisk udstyr i ex-zoner, skal dets maksimal
overfladetemperatur være lavere end antændelsestemperatur af de
medier, der anvendes (Tabel 1).

Inddeling i zoner

Tabel 1 Temperaturklasser

Tabel 2 Inddeling i zoner

Temperaturklasser

Tilladt
overfladetemperatur

Eksplosionsfarlige områder inddeles i zoner, alt efter hvor tit og hvor
længe der opstår eksplosionsfarlig atmosfære (tabel 2). Denne inddeling
bruges som grundlag for at fastlægge foranstaltninger, specielt til at
undgå antændelse af en eksplosionsfarlig atmosfære.

Zone
Gas

Stov

Sandsynlighed for dannelse
af eksplosionsfarlige atmosfære

T1

450 °C

0

20

permanent, langvarig, hyppig, det meste af tiden

T2

300 °C

1

21

af og til, ved normal aktivitet

T3

200 °C

2

22

sjældent, kortvarig

T4

135 °C

T5

100 °C

T6

185 °C

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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Systemcontainer type K, optimeret til maks. 12 KTCer / IBCer
W fagbredde: 2,7 meter eller 3,4 meter
W kan også leveres med dobbelt
dybde, så kapaciteten forøges til
12 IBCer

Systemcontainer 2K 414.O
med dobbeltlåger

På forespørgsel

Alle systemcontainere kan også leveres med
dobbelt dybde, så de kan bestykkes fra begge
langsider. På den måde kan den maksimale
lagerkapacitet fordobles.

Naturlig ventileret systemcontainer 2K 214.O
med dobbeltlåger

På forespørgsel

Alt efter version, er leveringstiden ca. 4-8 uger.
type*
dimensioner
B × D × H [mm]**
fagenes dimensioner
B x D x H [mm]

1K 214.O

1K 214.OTE

2K 214.O

2K 214.OTE

1K 414.O

1K 414.OTE

2900 x 1660 x 3080

2900 x 1680 x 3125

2820 x 1660 x 3653

2900 x 1680 x 3695

3580 x 1695 x 3062

3580 x 1680 x 3065

2700 x 1310 x 2570

2700 x 1310 x 1500

opsamlingsvolumen [l]

2K 414.OTE

3580 x 1680 x 3635
3380 x 1310 x 1500

1180

bæreevne [kg/m²]

1250

lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

2/2/3/8

best.-nr. uden låger

3380 x 1310 x 2570

2K 414.O

1250

1250

1250

1250

4 / 4 / 6 / 16

1250

3 / 2 / 4 / 10

1250

1250

6 / 4 / 8 / 20

157-771-J9

–

157-781-J9

–

115-610-J9

–

128-398-J9

–

–

157-777-J9

–

157-783-J9

–

115-611-J9

–

115-615-J9

best.-nr. med dobbeltlåger

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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2

Reollagre

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

Systemcontainer type K, til max. 24 KTC /IBC
W fagbredde: 2 x 2,7 meter eller 2 x 3,4 meter
W kan også leveres med dobbelt dybde, så kapaciteten
forøges til 24 IBCer

W aﬂåselige dobbelt låger eller skydeporte
W indlæg af plastik eller stål i karrene til opbevaring af aggressive
medier
W specialformater på forespørgsel

Alt efter version, er leveringstiden ca. 4-8 uger.

På forespørgsel

Naturlig ventileret systemcontainer 2K 714.O uden låger,
Best.-nr. 128-401-J9

Alle systemcontainere (gælder ikke for varianten med
rulleporte) er i forbindelse
med DENIOS‘ jordforbindelsessæt velegnede til
opbevaring af antændelige
væsker (H224 til H226).

På forespørgsel

Naturligt ventileret systemcontainer 1K 714.O med skydeporte,
Best.-nr. 115-618-J9

TILBEHØR
Jordforbindelsessæt
W tilbehørssæt med potentialudligning, jording og skiltning til opbevaring af let antændelige væsker
(H224 - H226), gælder ikke for udførelserne med rulleporte

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker (H224-H226),
Best.-nr. 138-099-J9
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DIBt

Reollagre

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

2

Systemcontainer 2K 714.O med skydeporte,
Best.-nr. 115-622-J9

På forespørgsel

Alle systemcontainere kan
også leveres med dobbelt
dybde, så de kan bestykkes fra
begge langsider. På den måde
kan den maksimale lagerkapacitet fordobles.

For korte
sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre ﬁndes

Systemcontainer 2K 514.O
med skydeporte,
Best.-nr. 153-870-J9

På forespørgsel

fra side

220-221

type
dimensioner
B × D × H [mm]*
fagenes dimensioner
B x D x H [mm]

1K 514.O

1K 514.OST

2K 514.O

2K 514.OST

1K 714.O

1K 714.OST

2K 714.O

2K 714.OST

5640 x 1660 x 3125

5720 x 1690 x 3125

5720 x 1660 x 3695

5720 x 1690 x 3695

7080 x 1640 x 3065

7080 x 1690 x 3065

7000 x 1660 x 3635

7080 x 1690 x 3635

2700 x 1310 x 2570

opsamlingsvolumen [l]

3380 x 1310 x 2570

2000

bæreevne [kg/m²]

1250

lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

4 / 4 / 6 / 16

best.-nr. uden låger

2700 x 1310 x 1500
1250

3380 x 1310 x 1500
2400

1250

1250

8 / 8 / 12 / 32

1250

1250

6 / 4 / 8 / 20

1250

1250

12 / 8 / 16 / 40

157-793-J9

–

157-797-J9

–

115-617-J9

–

128-401-J9

–

–

157-794-J9

–

153-870-J9

–

115-618-J9

–

115-622-J9

best.-nr. med skydeporte

*transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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2

Reollagre

DIBt

Systemcontainer H / P, optimeret til euro- / kemipaller
hhv. IBC lagring

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

For korte sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre findes
fra side

WW Systemcontainere med 4 m op til 12 m bredde
WW feltbredde: op til 3 x 3,9 meter
WW maks. lagerkapacitet: 72 tromler på 18 kemipaller eller direkte på
gitterrist eller 18 IBCer

220-221

WW indlægskar af kunststof eller rustfrit stål til opbevaring af aggressive medier på forespørgsel
WW yderligere dørvarianter og dimensioner på forespørgsel
Har du brug for flere
oplysninger? Bestil vores
produktbrochure.
denios.shop/informationer

Systemcontainer 2P 1214.O
med skydeporte

er

12 met

Alle systemcontainere (gælder ikke for varianten med rulleporte) er i forbindelse med
DENIOS’ jordforbindelsessæt velegnede til
opbevaring af antændelige væsker (H224 til
H226).

Systemcontainer 2H 1214.O med skydeporte

På forespørgsel
Systemcontainere H leveres delt og
monteres på stedet!

type

2H 814.OST

2H 414.OTE

1P 1214.OST

2P 1214.OST

2H 1214.OST

dimensioner B × D × H [mm]*

8120 x 1690 x 3585

4100 x 1680 x 3562

12060 x 1725 x 3065

12060 x 1725 x 3020

12060 x 1725 x 3540

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

3900 x 1310 x 1500

3900 x 1310 x 1500

3900 x 1310 x 2640

3900 x 1310 x 1250

3900 x 1310 x 1500

–

1100

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle
best.-nr. med dobbeltlåger
best.-nr. med skydeporte

3200

1250

1250

1000

1000

1250

12 / 12 / 16 / 48

6 / 6 / 8 / 24

9 / 9 / 12 / 36

0 / 18 / 24 / 72

8 / 8 / 12 / 32

–

198-665-J9

–

–

–

154-923-J9

–

181-614-J9

181-615-J9

181-616-J9

*transport mål afviger fra containerens mål
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Tilbehør til individuelle lagre

2

Individuelt udstyr til dit lager til farlige medier
DENIOS systemcontainer har omfangsrigt udstyr. Udstyret opfylder kravene ifølge loven og har en fremragende funktionalitet. Ud over det har DENIOS et stort
tilbehørssortiment, så dit lager kan udstyres efter dit behov.

Teknisk ventilation

Til permanent udluftning af dit farligt gods
lager har DENIOS det passende ventilationssystem. Ved aktiv lagring kræves en luftudskiftning mindst 5 gange pr. time.

Slukningsteknik

Brug af slukningsanlæg på et lager med
brandfarlige medier, bidrager umiddelbart
til beskyttelse af medarbejderne og miljøet.
DENIOS har sprinkleranlæg, halvstationære
skum-slukningsanlæg, aerosolslukkere,
pulverslukkere eller CO₂-slukningsanlæg.

Adgangssystemer

Ved siden af mekaniske låsesystemer har
DENIOS også adgangssystemer med fingeraftryk eller transponder. Derved beskyttes dine
medier mod uautoriseret adgang.

Syrebestandige
opsamlingskar

Rullebaner

Anbefales ved lagring af aggressive medier.

DENIOS‘ reollagre til farlige medier kan udstyres
med rullebaner for at optimere arbejdsprocessen
og minimere risikoen for ulykker.

Alarmsystemer,
advarselsblink og sirener

Systemovervågning /
gasalarm

Advarselsblink kan bruges som brandalarm eller
som systemovervågning, f. eks. til overvågning
af udsugningsluft, luftstrømning eller luftfugtighed. Der er forskellige løsninger - kontakt os!

Til overvågning af temperatur, returluft,
luftfugtighed samt sundhedsfarlige gasser
har DENIOS mangfoldige overvågnings- og
alarmsystemer.

Halvtag

Påkøringsværn

Yder beskyttelse mod regn. Således er lagermedierne også beskyttet i åbne containere.
Halvtaget giver plads til gaffeltrucken.

For at beskytte din container optimalt, tilbyder
vi beskyttelsesbøjler og afspærringer.

Udstyret kan være lige så individuelt som dit behov. For at finde den optimale løsning rådgiver vi dig gerne om sikkerhedsprodukter såsom nødbrusere,
udsugningsborde, reoler, opvarmning, klimaanlæg eller røreværker m.m.

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Lovgivning
Lovgivning til lagring af

I Danmark skal der tages

Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse

farlige medier

hensyn til f. eks. følgende love:

af lov om miljøbeskyttelse)

Der skal tages hensyn til mange love og
forordninger, når der skal lagres farlige medier.
Kontakt DENIOS‘ specialister og de ansvarlige
myndigheder i tide. Vores konsulenter er altid
på forkant med lovgivningen og hjælper dig
gerne videre.

Arbejdsmiljøloven
(Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø)

Formålet af loven er at forebygge og bekæmpe
forurening af luft, vand, jord og undergrund
samt vibrations- og støjulemper.
I Miljøministeriets bekendtgørelse
(Bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed) står der blandt andet
(Beskyttelse af jord og grundvand):

Støtte ved godkendelsesprocessen ved
myndighederne er obligatorisk hos DENIOS.
Godkendelsesprocessen er altså enkelt og du
kan hurtigt bruge dit farligt gods lager

Formålet af loven er et sikkert og sundt
arbejdsmiljø, der til enhver tid er i
overensstemmelse med den tekniske og sociale
udvikling i samfundet.

WW Råvarer og farligt affald skal opbevares i
egnede, lukkede beholdere.
WW Beholderne skal være placeret under tag.
WW Hvis en beholder bliver utæt må der
ikke være mulighed for, at indholdet kan
komme i forbindelse med jord, grundvand,
overfladevand eller kloak.
WW Opsamlingskarret skal kunne rumme
indholdet af den største beholder der
opbevares.

Kemikalieloven
(Bekendtgørelse af lov om kemiske medier
og produkter)

Kategorisering og karakterisering af

Kategorisering af antændelige væsker

farlige medier

GAMMEL

Denne lov har til formål at forebygge
sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning i
forbindelse med fremstilling, opbevaring,
anvendelse og bortskaffelse

Siden den nye EU-standard trådte i kraft
(20.01.2009) må der karakteriseres ifølge GHS,
men der må ikke karakteriseres dobbelt med de
nye og de gamle symboler.

NY

(67/548/EWG og 1999/45/EG)

CLP forordning

Forordning (EG) Nr. 1272/2008
EU-forordning

Flammepunkt < 0°C
og kogepunkt ≤ 35°C

yderst
brandfarligt
H224

F+

Flammepunkt < 21°C
men ikke meget brandfarligt

meget
brandfarlig
H225

F

Flammepunkt ≥ 21°C
og ≤ 55°C

brandfarlig
H226

55

H225

21

H225

0

-

H224
≤ 35

35
Kogepunkt [°C]

„Ny“ karakterisering:
H-sætninger

Flammepunkt [°C]

Medier skal kategoriseres og
karakteriseres ifølge forordningen (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] fra d. 01.12.2010 og
blandinger fra d. 01.06.2015.
Formålet med GHS er at opnå verdensomspænende regler til
kategoriseringen.

Medie- og præparatdirektiv
„Gammel“
karakterisering:
R-sætninger

Flammepunkt [°C]

Med den nye standard „Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of
Chemicals“ (GHS) ændres karakteriseringen
af farlige medier, som hidtil var forskellig fra
land til land. Europa blev GHS implementeret
gennem den såkaldte CLP-forordning.

> 35

Flammepunkt < 23 °C
og kogepunkt ≤ 35 °C

Kat.
1

yderst
brandfarlig
H224 / P242

Flammepunkt < 23 °C
og kogepunkt > 35 °C

Kat.
2

meget
brandfarlig
H225

Flammepunkt ≥ 23°C
og ≤ 60°C

Kat.
3

brandfarlig
H226

Kat. 3

55
21
0

Kat. 1

≤ 35

Kat. 2

35
Kogepunkt [°C]

> 35

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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Isolerede lagre til farlige medier

DENIOS‘ lagersystemer beskytter dine varme- eller temperaturfølsomme
lagermedier. Du vælger et farligt-gods lager som walk-in version eller
reollager. Det integrerede opsamlingskar er godkendt og beskytter
miljøet. Alle opvarmningssystemer er egnede til frostfri lagring (ved en
temperatur på -15 °C udenfor, oprettesholdes en temperatur på +5 °C
indenfor). Afhængig af lagrets størrelse væger vi den optimale opvarmning,
el-ripperørsopvarmning eller et varmeapparat med luftcirkulation,
også i eksplosionsbeskyttet udførelse. Vi producerer køleanlæg efter

2

dit behov og lægger vægt på en eﬀektiv løsning med minimerede
energiomkostninger. Når der skal lagres antændelige væsker, bruges der
brandbare mineralﬁberplader af byggematerialeklasse A (ikke brændbart)
eller B1 (svært antændelig) i henhold til loven. Der fås også brandsikre EI90
udførelser for optimal brandbeskyttelse. DENIOS’ eksperter hjælper dig
gerne videre.
individuel & kompetent
Rådgivning

76 24 40 80
Reollagre til farlige medier
Denne løsning bruges, når der lagres
paller, tromler og IBCer. Der er mulighed
for at vælge mellem forskellige typer
med lagerkapaciteter fra f.eks. 6
tromler på europaller op til 24 IBCer. Ud
over det kan der vælges dobbeltlåger,
skyde- eller rulleporte - alt efter hvor
meget plads der er på opstillingsstedet
og hvad der er mest eﬀektiv. Yderligere
informationer til disse produkter ﬁndes
på de følgende sider.

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

Isoleret systemcontainer 2G 614.ISO med skydeporte,
integreret elektrisk varme med luftcirkulation i
eksplosionsbeskyttet udførelse

Walk-in lagre til farlige medier
Dette lager til farlige medier bruges
til opbevaring af smådunke. Du kan
vælge ud af et stort produktsortiment
til lagring af både smådunke, tromler
og IBCer.

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

Yderligere oplysninger findes på de følgende sider.
MC-Vario Container MC 4320-L2 isoleret version, her udstyret med reol, til frostfri
lagring af småbeholdere

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Isolerede reollagre

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

ret

isole

e
Kuld

Systemcontainer ISO
En pålidelig temperering af varme- eller temperaturfølsomme medier bruges i mange industrielle områder, f. eks. for at beskytte medierne mod negativ
temperaturpåvirkning eller temperere tilsætningsstoffer til videreforarbejdelse. Isolerede systemcontainere fra DENIOS bruges først og fremmest til
frostfri lagring af temperaturfølsomme medier. Yderligere kan systemerne udstyres med højere varmeydelser, med køleaggregater eller klimaanlæg. Det
velfungerende konstruktionsprincip af systemcontainerne anvendes også ved den isolerede version. Den stabile og svejsede stålrammekonstruktion beklædes
med specialpaneler fra alle sider. Til lagring af vandforurenende eller antændelige farlige medier bruges forskellige isoleringer (se nedenfor).

effektiv isolering,
isoleringspaneler fyldt med
mineraluld eller PU-skum
forside med isolerede
skydeporte eller dobbeltlåger
ripperørsopvarmning, fra en
bredde af 5,80 m, med yderligere
luftstyring til optimal luft- /
varmefordeling
ripperørsopvarmning
udluftningsventilator til lagring af antændelige
væsker
svejset stålrammekonstruktion

integreret opsamlingskar

Med isolering af PU-paneler af byggematerialeklasse B er systemcontainere tilladt til lagring af
vandforurenende medier. Med isolering af byggematerialeklasse A er systemcontainerne tilladt til aktiv
og passiv lagring af antændelige væsker (flammepunkt op til 60°, karakteriseret med H 224, H 225 eller
H 226).

216

Mineraluld-paneler (type A)

PU-paneler (type B)

Ribberørsopvarmning

Isoleringen af systemcontainerne ISO til lagring
af antændelige medier (H224 - H226) består
af en kerne af mineraluld og er beklædt med
stål. Materialetykkelsen er 50 mm, men der fås
også tykkere isoleringer. Byggematerialeklasse
A i henhold til DIN 4102, K = 0,78 W/(m²K).
Isoleringen sikrer høj isolering og bestandighed
samt fremragende brandbeskyttelse.

Isoleringen af systemcontainerne ISO til
lagring af vandforurenende medier består
af en polyurethan-kerne og er beklædt med
stål. Dermed opnås en god isolering mod
varme og kulde. Materialetykkelsen er 50 mm,
byggematerialeklasse B i henhold til DIN 4102, K
= 0,47 W/(m²K).

Systemcontainere ISO kan udstyres med
el-ripperørsopvarming til frostfri lagring (-15°
udenfor, +5° indenfor). Opvarmningssystemer
med varmt vand, varmt olie eller damp fås på
forespørgsel.
kan også leveres med
Ex-beskyttelse iht. Atex

www.denios.dk

DIBt

ret

isole

e
Kuld

Isolerede reollagre

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

2

Systemcontainer ISO type G, (med isolering)
W lagerkapacitet: op til 40 tromler,ved dobbelt dybde op til 80 tromler
Systemcontaineren ISO G er specielt afstemt til lagring af stående tromler direkte på gitterrist. Fagenes dimensioner tillader dog også lagring af
tromler på paller eller IBCer.
W
W
W
W
W
W

udstyret med integreret opsamlingskar af stål, materialetykkelse 5 mm
godkendt til lagring af vandforurenende væsker
fås med dobbeltlåger eller skydeporte
leveres monteret inkl. varmgalvaniserede fodplader til sikker fastgørselse på selve stedet
syre- og basebestandig opsamlingskar af PE eller rustfrit stål fås som tilbehør
specialstørrelser på forespørgsel

TILBEHØR
Eksplosionssikrede
ventilationsanlæg
til den påkrævede
luftudskiftning
ved lagring af
antændelige væsker
(H224 - H226) i
henhold til loven.
Ventilationsanlæggene er forsynet med
en tilsluttet motorafbryder i kabinettet
til beskyttelse mod kortslutning og
overbelastning på containerens ydervæg.
påkrævet ved isolering type A
Tilbehørspakken „Teknisk
ventilering“, Best.-nr. 145-268-J9

type*
dimensioner
B × D × H [mm]**
fagenes dimensioner
B x D x H [mm]

1G 314.OTE-ISO
A1

3298 x 1640 x 3232
3000 x 1280 x 2640

lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

1G 614.OST-ISO
A1

2G 614.OST-ISO
A1

6400 x 1700 x 3230
3000 x 1280 x 2640

1000

1000

1000

1000

0 / 2 / 3 / 10

0 / 4 / 6 / 20

4 / 4 / 6 / 20

750

1G 314.OTE-ISO
B1

2G 314.OTE-ISO
B1

3292 x 1637 x 3229

3000 x 1280 x 1250

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]

2G 314.OTE-ISO
A1

3000 x 1280 x 1250

3000 x 1280 x 2640

1G 614.OST-ISO
B1

2G 614.OST-ISO
B1

6390 x 1712 x 3229

3000 x 1280 x 1250

3000 x 1280 x 2640

1000

1000

1000

1000

0 / 8 / 12 / 40

0 / 2 / 3 / 10

0 / 4 / 6 / 20

4 / 4 / 6 / 20

0 / 8 / 12 / 40

1500

750

3000 x 1280 x 1250

1500

isolering type A: lagring af antændelige medier
best.-nr. med dobbeltlåger
best.-nr. med skydeporte

134-731-J9

135-185-J9

–

–

–

–

–

–

–

–

128-801-J9

127-021-J9

–

–

–

–

isolering type B: lagring af vandforurenende medier
best.-nr. med dobbeltlåger

–

–

–

–

134-707-J9

135-189-J9

–

–

best.-nr. med skydeporte

–

–

–

–

–

–

156-079-J9

133-832-J9

best.-nr. til opvarmningen

199-971-J9

199-971-J9

199-983-J9

199-987-J9

199-970-J9

199-970-J9

199-981-J9

199-986-J9

best.-nr. til styring og
el-skabet

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

–

–

194-923-J9

194-923-J9

best.-nr. eksplosionssikret
ventilationsanlæg

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

–

–

–

–

TILBEHØR

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.

217

2

Isolerede reollagre

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

ret

isole

e
Kuld

Systemcontainer ISO type P, (med isolering)
WW lagerkapacitet: op til 48 tromler, ved dobbelt dybde op til 96 tromler

TILBEHØR

I praksis bliver tromler tit opbevaret på kemi- eller europaller. Systemcontaineren type P har stor
fagbredder for at lagre 3 kemi- eller 4 europaller ved siden af hinanden. Yderligere kan tromlerne også
stilles direkte på gitterrist.

Eksplosionssikrede
ventilationsanlæg til den
påkrævede luftudskiftning ved
lagring af antændelige væsker
(H224 - H226) i henhold til loven.
Ventilationsanlæggene er forsynet
med en tilsluttet motorafbryder
i kabinettet til beskyttelse mod
kortslutning og overbelastning på
containerens ydervæg. påkrævet
ved isolering type A
Tilbehørspakken „Teknisk
ventilering“, Best.-nr. 145-268-J9

type*
dimensioner
B × D × H [mm]**
fagenes dimensioner
B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

1P 414.OTE-ISO A1 2P 414.OTE-ISO A1 1P 814.OST-ISO A1 2P 814.OST-ISO A1 1P 414.OTE-ISO B1 2P 414.OTE-ISO B1 1P 814.OST-ISO B1 2P 814.OST-ISO B1
4200 x 1650 x 3230
3900 x 1280 x 2640

8200 x 1700 x 3230

8196 x 1715 x 3232

3900 x 1280 x 1250

3900 x 1280 x 2640

3900 x 1280 x 1250

3900 x 1280 x 2640

1000

1000

1000

1000

0 / 12 / 16 / 48

3 / 3 / 4 / 12

1000
1000
3 / 3 / 4 / 12

4192 x 1637 x 3229

2100
0 / 6 / 8 / 24

8190 x 1712 x 3229

3900 x 1280 x 1250

3900 x 1280 x 2640

1000

1000

1000

3900 x 1280 x 1250

2100
0 / 6 / 8 / 24

1000
0 / 12 / 16 / 48

isolering type A: lagring af antændelige medier
best.-nr. med
dobbeltlåger

135-186-J9

134-926-J9

–

–

–

–

–

–

best.-nr. med
skydeporte

–

–

128-802-J9

128-799-J9

–

–

–

–

isolering type B: lagring af vandforurenende medier
best.-nr. med
dobbeltlåger

–

–

–

–

135-190-J9

134-927-J9

–

–

best.-nr. med
skydeporte

–

–

–

–

–

–

156-080-J9

132-889-J9

best.-nr. til
opvarmningen

199-971-J9

199-971-J9

199-983-J9

199-987-J9

199-970-J9

199-970-J9

199-981-J9

199-986-J9

best.-nr. til styring og
el-skabet

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

–

–

194-923-J9

194-923-J9

best.-nr.
eksplosionssikret
ventilationsanlæg

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

–

–

–

–

TILBEHØR

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål
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DIBt

isole

e
Kuld

Isolerede reollagre

almen byggetilladelse –
Z-38.5-120

2

Systemcontainer ISO type K, (med isolering)
WW lagerkapacitet op til 12 IBCer, ved dobbelt dybde op til 24 IBCer
Den indvendige faghøjde er specielt tilpasset til opbevaring af
IBCer. Selvfølgelig er der også mulighed for kombineret opbevaring
af tromler (enkeltvis eller på palle) og IBCer. Faghøjder på 2570 mm
(containere med et lagerniveau) muliggør desuden opbevaring af
beholdere med tappearmaturer.

type*

Den styrede luftføring
sikrer en optimal
varmefordeling i
containeren

1K 214.OTE-ISO A1 2K 214.OTE-ISO A1 1K 414.OTE-ISO A1 2K 414.OTE-ISO A1 1K 214.OTE-ISO B1 2K 214.OTE-ISO B1 1K 414.OTE-ISO B1 2K 414.OTE-ISO B1

dimensioner
B × D × H [mm]**

3000 x 1640 x 3300

2998 x 1640 x 3862

3678 x 1640 x 3232

3678 x 1640 x 3802

2992 x 1637 x 3289

2992 x 1637 x 3859

3672 x 1637 x 3229

3662 x 1637 x 3799

fagenes dimensioner
B x D x H [mm]

2700 x 1280 x 2570

2700 x 1280 x 1500

3380 x 1280 x 2570

3380 x 1280 x 1500

2700 x 1280 x 2570

2700 x 1280 x 1500

3380 x 1280 x 2570

3380 x 1280 x 1500

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]

1000

1180

1000

1180

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

2/2/3/8

4 / 4 / 6 / 16

3 / 2 / 4 / 10

6 / 4 / 8 / 20

2/2/3/8

4 / 4 / 6 / 16

3 / 2 / 4 / 10

6 / 4 / 8 / 20

168-041-J9

135-187-J9

135-188-J9

–

–

–

–

–

–

–

–

168-042-J9

168-040-J9

135-191-J9

135-192-J9

best.-nr. til
opvarmningen

199-971-J9

199-971-J9

199-971-J9

199-971-J9

199-970-J9

199-970-J9

199-970-J9

199-970-J9

best.-nr. til styring og
el-skabet

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

–

–

–

–

best.-nr.
eksplosionssikret
ventilationsanlæg

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

–

–

–

–

lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

isolering type A: lagring af antændelige medier
best.-nr. med fløjdøre

168-043-J9

isolering type B: lagring af vandforurenende medier
best.-nr. med fløjdøre
TILBEHØR

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål

type*

1K 514.OST-ISO A1 2K 514.OST-ISO A1 1K 714.OST-ISO A1 2K 714.OST-ISO A1 1K 514.OST-ISO B1 2K 514.OST-ISO B1 1K 714.OST-ISO B1 2K 714.OST-ISO B1

dimensioner
B × D × H [mm]**

5800 x 1700 x 3290

5800 x 1700 x 3860

7160 x 1700 x 3230

7160 x 1700 x 3800

5790 x 1712 x 3292

5790 x 1712 x 3862

7150 x 1712 x 3232

7150 x 1712 x 3802

fagenes dimensioner
B x D x H [mm]

2700 x 1280 x 2570

2700 x 1280 x 1500

3380 x 1280 x 2570

3380 x 1280 x 1500

2700 x 1280 x 2570

2700 x 1280 x 1500

3380 x 1280 x 2570

3380 x 1280 x 1500

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]

2000

2400

2000

2400

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

4 / 4 / 6 / 16

8 / 8 / 12 / 32

6 / 4 / 8 / 20

12 / 8 / 16 / 40

4 / 4 / 6 / 16

8 / 8 / 12 / 32

6 / 4 / 8 / 20

12 / 8 / 16 / 40

163-053-J9

146-426-J9

127-005-J9

–

–

–

–

–

–

–

–

167-947-J9

161-690-J9

132-853-J9

132-920-J9

best.-nr. til
opvarmningen

199-980-J9

199-985-J9

199-980-J9

199-985-J9

199-972-J9

199-984-J9

199-972-J9

199-984-J9

best.-nr. til styring og
el-skabet

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

194-923-J9

best.-nr.
eksplosionssikret
ventilationsanlæg

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

145-268-J9

–

–

–

–

lagerkapacitet
IBC / KP / EP / tromle

isolering type A: lagring af antændelige medier
best.-nr. med
skydeporte

167-946-J9

isolering type B: lagring af vandforurenende medier
best.-nr. med
skydeporte
TILBEHØR

*systemcontainere, der kan betjenes fra den ene side, på forespørgsel også med dobbelt dybde til betjening fra begge sider
**transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Brandsikkert reollager RFP

DIBt

almen byggetilladelse – Z-38.5-292
(til Tyskland)

316102803-A

Brandsikkert reollager RFP base 615.30 med frihøjde

DENIOS’ brandsikringslagre har en stabil konstruktion med både indvendig og udvendig selvbærende stålramme. Allerede som basisversion er lagrene
gennemtænkt således, at individuelt udstyr nemt kan integreres. Der kan vælges dørvariant og -position, belysning, opvarmning, teknisk ventilation m.m. Dit lager
leveres færdig monteret, så du kan tage det i brug lige efter leveringen - ready to use.
I mere end 30 år har DENIOS brandsikringslagre opfyldt mangfoldige krav til vores kunder i hele Europa - sikker og pålidelig i godkendt kvalitet.

Dine fordele:
W afprøvede og som system godkendte produkter med
brandbeskyttelse indefra og udefra
W brandbeskyttelse fra 30 op til 120 minutter (i Tyskland,
Østrig og Schweiz kræves som regel 90 minutter)
W godkendt dørholderanlæg
W egnet til passiv lagring samt håndtering iht. de aktuelle
bestemmelser
W godkendte opsamlingskar, egnet til lagring af store
emballager i henhold til loven
W kan placeres uden sikkerhedsafstand til andre bygninger
eller som separat brandsektion, f.eks. i produktionen

Brandsikre reollagre - et overblik
Serien RFP / FBM - afprøvede produkter med godkendelse fra DIBt
Der kan vælges mellem forskellige modeller med kapaciteter til
lagering af op til
W 80 tromler à 200 liter
W 32 euro- eller 24 kemipaller
W 24 IBC’er à 1.000 liter
og et opsamlingsvolumen fra 1.000 til 2.000 liter.
Kun lidt plads? Serien BMC-S, som kompakt version til opbevaring
af enkelte tromler, IBC eller smådunke, er den ideelle løsning til
opbevaring af antændelige væsker i nærheden af arbejdspladsen.

Lagersystemer fra DENIOS leveres som regel samlet - ready to use. DENIOS‘ montageteam kan sørge for aﬂæsning og opstilling, hvis det ønskes. Ud
over det vil dine medarbejdere få en orientering om alle sikkerhedsaspekter og funktionen af dit lager. Hør om vores tilbud og pakkeløsninger.
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DIBt
DIBt

Brandsikkert reollager RFP

almen byggetilladelse – Z-38.5-292
(til Tyskland)

2

120 minutter
brandtestet ifølge
EN 13501-2 / REI 120

EKSKLUSIV
hos Denios

Brandsikkert reollager RFP 315.30-P med frihøjde

Dine specielle krav opfyldes
Ved DENIOS’ brandsikringslagre lægges stor vægt på individualitet. Det
store tilbehørssortiment tilbyder den passende løsning til mange formål.
Ud over det tilbyder vi også: individuelle løsninger efter dit behov, f.eks.
tilpassede lagerkapaciteter eller opsamlingsvolumen, udstyr til aktiv lagring,
opvarmning til frostfri lagring, til højere temperaturer eller som kølelager
med adgangskontrol, brandalarm- og slukningssystemer m.m.

DIBt

almen byggetilladelse

Det tyske institut for byggeteknik (DIBt) tildeler almene byggetilladelser.
Disse tilladelser er pålidelige beviser, som bekræfter egnethed af DENIOS‘
produkter til farligt gods lagring i henhold til loven. Yderligere ligger der en
testet statik til grunde for disse tilladelser. Alt dette er afgørende fordele for
dig, fordi du køber et afprøvet system, som er godkendt af myndighederne.
Godkendelsesprocessen er altså enkelt og du kan hurtigt bruge dit farligt gods
lager.

DENIOS’s brandsikrings- og reollagre er egnede til farlige medier af
følgende klasser:

EN 1090
Den europæiske norm EN 1090 har været gældende siden d. 01.07.2014. Alle
relevante sikkerhedsaspekter kontrolleres nøje:
W konstruktiv opbygning og standsikkerhedsdokumentation
W svejsesømme og skrueforbindelser
W optimal korrosionsbeskyttelse

Kontakt os!
Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål.
individuel & kompetent
Rådgivning 76 24 40 80

Vi tilbyder også walk-in brandsikringslagre.
Detajler ﬁndes

Bestilling og service 76 24 40 80

fra side

248-249

Dette dokumenteres vha. CE-afmærkningen. For dig som kunde betyder det
følgende: Kun en leverandør som er certiﬁceret i henhold til EN 1090 må
konstruere, producere og teste lagre til farlige medier med DIBt godkendelse.
DENIOS opfylder disse krav - oﬃciel bekræftet via certiﬁcering af DVS Zert.
Dermed får du med DENIOS’ produkter den maksimale sikkerhed.
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Brandsikkert reollager RFP

316102803-A

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

Brandsikkert reollager RFP base 615.30 med fløjdøre
W brandmodstandsdygtighed 90 minutter (REI 90) indefra og udefra
W der skal ikke overholdes sikkerhedsafstand til andre bygninger
W max. lagerkapacitet: 32 tromler eller 8 IBC’er

Vælg dit brandsikringslager:
- som RFP base stående på gulvet
- som RFP base-P med frihøjde
Reollagret kan derved nemt
transporteres.

Alt efter version, er leveringstiden ca. 4-8 uger.

På forespørgsel
Brandsikringslager RFP base 315.30,
med 2-ﬂøjet brandsikringsdør

Dimensionerne er tilpasset til opbevaring af tromler, paller og IBCer. De fås
i gråhvid (RAL 9002) og blå (RAL 5010) som standard.

På forespørgsel
Brandsikkert reollager RFP base 315.20, med 2-ﬂøjet brandsikringsdør og
klimaanlæg (tilbehør)

type

RFP base 315.20

RFP base 315.30

RFP base 615.20

1

2

1

2

udvendig mål B x D x H [mm]*

3660 x 1858 x 2630

3660 x 1858 x 3575

6882 x 1858 x 2649

6882 x 1858 x 3594

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

2917 x 1440 x 1954

2700 x 1440 x 1350

2917 x 1440 x 1954

2700 x 1440 x 1350

antal lagerniveauer

opsamlingsvolumen [l]

1150

bæreevne [kg/m²]

RFP base 615.30

2300

1250

1250

1250

1250

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

2/2/3/8

2/2/3/8

4 / 4 / 6 / 16

8 / 8 / 12 / 32

best.-nr.

251-058-J9

251-059-J9

251-060-J9

251-062-J9

*transport mål afviger fra containerens mål
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DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

Brandsikkert reollager RFP

316102803-A

2

Disse brandsikre reollagre har en stabil stålkonstruktion og som
standard et opsamlingskar med gitterrist iht. lovgivning for håndtering
af grundvandsforurenende medier (Bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed), selvlukkende EI 90 døre og anti panik lås.
Med brandsikringslagre af serien RFP få du en løsning af høj kvalitet
til lagring af antændelige væsker iht. loven.

På forespørgsel
Brandsikkert reollager RFP base 615.30-P
med frihøjde

TILBEHØR
Brandsikringslagre kan vha.
et stort tilbehørsprogram
udstyres efter behov. Der
ﬁndes bl.a.:

type

W
W
W
W
W
W

teknisk ventilation
opvarmning
afkøling
indlægskar af PE til aggressive medier
brandslukningsanlæg
Klimaanlæg

RFP base 315.20-P

RFP base 315.30-P

RFP base 615.20-P

1

2

1

2

udvendig mål B x D x H [mm]*

3660 x 1858 x 2798

3660 x 1858 x 3798

6882 x 1858 x 2823

6882 x 1858 x 3823

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

2917 x 1440 x 1954

2700 x 1440 x 1350

2917 x 1440 x 1954

2700 x 1440 x 1350

antal lagerniveauer

opsamlingsvolumen [l]

1150

bæreevne [kg/m²]

1250

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

2/2/3/8

best.-nr.

251-302-J9

RFP base 615.30-P

2300
1250
251-303-J9

1250

1250

4 / 4 / 6 / 16

8 / 8 / 12 / 32

251-304-J9

251-305-J9

*transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Brandsikringslager FBM

Vælg dit brandsikringslager:
- som type FBM base stående på gulvet
- som type FBM plus med 120 mm frihøjde. reollagret kan derved nemt transporteres

W brandmodstandsdygtighed 90 minutter (REI 90) indefra og udefra
W kan placeres uden sikkerhedsafstand direkte ved bygninger
W max. lagerkapacitet: 64 tromler eller 16 IBCer, yderligere størrelser på forespørgsel

Brandsikringslagre kan vha. et stort
tilbehørsprogram udstyres efter behov.
Der ﬁndes bl.a.:
W
W
W
W
W
W

teknisk ventilation
opvarmning
afkøling
indlægskar af PE til aggressive medier
brandslukningsanlæg
Klimaanlæg

Brandsikringscontainer FBM base 614.30 OST
med skydeport.
Brandsikringslagre er egnede til lagring af tromler, paller eller IBCer. Fås som standard
i lysegrå (RAL 7035), gråhvid (RAL 9002) eller hvid (RAL 9010). Yderligere størrelser på
forespørgsel.

På forespørgsel

type

FBM base 614.20 OST

antal lagerniveauer

FBM base 714.20 OST

FBM base 614.30 OST

1

FBM base 714.30 OST
2

dimensioner B × D × H [mm]*

6574 x 1969 x 2615

7934 x 1969 x 2615

6574 x 1969 x 3615

7934 x 1969 x 3615

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

2890 x 1340 x 1950

3570 x 1340 x 1950

2700 x 1340 x 1400

3380 x 1340 x 1400

8 / 8 / 12 / 32

12 / 12 / 16 / 40

opsamlingsvolumen [l]

2000

bæreevne [kg/m²]

1250

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

4 / 4 / 6 / 16

best.-nr. med mekaniske skydeporte

216-843-J9

216-847-J9

216-846-J9

216-848-J9

best.-nr. med elektriske skydeporte

216-849-J9

216-852-J9

216-851-J9

216-853-J9

*transport mål afviger fra containerens mål
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Brandsikringslager FBM

2

Vigtige oplysninger
se side

214-215
De elektriske skydeporte kan vha. fjernbetjeningen
åbnes og lukkes fra gaﬀeltrucken.

Du skal ikke lede - men derimod
finde! Med vores produktfinder.
denios.shop/dk-produktfinder

W i sammenligning med dobbeltlåger er åbne skydeporte
ingen „forhindring“ foran brandsikringscontaineren og
støtter dermed eﬀektiv logistik
W de afprøvede låselige brandbeskyttelsesporte lukker
automatisk når brandalarmen udløses
W brandmodstandsdygtighed 90 / 120 minutter indefra og
udefra

Brandsikringscontainer FBM plus 614.30 OST
med skydeporte.
Alle reollagre kan også leveres med dobbelt dybde, så de kan forsynes
fra begge langsider. På den måde kan den maksimale lagerkapacitet
fordobles.

type

På forespørgsel

FBM plus 614.20 OST

antal lagerniveauer

FBM plus 714.20 OST

FBM plus 614.30 OST

1

FBM plus 714.30 OST
2

dimensioner B × D × H [mm]*

6574 x 1969 x 2800

7934 x 1969 x 2800

6574 x 1969 x 3790

7934 x 1969 x 3790

fagenes dimensioner B x D x H [mm]

2890 x 1340 x 1950

3570 x 1340 x 1950

2700 x 1340 x 1400

3380 x 1340 x 1400

8 / 8 / 12 / 32

12 / 12 / 16 / 40

opsamlingsvolumen [l]

2000

bæreevne [kg/m²]
lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

1250
4 / 4 / 6 / 16

best.-nr. med mekaniske skydeporte

216-854-J9

216-857-J9

216-856-J9

216-858-J9

best.-nr. med elektriske skydeporte

216-859-J9

216-862-J9

216-861-J9

216-863-J9

*transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Walk-in lagre til farlige medier

MC-Vario - overbevisende ide
Denne fuldstændig nye ide til
et walk-in lager opfylder på en
overbevisende og innovativ måde
mange af vore kunders ønsker.
Endelig er det muligt selv at
skræddersy sit eget individuelt
designede lager. Det er klart,
at DENIOS‘ eksperter gerne er
behjælpelige med at finde den mest
hensigtsmæssige løsning.

For din sikkerhed:
opsamlingskar med en
vægtykkelse på 5 mm
(iht. DIBt)

Dine fordele:

Variable døre

WW tilladt til opbevaring af vandforurenende og
antændelige medier, efter behov med teknisk
ventilation
WW moderne design
WW kan også leveres med ekstra termo-isolering af
mineraluld (brandklasse A) og opvarmning
WW godkendt opsamlingskar (5 mm tyk), egnet til
lagring af store emballager i henhold til loven
WW frit leveret, færdig monteret - ”ready to use”
WW MC-Vario S som version med naturlig ventilering til
opbevaring af antændelige medier

Maksimal udnyttelse garanterer effektiv brug, derfor giver DENIOS mulighed
for enhver dørposition.
WW der kan vælges mellem en kompakt 1-fløjet dør (BxH 960 x 1980 mm) eller
en stor 2-fløjet dør (BxH 1960 x 1980mm)
WW Du kan selv bestemme, hvor døren skal monteres. Døren kan monteres
næsten overalt i intervaller på 500 mm.
WW Der er også mulighed for 2 døre, f.eks. en 2-fløjet dør til placering af
emballager på paller og en 1-fløjet dør på siden der ligger over for, til
udtagning af enkelte emballer til produktionen.

Lagersystemer fra DENIOS leveres som regel samlet - ready to use.
DENIOS‘ montageteam kan sørge for aflæsning og opstilling, hvis
det ønskes. Ud over det vil dine medarbejdere få en orientering om
alle sikkerhedsaspekter og funktionen af dit lager. Hør om vores
tilbud og pakkeløsninger.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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Walk-in lagre til farlige medier

MC-Vario – overbevisende ide

ved et variabelt reolsystem bliver
miljøcontaineren til et lager til smådunke

2

kan fås med 1- eller 2 fløjet dør og
du bestemmer selv, hvor døren skal være

teknisk ventilation
(0,4 gange ved passiv lagring
og 5 gange ved aktiv lagring)
vægkassetter, kan også fås
med varmeisolering
naturlig udluftning
(kun type S) til lagring
af antændelige væsker

integreret opsamlingskar (5 mm)
med galvaniseret gitterriste,
opfylder miljølovgivningen

Oversigt over typerne:
WW Den kompakte
version fra 5–7 m²,
indv. højde op til
2,1m*

DIBt

WW Den store version fra 10 – 19 m²,
indv. højde op til 2,1m*
MC 4320

MC 4330

MC 2520

2,5 x 2,4 m (B x T)
5 m2

opkørselsrampe
som ekstraudstyr

2,5 x 4,4 m (B x T)

3 x 4,4 m (B x T)

10 m

12 m2

2

almen byggetilladelse

Det tyske institut for byggeteknik (DIBt) tildeler almene
byggetilladelser. Disse tilladelser er pålidelige beviser, som
bekræfter egnethed af DENIOS‘ produkter til farligt gods lagring i
henhold til loven. Yderligere ligger der en testet statik til grunde
for disse tilladelser. Alt dette er afgørende fordele for dig, fordi
du køber et afprøvet system, som er godkendt af myndighederne.
Godkendelsesprocessen er altså enkelt og du kan hurtigt bruge dit
farligt gods lager.

EN 1090

MC 3320
MC 6320

MC 6330

Den europæiske norm EN 1090 har været gældende siden d.
01.07.2014. Alle relevante sikkerhedsaspekter kontrolleres nøje:

2,5 x 3,5 m (B x T)
7 m2

WW konstruktiv opbygning og standsikkerhedsdokumentation
WW svejsesømme og skrueforbindelser
WW optimal korrosionsbeskyttelse
2,5 x 6,4 m (B x T)

3 x 6,4 m (B x T)

14 m2

19 m2

* Målene på denne side er
afrundede. For nøjagtige mål
se de følgende sider.

Bestilling og service 76 24 40 80

Dette dokumenteres vha. CE-afmærkningen. For dig som kunde
betyder det følgende: Kun en leverandør som er certificeret i henhold
til EN 1090 må konstruere, producere og teste lagre til farlige medier
med DIBt godkendelse. DENIOS opfylder disse krav - officiel bekræftet
via certificering af DVS Zert. Dermed får du med DENIOS’ produkter
den maksimale sikkerhed.
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Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

MC 2520, med ca. 5 m² grundflade
W kan også leveres isoleret til frostfri lagring (plus opvarmning)
W lav dørtrin på 150 mm
W opsamlingsvolumen: 565 liter
Med dette lager til farlige medier får du mulighed for at lagre tromler og/eller smådunke eller at udføre påfyldningsarbejde sikkert og
vejrbeskyttet. Med den isolerede version med integreret opvarmning (se tilbehør) får du et lager til beskyttelse af temperaturfølsomme væsker i
henhold til loven.
Alle lagre til farlige medier MC-Vario fra DENIOS har et omfattende
standardudstyr, inkl. 1- eller 2-ﬂøjet dør og krankroge

For korte sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre ﬁndes

se side

220-221

MC-Vario MC2520-L2, galvaniseret og
lakeret, med 2-ﬂøjet dør på den lange side,
(opkørselsrampe og reoler som tilbehør)

type

MC 2520-L2

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 2422 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 2240 x 2100

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 2240 x 2050

bæreevne [kg/m²]

TILBEHØR

565
1000

opsamlingsvolumen [l]

565

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

2-ﬂøjet

dørversion

2-ﬂøjet

dørposition

lang side

dørposition

lang side

best.-nr. galvaniseret/lakeret*

157-152-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret

best.-nr. galvaniseret/lakeret*

157-164-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret

best.-nr.

Jordforbindelsessætt med mærkning
til containeren og jordforbindelse
til montage på selve stedet
(potentialudligning), bruges ved
lagring af brandbare væsker (H
224-H 226).

228

MC 2520-L2-ISO

2444 x 2422 x 2365

opsamlingsvolumen [l]

MC-Vario (set indefra) med hjørneindbyggede
reoler

type

dimensioner B × D × H [mm]

Modulcontainere kan også leveres lakeret
i en RAL-farve efter eget valg.
138-099-J9

For yderligere informationer og priser kontakt os.

Yderligere tilbehør og sikkerhedsudstyr
se side

236-237
www.denios.dk

DIBt

Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

2

MC 3320, med ca. 7 m² grundflade
WW kan også leveres isoleret til frostfri lagring (plus opvarmning)
WW lav dørtrin på 150 mm
WW opsamlingsvolumen: 810 liter
En MC-Vario byder med dens størrelse på nærmest uendelige muligheder for at opbevare mindre beholdere eller 200 liters tromler.

For korte
sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre findes
se side

220-221

MC-Vario MC 3320-K2, med
2-fløjet dør på den korte side
(reoler ER 20 og opkørselsrampe
fås som tilbehør).

På forespørgsel
Best.-nr. 157-186-J9

type

MC 3320-K

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 3422 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 3240 x 2100

MC 3320-K2

3240 x 2240 x 2100
810

bæreevne [kg/m²]

1000

1000

1000

1000

1-fløjet

2-fløjet

1-fløjet

2-fløjet

157-185-J9

157-186-J9

157-187-J9

157-188-J9

MC 3320-K-ISO

MC 3320-K2-ISO

MC 3320-L-ISO

MC 3320-L2-ISO

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

MC 3320-L2

3422 x 2444 x 2365

opsamlingsvolumen [l]
dørversion

MC 3320-L

kort side

lang side

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret

type
dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 3422 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 3240 x 2050

3422 x 2444 x 2365
3240 x 2240 x 2050

opsamlingsvolumen [l]

810

bæreevne [kg/m²]
dørversion

1000

1000

1000

1000

1-fløjet

2-fløjet

1-fløjet

2-fløjet

157-197-J9

157-198-J9

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side
157-196-J9

lang side
157-199-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
TILBEHØR
Jordforbindelsessætt med mærkning til containeren og jordforbindelse til montage på selve stedet
(potentialudligning), bruges ved lagring af brandbare væsker (H 224-H 226).

Bestilling og service 76 24 40 80

best.-nr.
138-099-J9

Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr

For yderligere informationer og priser kontakt os.

se side

236-237
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Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

MC 4320, med ca. 10 m² grundflade
WW kan også leveres isoleret til frostfri lagring (plus opvarmning)
WW lav dørtrin på 150 mm
WW opsamlingsvolumen: 1080 liter
Profitter ved denne udførelse er en indvendig bredde på 4,2 m. Således er der (næsten) ingen grænser for fleksibiliteten og for tilpasning til
dit behov. Ud over opbevaring af tromler og smådunke kan der, efter ønske, også lagres en 1000-liters-IBC. Det integrerede galvaniserede
opsamlingskar garanterer optimal beskyttelse.

For korte
sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre findes
fra side

220-221

På forespørgsel
Farligt gods lager MC 4320-L2, med
2-fløjet dør på den lange side (reoler ER
20 og opkørselsrampe fås som tilbehør,
speciallakering i rød mod merpris).

MC 4320-K2

MC 4320-L2

dimensioner B × D × H [mm]

type

2444 x 4422 x 2365

4422 x 2444 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 4240 x 2100

4240 x 2240 x 2100

opsamlingsvolumen [l]

1080

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-224-J9

157-225-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
type

MC 4320-K2-ISO

MC 4320-L2-ISO

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 4422 x 2365

4422 x 2444 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 4240 x 2050

4240 x 2240 x 2050

opsamlingsvolumen [l]

1080

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-233-J9

157-234-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
TILBEHØR

best.-nr.

Jordforbindelsessætt med mærkning til containeren og jordforbindelse til montage på selve stedet (potentialudligning), bruges
ved lagring af brandbare væsker (H 224-H 226).
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

138-099-J9

www.denios.dk

DIBt

Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

2

MC 4330, med ca. 12 m² grundflade
W kan også leveres isoleret til frostfri lagring (plus opvarmning)
W lav dørtrin på 150 mm
W opsamlingsvolumen: 1315 liter
Benyt dig af fordelene ved den ca. 12 m² store grundﬂade på dette lager til farlige medier, ved denne størrelse opfyldes erfaringsmæssig mange
af dagligdagens krav, uafhængig om der skal lagres IBCer, tromler eller smådunke. Den isolerede version med integreret opvarmning (se
tilbehør) tilbyder desuden en optimal beskyttelse af temperaturfølsomme væsker - for at beskytte vores miljø opfylder dette DENIOS lager til
arlige medier selvfølgelig også alle krav iht. lovgivning for håndtering af grundvandsforurenende medier.

MC-Vario MC 4330-K2, med 2-ﬂøjet dør på
den korte side. (reoler fås som tilbehør)

På forespørgsel

Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr

se side

236-237
MC 4330-K2

MC 4330-L2

dimensioner B × D × H [mm]

type

2944 x 4422 x 2365

4422 x 2944 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2740 x 4240 x 2100

4240 x 2740 x 2100

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]

1320
1000

dørversion
dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

1000

2-ﬂøjet
kort side

lang side

157-226-J9

157-227-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
type

MC 4330-K2-ISO

MC 4330-L2-ISO

dimensioner B × D × H [mm]

2944 x 4422 x 2365

4422 x 2944 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2740 x 4240 x 2050

4240 x 2740 x 2050

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]

1320
1000

dørversion
dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

1000

2-ﬂøjet
kort side

lang side

157-235-J9

157-236-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
TILBEHØR

best.-nr.

Jordforbindelsessætt med mærkning til containeren og jordforbindelse til montage på selve stedet (potentialudligning), bruges
ved lagring af brandbare væsker (H 224-H 226).

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.

138-099-J9
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Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

MC 6320 og 6330, med ca. 14 og 19 m² grundflade
WW kan også leveres isoleret til frostfri lagring (plus opvarmning)
WW lav dørtrin på 150 mm
WW opsamlingsvolumen 1585 liter / 1940 liter
Disse store lagercontainere har plads nok til at opfylde alle tænkelige krav og viser effektiviteten af
MC-Vario konceptet. Der kan vælges mellem en isoleret og en uisoleret version eller en version med
naturlig ventilering, samt tilvalg af det store serieudstyr- og tilbehørssortiment.

MC-Vario MC6320-L2, lakeret, med 2-fløjet dør på den lange side
(reoler ER 20 og opkørselsrampe fås som tilbehør)

Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr

se side

236-237

På forespørgsel
Best.-nr. 157-245-J9

MC 6320-K2

MC 6320-L2

dimensioner B × D × H [mm]

type

2444 x 6422 x 2365

6422 x 2444 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 6240 x 2100

6240 x 2240 x 2100

opsamlingsvolumen [l]

1585

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-244-J9

157-245-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
type

MC 6320-K2-ISO

MC 6320-L2-ISO

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 6422 x 2365

6422 x 2444 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 6240 x 2050

6240 x 2240 x 2050

opsamlingsvolumen [l]

1585

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-254-J9

157-255-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

www.denios.dk

DIBt

Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

2

For korte
sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre findes
se side

220-221

NY! Til lagring af
antændelige medier finder
du specielle løsninger
fra side

248

På forespørgsel

MC-Vario MC 6330-K2-ISO, isoleret og
lakeret, med 2-fløjet dør på den korte side
(reoler ER 20 fås som tilbehør)

Best.-nr. 157-256-J9

MC 6330-K2

MC 6330-L2

dimensioner B × D × H [mm]

type

2944 x 6422 x 2365

6422 x 2944 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2740 x 6240 x 2100

6240 x 2740 x 2100

opsamlingsvolumen [l]

1940

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-248-J9

157-249-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
type

MC 6330-K2-ISO

MC 6330-L2-ISO

dimensioner B × D × H [mm]

2944 x 6422 x 2365

6422 x 2944 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2740 x 6240 x 2050

6240 x 2740 x 2050

opsamlingsvolumen [l]

1940

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

1000

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side

lang side

157-256-J9

157-257-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret

TILBEHØR
Jordforbindelsessæt
WW tilbehørssæt med potentialudligning, jording og skiltning til opbevaring af let
antændelige væsker (H224 - H226), gælder ikke for udførelserne med rulleporte

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker
(H224-H226), Best.-nr. 138-099-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

MC-S, med naturlig ventilation
Lagre til farlige medier MC-Vario tilbyder alt til sikker opbevaring af vandforurenende medier. Serien MC-Vario-S er udstyret med naturlig
ventilering til passiv lagring af antændelige væsker.

MC-Vario MC 2520 L-S,
med naturlig ventilation og
2-fløjet dør

På forespørgsel
Best.-nr. 194-817-J9

For korte sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre findes
fra side

220-221
MC-Vario MC 3320-K2-S, med naturlig
ventilation og 2-fløjet dør

På forespørgsel
Best.-nr. 194-793-J9

type

MC 2520-L2-S

MC 3320-K-S

MC 3320-L-S

MC 3320-K2-S

MC 3320-L2-S

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 2422 x 2365

2444 x 3422 x 2365

3422 x 2444 x 2365

2444 x 3422 x 2365

3422 x 2444 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 2240 x 2100

2240 x 3240 x 2100

3240 x 2240 x 2100

2240 x 3240 x 2100

3240 x 2240 x 2100

1000

1000

opsamlingsvolumen [l]

565

bæreevne [kg/m²]

1000

dørversion

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

810
1000

1000

1-fløjet

2-fløjet

lang side

kort side

lang side

kort side

lang side

194-817-J9

194-820-J9

194-823-J9

194-793-J9

194-825-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
TILBEHØR

best.-nr.

Jordforbindelsessætt med mærkning til containeren og jordforbindelse til montage på selve stedet (potentialudligning), bruges ved lagring af
brandbare væsker (H 224-H 226).
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

138-099-J9

www.denios.dk

DIBt

Walk-in lager til farlige medier MC-Vario

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

WW med naturlig ventilering, dermed forberedt til passiv lagring
af antændelige væsker (H224 - H226)
WW lav dørtrin på 150 mm

2

Alle lagre til farlige medier MC-Vario fra
DENIOS har et omfattende standardudstyr,
inkl. 1- eller 2-fløjet dør og krankroge

MC-Vario MC 4330-L2-S,
med naturlig ventilation
og 2-fløjet dør

På forespørgsel
Best.-nr. 194-830-J9

TILBEHØR

Lager til farlige medier MC-Vario
med naturlig ventilation er tilladt til
opbevaring af antændelige væsker. MCVario lagre til farlige medier kan også
udstyres med en teknisk ventilation. Dette
er nødvendigt hvis opstillingsstedet f.eks.
befinder sig i en niche i muren, således
at der ikke tilføres tilstrækkelig naturlig
udluftning eller hvis det drejer sig om
aktiv lagring.

Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr

se side

236-237
installationer se
tilbehørssortiment

Detalje: udluftningsåbninger

type

MC 4320-K2-S

MC 4330-K2-S

MC 6320-K2-S

MC 6330-K2-S

MC 4320-L2-S

MC 4330-L2-S

MC 6320-L2-S

MC 6330-L2-S

dimensioner B × D × H [mm]

2444 x 4422 x 2365 2944 x 4422 x 2365 2444 x 6422 x 2365 2944 x 6422 x 2365 4422 x 2444 x 2365 4422 x 2944 x 2365 6422 x 2444 x 2365 6422 x 2944 x 2365

indvendig mål B x D x H [mm]

2240 x 4240 x 2100 2740 x 4240 x 2100 2240 x 6240 x 2100 2740 x 6240 x 2100 4240 x 2240 x 2100 4240 x 2740 x 2100 6240 x 2240 x 2100 6240 x 2740 x 2100

opsamlingsvolumen [l]

1080

1320

1585

1940

1080

1320

1585

1940

bæreevne [kg/m²]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

194-830-J9

194-838-J9

194-834-J9

194-842-J9

dørversion

2-fløjet

dørposition
best.-nr. galvaniseret/lakeret*

kort side
194-827-J9

194-836-J9

lang side
194-832-J9

194-840-J9

*udvendigt galvaniseret og lakeret, invendigt galvaniseret
TILBEHØR

best.-nr.

Jordforbindelsessætt med mærkning til containeren og jordforbindelse til montage på selve stedet (potentialudligning), bruges ved lagring af
brandbare væsker (H 224-H 226).

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.

138-099-J9
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MC-Vario, tilbehørssortiment

Indbygningsreoler
Overskueligt lager til mindre beholdere iht. loven. Du kan
udstyre din MC-Vario med indbygningsreoler efter behov.
Reolerne kan monteres på enhver position (i trin på 50 cm).
Containeren er som standard forberedt til montering af
reolerne.

type
udvendig mål B x D [mm]
gitterristhylder

På forespørgsel

ER 10

ER 20

1000 x 500

2000 x 500

3 x 1000 mm

3 x 2000 mm

bæreevne per fag [kg]
best.-nr.

Eksplosionssikrede ventilationsanlæg

75

150

157-273-J9

157-274-J9

Stabelbare tromlepaller

til den påkrævede luftudskiftning
ved lagring af antændelige væsker
(H224 - H226) i henhold til loven.
Ventilationsanlægget er forsynet med
en tilsluttet motorafbryder i kabinettet
til beskyttelse mod kortslutning
og overbelastning på containerens
ydervæg. Ved aktiv lagring af medier
af lagerklasse 3 eller luftudskiftning er
lige eller højere end 2 gange i timen, er
en udsugningsovervågning påkrævet.

W til liggende lagring og transport af 200 liters tromler

Best.-nr.
115-703-J9

W Udsugningsovervågning til
farligt-gods lagre fra 25 m³

W Udsugningsovervågning til
farligt-gods lagre op til 25m³

Best.-nr. 205-720-J9

Stabelbar tromlepalle af galvaniseret stål stål,
Best.-nr. 114-557-J9

Best.-nr. 205-003-J9

Indvendig belysning
sørger for optimale lysforhold vha.
kraftig væglampe, Ex-sikret kontakt på
ydervæggen

W ikke Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 36 W til
WHG 250 - 360 og MC-Vario
Best.-nr. 115-694-J9

W Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 36 W til
WHG 250 - 360 og MC-Vario
Best.-nr.
115-696-J9
Ex II 2 G T4

Opkørselsramper til walk-in lagre til farlige medier
Opkørselsramper i forskellige størrelser og stigninger.

Best.-nr.
227-763-J9

Best.-nr.
126-133-J9

Forlænget opkørselsrampe af stål, til løftevogns kørsel,
galv., mål B x D (mm) 1000 z 1438
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

Opkørselsrampe af stål, varmgalvaniseret, kan reguleres i
højden fra 150 til 270 mm, dimensioner B x D (mm): 1035 x 900

www.denios.dk
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Gitterrist til kørsel m. løftevogn
Farligt gods lager MC-Vario er som standard udstyret med gitterriste, som man
kan gå på, maskestørrelse 30 x 40 mm. Hvis der bruges løftevogne i dit lager
anbefaler vi finmasket gitterriste (masker på 22 x 11 mm) - så er det nemmere
at køre på. Tilpasset denne version af gitterriste findes der forlængede
opkørselsramper (L = 1348 mm), som gør håndteringen med løftevogne
nemmere.

til MC-Vario
best.-nr.

2520

3320

4320

6320

4330

6330

186-804-J9

186-805-J9

186-806-J9

186-808-J9

186-807-J9

186-809-J9

Syrebestandige opsamlingskar
MC-Varios’ opsamlingskar af stål har en fremmragende bestandighed mod
mange væsker, f. eks. olier, farver, alkohol, opløsningsmidler eller fedtstoffer.
Ved lagring af aggressive kemikalier giver opsamlingskar af kunststof
(polyethylen – PE) ofte en bedre beskyttelse og garanterer den påkrævede
bestandighed. Derfor udstyrer vi dit farligt gods lager MC Vario gerne
yderligere med en PE-inliner – kontakt os for yderligere information, afhængig
af dine lagermedier – DENIOS eksperter hjælper dig gerne.

Opvarmning til modulcontainere MC-Vario med isolering
Sådan sikrer du dig mod frostskader, valgfrit også i Ex- beskyttet version, hvis brændbare eller antændelige
væsker skal lagres.
WW Opvarmning (1,0 kW / 230 V) til MC 2520,
ved opbevaring af ikke antændelige væsker

Best.-nr.
195-807-J9

WW Opvarmning (1,4 kW / 230 V) til MC 2520,
ved passiv lagring af antændelige væsker

Best.-nr.
136-729-J9
Ex II 2 G de IIC T3

WW Opvarmning (2,0 kW / 230 V) til MC 3320,
ved opbevaring af ikke antændelige
væsker
Best.-nr.
195-808-J9

WW Opvarmning (2,0 kW / 230 V) til MC 3320,
ved passiv lagring af antændelige væsker

Best.-nr.
115-726-J9
Ex II 2 G de IIC T3

WW Opvarmning (5,0 kW / 400 V) til MC 4320,
4330, 6320 og 6330 til opbevaring af ikke
antændelige væsker
Best.-nr.
115-725-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

WW Opvarmning (6,0 kW / 400 V) til MC 3320,
4320, 4330 6320 og 6330 til aktiv lagring af
antændelige væsker
Best.-nr.
115-727-J9
Ex II 2 G de IIC T3

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Walk-in lagre WHG

Modulcontainer WHG - klassikeren
Modulcontainere WHG er meget populær i industri, handel og kemi.

Serieudstyr (WHG)
For at øge sikkerheden og
lette den daglige drift, leveres
modulcontainere med et stort
tilbehørssortiment.
Det er f.eks.:
WW 2-fløjet dør på den lange side
WW sikkerhedslås
WW krankroge
WW godkendt opsamlingskar med stort
opsamlingsvolumen

For din sikkerhed:
opsamlingskar med en
vægtykkelse på 5 mm
(iht. DIBt)

Dine fordele:

Ekstraudstyr

WW tilladt til opbevaring af vandforurenende og
antændelige medier, efter behov med teknisk
ventilation
WW robust industri-design med trapez stålplader
WW godkendt opsamlingskar (5 mm) egnet til lagring af
store enheder i henhold til loven
WW færdig monteret - ”ready to use”

Om du vil bruge din modulcontainer som aftapnings-/omfyldningseller arbejdsrum, har DENIOS altid det passende tilbehør. Praktiske
opkørselsramper, tromlepaller, belysning eller teknisk ventilation er kun en
del af mange muligheder. Efter behov kan de elektriske installationer også
leveres i Ex-beskyttet udførelse.

Udførelser
WW som lager til vandforurenende medier
WW som version med naturlig ventilation til lagring af antændelige væsker

Lagersystemer fra DENIOS leveres som regel samlet - ready to use.
DENIOS‘ montageteam kan sørge for aflæsning og opstilling, hvis det
ønskes. Ud over det vil dine medarbejdere få en orientering om alle
sikkerhedsaspekter og funktionen af dit lager. Hør om vores tilbud og
pakkeløsninger.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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krankroge

beklædning med
galvaniseret trapez stålplader,
efter ønske med
en 40 mm mineralisk isolering

med 2-fløjet dør valgfrit på den
lange eller den korte side

alle containere har et opsamlingskar med
galvaniseret gitterrist som stilleflade,
opfylder miljølovgivningen

variabel reolsystem
til effektiv lagring af smådunke

profil til forankring på underlaget

DIBt
Oversigt over typerne:
Lager til farlige medier fra 2 op til 15 m², indv. højde 2 m*

WHG 210

WHG 250

WHG 320

WHG 360

almen byggetilladelse

Det tyske institut for byggeteknik (DIBt) tildeler almene byggetilladelser.
Disse tilladelser er pålidelige beviser, som bekræfter egnethed af DENIOS‘
produkter til farligt gods lagring i henhold til loven. Yderligere ligger der
en testet statik til grunde for disse tilladelser. Alt dette er afgørende
fordele for dig, fordi du køber et afprøvet system, som er godkendt af
myndighederne. Godkendelsesprocessen er altså enkelt og du kan hurtigt
bruge dit farligt gods lager.

2 x 1 m (B x T)
2 m2
2 x 3 m (B x T)
2,2 x 5,1 m
(B x T)
10 m2

6 m2
2,8 x 6 m (B x T)
15 m2

EN 1090
Den europæiske norm EN 1090 har været gældende siden d. 01.07.2014.
Alle relevante sikkerhedsaspekter kontrolleres nøje:
WW konstruktiv opbygning og standsikkerhedsdokumentation
WW svejsesømme og skrueforbindelser
WW optimal korrosionsbeskyttelse

* Målene på denne side er afrundede. For nøjagtige mål se de følgende sider.

Bestilling og service 76 24 40 80

Dette dokumenteres vha. CE-afmærkningen. For dig som kunde betyder
det følgende: Kun en leverandør som er certificeret i henhold til EN
1090 må konstruere, producere og teste lagre til farlige medier med
DIBt godkendelse. DENIOS opfylder disse krav - officiel bekræftet via
certificering af DVS Zert. Dermed får du med DENIOS’ produkter den
maksimale sikkerhed.
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DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

WHG 210
W
W
W
W

godkendt til lagring af vandforurenende væsker
lav dørtrin på 150 mm
grundﬂade: ca. 2 m².
opsamlingsvolumen: 320 liter

Modulcontaineren WHG 210
er den kompakte løsning med
2 m². Med indbygningsreoler
er containeren velegnet til
opbevaring af farlige medier i
smådunke.

Alle containere ﬁndes også
i en udgave, som er tilladt
for antændelige væsker
(H224 - H226).

fra side

248

Modulcontainer WHG 210,
inkl. indbygningsreol ER 20

På forespørgsel
Best.-nr. 180-364-J9

Modulcontainer WHG 210,
galvaniseret

På forespørgsel
Best.-nr. 115-729-J9
type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]

WHG 210-L

–

inkl. indbygningsreol ER 20

2165 x 1028 x 2320
320

bæreevne [kg/m²]
best.-nr. galvaniseret

240

WHG 210-L

For yderligere informationer og priser kontakt os.

1000

1000

115-729-J9

180-364-J9

www.denios.dk
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Walk-in lagre WHG

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177
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WHG 320
WW godkendt til lagring af vandforurenende væsker
WW lav dørtrin på 150 mm
WW grundflade: ca. 6 m².
WW opsamlingsvolumen: 650 liter

Modulcontaineren byder med dens størrelse på nærmest uendelige
muligheder for at opbevare smådunke.

Modulcontainer WHG 320

På forespørgsel
Best.-nr. 115-741-J9

TILBEHØR

Som standard har containeren
en 2-fløjet dør, 1850 x 1920
mm, der muliggør placering af
større beholdere.

Jordforbindelsessæt
WW tilbehørssæt med potentialudligning, jording og skiltning
til opbevaring af let antændelige væsker (H224 - H226),
gælder ikke for udførelserne med rulleporte

Alle modulcontainere fra
DENIOS har et omfattende
serieudstyr, inkl. 2-fløjet dør,
krankroge og udluftningsåbninger

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker (H224-H226),
Best.-nr. 138-099-J9

type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
best.-nr. galvaniseret

Bestilling og service 76 24 40 80

WHG 320-L

WHG 320-L

–

inkl. indbygningsreol ER 20

2990 x 2215 x 2235
650

Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr
se side

1000

1000

115-741-J9

184-795-J9

246-247

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

WHG 250
W
W
W
W

godkendt til lagring af vandforurenende væsker
lav dørtrin på 150 mm
grundﬂade: ca. 10 m².
opsamlingsvolumen: 1100 liter

Modulcontaineren WHG 250 byder med dens størrelse på nærmest uendelige muligheder
for at opbevare mindre beholdere, 200 liters tromler og endog 1000 liters IBCer som
forrådsbeholdere.

Modulcontainer WHG 250 L, galvaniseret, med indbygningsreol ER 20.

På forespørgsel
Best.-nr. 115-739-J9

Alle modulcontainere fra DENIOS har et
omfattende serieudstyr, inkl. 2-ﬂøjet dør,
krankroge og udluftningsåbninger

W Ved hjælp af indbygningsreoler (tilbehør) får man et lager til farlige medier
med god oversigt. Modulcontainerens store nytteareal muliggør også en
sikker på- og omfyldning i containeren.

type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]

WHG 250-L

–

inkl. indbygningsreol ER 20

5028 x 2215 x 2235
1100

bæreevne [kg/m²]
best.-nr. galvaniseret

242

WHG 250-L

For yderligere informationer og priser kontakt os.

1000

1000

115-735-J9

115-739-J9

www.denios.dk
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Walk-in lagre WHG

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

2

WHG 360
W
W
W
W

godkendt til lagring af vandforurenende væsker
lav dørtrin på 150 mm
grundﬂade: ca. 15 m².
opsamlingsvolumen: 1730 liter
som standard inkl. krankroge
til nem aﬂæsning

Vi hjælper dig gerne med vedligeholdelsen, så dit lager altid svarer til
myndighedernes krav. Kontakt os for at få tilsendt et tilbud.

udtagelig galvaniseret
gitterrist som
henstillingsﬂade

Modulcontainer WHG360L, med 2-ﬂøjet dør på den
lange side, 2 hjørneindbyggede reoler ER 20 og
galvaniseret opkørselsrampe

med stor 2-ﬂøjet dør
på den lange side som
standard

På forespørgsel
Best.-nr. 180-367-J9

Alle containere ﬁndes også i en udgave,
som er tilladt for antændelige væsker
(H224 - H226).

fra side

248

Yderligere tilbehør og sikkerhedsudstyr

type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

se side

246-247

WHG 360-L

WHG 360-L

–

inkl. 2 indbygningsreoler ER 20
og galvaniseret opkørselsrampe

6028 x 2800 x 2235

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
best.-nr. galvaniseret

Bestilling og service 76 24 40 80

1730
1000

1000

115-756-J9

180-367-J9

TILBEHØR
Jordforbindelsessæt
W tilbehørssæt med
potentialudligning, jording
og skiltning til opbevaring
af let antændelige væsker
(H224 - H226), gælder ikke for
udførelserne med rulleporte

Tilbehørssæt til lagring af
antændelige væsker (H224-H226),
Best.-nr. 138-099-J9

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

WHG-S, til lagring af antændelige væsker
WW godkendt til lagring af vandforurenende væsker
WW med naturlig ventilering, i forbindelse med jordforbindelsessættet egnet til passiv lagring
af antændelige væsker (H224 - H226)
WW lav dørtrin på 150 mm

På forespørgsel
Best.-nr. 119-212-J9
Modulcontainer WHG 320-S,
galvaniseret, reol ER 20 som
tilbehør.

Modulcontainere kan
udstyres med teknisk
ventilation. Dette
er nødvendigt hvis
opstillingsstedet f.eks.
befinder sig i en niche i
muren, således at der ikke
tilføres tilstrækkelig naturlig
udluftning eller hvis det
drejer sig om aktiv lagring.

På forespørgsel
Best.-nr. 119-209-J9

Eksplosionssikrede
ventilationsanlæg
se side

247

type
udvendig mål B x D x H [mm]

Modulcontainer WHG 210-S, naturlig
ventilering, reol ER 20 som tilbehør.

244

For yderligere informationer og priser kontakt os.

WHG 210-L-S

WHG 320-L-S

2165 x 1028 x 2400

2990 x 2215 x 2315

dørposition

lang side

opsamlingsvolumen [l]

320

650

1000

1000

119-209-J9

119-212-J9

bæreevne [kg/m²]
best.-nr. galvaniseret

www.denios.dk
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Walk-in lagre WHG

almen byggetilladelse –
Z-38.5-177

2

På forespørgsel
Best.-nr. 119-211-J9
Modulcontainer WHG 250 L-S,
reol ER 20 som tilbehør

For korte sikkerhedsafstande?
Brandsikre lagre ﬁndes

fra side

220-221

På forespørgsel
Best.-nr. 119-216-J9
Modulcontainer WHG 360 L-S, galvaniseret.

TILBEHØR
Yderligere tilbehør og
sikkerhedsudstyr

se side

246-247

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker
(H224-H226)
W tilbehørssæt med potentialudligning, jording og
skiltning til opbevaring af let antændelige væsker
(H224 - H226), gælder ikke for udførelserne med
rulleporte

type
udvendig mål B x D x H [mm]

WHG 250-L-S

WHG 360-L-S

5028 x 2215 x 2315

6028 x 2800 x 2315

dørposition

lang side

opsamlingsvolumen [l]

1100

1730

bæreevne [kg/m²]

1000

1000

119-211-J9

119-216-J9

best.-nr. galvaniseret

Bestilling og service 76 24 40 80

Tilbehørssæt til lagring af antændelige væsker
(H224-H226), Best.-nr. 138-099-J9

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Sikkerhed og optimering af farligt-gods lagring

DENIOS byder med et stort ekstraudstyrs- og tilbehørssortiment på eﬀektive løsninger til beskyttelse af folk og miljø. Ekspertisen fra over
30 års erfaring på områderne forebyggelse af ulykker og inddæmning af skader er basis for eﬀektiviteten af DENIOS’ produkter. DENIOS
har professionelle løsninger til dit behov - fra tætningsmåtten til personligt sikkerhedsudstyr.

Beskyttelsesbøjle
W robust beskyttelsesbøjle til beskyttelse af
vigtige systemer

Beskyttelsesgelænder - det variable
system til sikring af anlæg og gangstier

fra 2.140,-

fra side

536

DENSORB bindemidler

Stabelbare tromlepaller

Eﬀektive bindemidler til inddæmning og absorbering
af væsker

W til liggende lagring og transport af 200
liters tromler

se side

543

Opvarmede
kropsbrusere
se side

481

990,Best.-nr. 114-557-J9

fra 24.400,-

På forespørgsel
variant

Olie

Special

52

52

510 x 510 x 1020

510 x 510 x 1020

best.-nr.
transportvogn grå

116-656-J9

116-654-J9

best.-nr.
transportvogn rød

208-197-J9

208-205-J9

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål
L x B x H [mm]

246

alle produkter frit leveret

Magnet-tætningsmåtter
W forhindrer at farlige medier siver ned i
kloakken

fra 440,leveringstid: 2 - 4 uger

se side

432

www.denios.dk
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Indbygningsreoler

Indvendig belysning

På forespørgsel
sørger for optimale lysforhold vha. kraftig
væglampe, Ex-sikret kontakt på ydervæggen
W ikke Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 18 W,
til WHG 210
Best.-nr. 157-275-J9

W ikke Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 36 W
til WHG 250 - 360 og MC-Vario
Best.-nr. 115-694-J9

W Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 18 W,
til WHG 210
Best.-nr.
157-277-J9

type

Ex II 2 G T4

W Ex-sikret udførelse, 230 V, 2 x 36 W
til WHG 250 - 360 og MC-Vario
Best.-nr.
115-696-J9

ER 10

ER 20

ER 10-S

ER 20-S

1000 x 540

2000 x 540

1000 x 540

2000 x 540

variant

2 reolstøtter,
6 konsoller

3 reolstøtter,
9 konsoller

2 reolstøtter,
6 konsoller

3 reolstøtter,
9 konsoller

gitterristhylder

3 x 1000 mm

3 x 2000 mm

3 x 1000 mm

3 x 2000 mm

115-774-J9

115-776-J9

–

–

–

–

115-671-J9

115-672-J9

udvendig mål B x D [mm]

best.-nr. til containere
uden naturlig ventilering
best.-nr. til naturlig
ventilerede containere

Ex II 2 G T4

Opkørselsramper til walk-in lagre
til farlige medier

På forespørgsel
Best.-nr. 126-133-J9

På forespørgsel
Best.-nr. 227-763-J9
Opkørselsramper i forskellige størrelser og stigninger
Forlænget opkørselsrampe af stål, til løftevogns kørsel, galv.,
mål B x D (mm) 1000 z 1438

Opkørselsrampe af stål, varmgalvaniseret,
kan reguleres i højden fra 150 til 270 mm,
dimensioner B x D (mm): 1035 x 900

Eksplosionssikrede ventilationsanlæg
til den påkrævede luftudskiftning ved lagring af antændelige væsker (H224 - H226) i henhold
til loven. Ventilationsanlægget er forsynet med en tilsluttet motorafbryder i kabinettet til
beskyttelse mod kortslutning og overbelastning på containerens ydervæg. Ved aktiv lagring
af medier af lagerklasse 3 eller luftudskiftning er lige eller højere end 2 gange i timen, er en
udsugningsovervågning påkrævet.

På forespørgsel

til MC-Vario
best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

eksplosionssikrede
ventilationsanlæg

Udsugningsovervågning til
farligt-gods lagre op til 25m³

Udsugningsovervågning til
farligt-gods lagre fra 25 m³

115-703-J9

205-003-J9

205-720-J9

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Walk-in brandsikringslagre

Allrounder med mange innovationer

Lagerplads: 6 til 22 m²

Brandsikringslageret WFP fra DENIOS er optimalt, når der kun er lidt plads til antændelige og vandforurenende medier til rådighed. Ikke
desto mindre kan lageret tilpasses til kundens individuelle behov. Seks størrelser og den komfortable højde sørger for tilstrækkelig
lagermuligheder. Mange af vores kunder beslutter sig derfor for brandsikringslageret WFP.

DIBt

W beregnet til en karakteristisk snebelastning
på sk = 2,5 KN/m²
W beregnet til en karakteristisk vindbelastning med en
vindhastighed på qw = 0,585 KN/m²
W EI₂ 90-C døre iht. EN 13501-2, testet iht. EN 1634-1
W målrettet regnvandsaﬂøb

DIBt - tysk institut
for byggeteknik, Berlin

Z-38.5-292 (Tyskland)

Systemet i overblik

WFP-M 6 ca. 6,6 m² lagerplads

WFP-X 6 ca. 6,6 m² lagerplads

GENEREL
GODKENDELSE FRA
BYGGETILSYNET

REI90
KLASSIFICERING

iBS

90 minutters brandbeskyttelse indefra og udefra
DIBt godkendelse Z-38.5-292
gitterriste svarer til bestemmelserne
tæthedsprøve af opsamlingskarret vha. farve test
ifølge DIN EN 3452-1
W eﬀektiv korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede
elementer og 2K lakering af høj kvalitet
W høj varmeisoleringsværdi: U-værdi 0,36 W/(m²K)
W bæreevne af gitterristene: 1.000 kg/m²
W
W
W
W

Rapport nr.
316 102 803-A

Brandbeskyttelse (Europa)

WFP-M 14 ca. 14,1 m² lagerplads

WFP-X 10 ca. 10,3 m² lagerplads

WFP-X 14 ca. 14,1 m² lagerplads

WFP-X 22 ca. 21,6 m² lagerplads

Udførelser

Dørposition

Walk-in brandsikringslager WFP har 2 forskellige containertyper:

W Døren placeres som standard i midten.
W Der er ﬂere muligheder for at positionere dørene. Du er velkommen til at
kontakte os!

W WFP-M - indvendig højde: 2.280 mm
W WFP-X - indvendig højde: 2.500 mm

Dørenes mål
med 1- eller 2-ﬂøjet dør på den korte eller den lange side
W 1-ﬂøjet dør: 1.165 x 1.950 (B x H mm) BRM 1.250 x 2.000
W 2-ﬂøjet dør: 1.915 x 1.950 (B x H mm) BRM 2.000 x 2.000
Dørene lukker i den rigtige
rækkefølge, ved 2-ﬂøjet døre sørger
en lukkeregulering for en sikker
lukning af dørene
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www.denios.dk

Walk-in brandsikringslagre

2

NYHED
med DIBt + REI
90
godkendelse Z-38.5-292
certificeret

el-skab, der indeholder styringen
dobbelt stålrammekonstruktion for
brandbeskyttelse indefra og udefra
varmeapparat med luftcirkulation
(ex-sikret) til frostfri lagring i hele
brandsikringslageret
brandbeskyttelsespaneler med høj
isoleringsværdi

dørholderanlæg (tilbehør)

5 mm opsamlingskar med gitterrist,
opfylder miljølovgivningen, med
tæthedsprøve ifølge EN ISO 3452-1

brandsikker ventilationsåbning

teknisk ventilation til opbevaring og
håndtering af antændelige medier

lav dørtrin, 147 mm høj

tagvandsafløb på kortsiderne

lys- og dørlukningskontakt

Udsugningsovervågning

Dørvarianter

Vi tilbyder også brandsikre reollagre. Detajler findes

Bestilling og service 76 24 40 80

fra side
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Brandsikringslagre

DIBt

316102803-A

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

Brandsikringslager WFP-M
Walk-in brandsikringslageret WFP med en indvendig højde på 2.280 mm er tilpasset opbevaring af smådunke. Det er ligeledes muligt, at
opbevare enkelte tromler eller IBC’er. Fleksibelt indvendigt udstyr: Der er mulighed for reolsystemer eller aftapningssystemer. Forskellige
dørsystemer og det store udstyrssortiment gør det muligt, at tilpasse WFP’en til næsten enhver opgave.

W Lagerplads: 6 til 14 m²lav dørtrin på 147 mm

Brandsikringslagrene leveres med en 17 mm Euro-låsecylinder som
standard. Denne kan uden problemer efterfølgende i Schweiz skiftes til en
KABA-cylinder.

Brandsikringslager WFP-M 14 med praktiske reoler og 1-ﬂøjet EI₂ 90 dør, lagerplads ca. 14,1 m²

dørversion

1-ﬂøjet

type

WFP-M 6 S1

lagerplads [m²]

WFP-M 14 LL1

7

dimensioner B × D × H [mm]*

3018 x 2784 x 2655

indvendig mål B x D x H [mm]

2580 x 2560 x 2280

dørposition

kort side

opsamlingsvolumen [l]
best.-nr.

WFP-M 14 LR1

WFP-M 14 S1

lang side, højre

kort side

14
5938 x 2878 x 2789
5500 x 2560 x 2280
lang side, venstre

730

bæreevne [kg/m²]

WFP-M 14 LM1

lang side, i midten
1560

1000

1000

1000

1000

1000

246-935-J9

246-927-J9

246-929-J9

246-931-J9

246-933-J9

*transport mål afviger fra containerens mål
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For yderligere informationer og priser kontakt os.

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

NYHED med DIBt
godkendelse Z-38.5-292

Brandsikringslagre

316102803-A

+ REI 90
certificeret

2

DENIOS service
W Aftagning og ibrugtagning
W After Sales-service
W Eftersyn

W Kundeservice
W Transport og logisktik
W Montage

Vigtige
oplysninger

se side

214

Brandsikringslager WFP-M 6 med 2-ﬂøjet EI₂ 90 dør, lagerplads ca. 6,6 m²

dørversion
type
lagerplads [m²]

2-ﬂøjet
WFP-M 6 S2
7

dimensioner B × D × H [mm]*

3018 x 2784 x 2655

indvendig mål B x D x H [mm]

2580 x 2560 x 2280

dørposition
opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
best.-nr.

WFP-M 14 LL2

kort side

WFP-M 14 LM2

WFP-M 14 LR2

WFP-M 14 S2

lang side, højre

kort side

14
5938 x 2878 x 2789
5500 x 2560 x 2280
lang side, venstre

730

lang side, i midten
1560

1000

1000

1000

1000

1000

246-936-J9

246-928-J9

246-930-J9

246-932-J9

246-934-J9

*transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Brandsikringslagre

DIBt

316102803-A

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

Brandsikringslager WFP-X
Den største version af brandsikringslageret WFP har tilstrækkelig plads til opbevaring af smådunke. Dimensionerne og den indvendige højde
på 2.500 mm giver plads til installering af udsugningsborde eller blandingsstationer. Bransikringslagre WFP er brandsektioner med REI 90
godkendelse og velegnede til et utal af anvendelsesmuligheder - både inden- og udendørs.

W lagerplads: 6 til 22 m²lav dørtrin på 147 mm

Brandsikringslagrene leveres med en 17 mm Euro-låsecylinder som
standard. Denne kan uden problemer efterfølgende i Schweiz skiftes til en
KABA-cylinder.

WFP-X 22 ca. 21,6 m² lagerplads

dørversion

1-ﬂøjet

type

WFP-X 6

WFP-X 10

WFP-X 14

7

10

14

22

dimensioner B × D × H [mm]*

3018 x 2784 x 2875

4478 x 2784 x 2921

5938 x 2878 x 3009

8858 x 2878 x 3009

indvendig mål B x D x H [mm]

2580 x 2560 x 2500

4040 x 2560 x 2500

5500 x 2560 x 2500

8420 x 2560 x 2500

730

1150

1560

2400

1000

1000

1000

1000

lagerplads [m²]

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
best.-nr. dørposition: kort side
best.-nr. dørposition: lang side, i midten

WFP-X 22

246-957-J9

246-939-J9

246-947-J9

246-955-J9

–

246-937-J9

246-943-J9

246-951-J9

best.-nr. dørposition: lang side, venstre

–

–

246-941-J9

246-949-J9

best.-nr. dørposition: lang side, højre

–

–

246-945-J9

246-953-J9

*transport mål afviger fra containerens mål
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For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-292 (til Tyskland)

NYHED med DIBt
godkendelse Z-38.5-292

Brandsikringslagre

316102803-A

+ REI 90
certificeret

2

DENIOS service
W Kundeservice
W Transport og logisktik
W Montage

W Aftagning og ibrugtagning
W After Sales-service
W Eftersyn

Vigtige
oplysninger

se side

214

Walk-in brandsikringslager WFP-X 14 med 14,1 m² grundﬂade

dørversion
type

2-ﬂøjet
WFP-X 6

WFP-X 10

WFP-X 14

7

10

14

22

dimensioner B × D × H [mm]*

3018 x 2784 x 2875

4478 x 2784 x 2921

5938 x 2878 x 3009

8858 x 2878 x 3009

indvendig mål B x D x H [mm]

2580 x 2560 x 2500

4040 x 2560 x 2500

5500 x 2560 x 2500

8420 x 2560 x 2500

730

1150

1560

2400

1000

1000

1000

1000

lagerplads [m²]

opsamlingsvolumen [l]
bæreevne [kg/m²]
best.-nr. dørposition: kort side

WFP-X 22

246-958-J9

246-940-J9

246-948-J9

246-956-J9

best.-nr. dørposition: lang side, i midten

–

246-938-J9

246-944-J9

246-952-J9

best.-nr. dørposition: lang side, venstre

–

–

246-942-J9

246-950-J9

best.-nr. dørposition: lang side, højre

–

–

246-946-J9

246-954-J9

*transport mål afviger fra containerens mål

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Brandsikringslagre

14061104A,REV1

BMC-S

Vigtige oplysninger
se side

214

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-38.5-287

W godkendt til opbevaring af
vandforurenende medier og
brændbare væsker (H224 - H226)
W brandmodstandsdygtighed 90
minutter (REI 90) indefra og udefra
W ﬂeksibel opstilling indendørs eller udendørs
på en støbt ﬂade uden overholdelse af
sikkerhedsafstand
W integreret opsamlingskar af stål med udtagelige,
galvaniserede gitterriste
W tæthedsprøve i henhold til EN ISO 3452-1 med
testcertiﬁkat
W som standard med potentialeudligning til at
undgå elektrostatisk opladning
W leveres klar til brug, forberedt til fastgørelse på
selve stedet
W inkl. krankroge til nem aﬂæsning
W ved lagring af antændelige medier skal der tages
hensyn til: potentialeudligning / jordforbindelse teknisk ventilation
W aﬂåselige, selvlukkende EI 90 dør (højrehængslet)
på den korte side, med anti panik lås

Brandsikringslager BMC-S 180-10,
det kompakte lager til 1 IBC

TILBEHØR

W Belysningen fås også i en
eksplosionsbeskyttet version.
Best.-nr. 129-521-J9

W Udsugningsovervågning til farligtgods lagre fra 25 m³
Best.-nr. 205-003-J9

W Teknisk ventilator med brandsikringsspjæld
Best.-nr. 196-374-J9

254

W Styring (tilbehør)

For yderligere informationer og priser kontakt os.

W Automatisk dørlukning
(fås som tilbehør)
Best.-nr. 174-314-J9

W Opkørselsrampe af stål, varmgalvaniseret,
kan reguleres i højden fra 150 til 270 mm,
dimensioner B x D (mm): 1035 x 900,
Best.-nr. 126-133-J9

www.denios.dk

DIBt

Brandsikringslagre

14061104A,REV1

almen byggetilladelse –
Z-38.5-287

2

Brandsikringslager BMC-S 180-4, til opbevaring
af 4 tromler à 200 liter

Brandsikringslager BMC-S 180-4 med EI 90-dør,
op til 4 tromler à 200 liter (reol fås som tilbehør)

Brandsikringslager BMC-S 180-2 med EI 90-dør,
til 2 tromler à 200 liter og reol til små dunke (tilbehør)

Brandsikre skabe til farlige medier til
opstilling i bygninger

type

fra side

148

BMC-S 180-2

BMC-S 180-4

0/0/1/2

0/1/1/4

1/1/1/4

udvendig mål B x D x H [mm]

1848 x 1300 x 2463

1848 x 1775 x 2463

1848 x 1775 x 2463

indvendig mål B x D x H [mm]

1542 x 1012 x 2100

1542 x 1487 x 2100

1345 x 1350 x 1500

340

500

1040

1000

1000

1250

lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle

opsamlingsvolumen 1 [l]
bæreevne [kg/m²]
vægt [kg]
best.-nr.
TILBEHØR
best.-nr.

BMC-S 180-10

1330

1500

1730

157-874-J9

155-754-J9

157-879-J9

158-239-J9

–

Gitterristhylde
158-238-J9

–

Alt efter version, er leveringstiden ca. 4-8 uger.
Fleksibel til forskellige formål!
Brandsikre reollagre kan opstilles indenfor eller udenfor. Brug for eksempel disse produkter som separat brandsikkert lager i produktionen eller som
brandsikringslager under åben himmel.

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Nøglefærdige lagre til farlige medier

DIBt

almen byggetilladelse

Lager til farlige medier med overdækket gangareal
Den ansvarlige omgang med vores miljø er et vigtigt mål og en stor
succesfaktor for moderne virksomheder. Det store antal love, forskrifter og
retningslinjer, deres konstante forandringer og den stigende globalisering

af de juridiske rammer bestemmer mere og mere virksomhedens hverdag.
Ved opbevaring af større mængder farlige medier øges kravene tilsvarende.
Overhold reglerne med DENIOS som kompetent partner.

Fordele

Erfaring og know how

WW minimerede omkostninger per lagerplads
WW optimerede dimensioner til tromle-, palle- eller IBC-lagring
WW dobbeltlåger, skyde- eller rulleporte
WW varme- og/eller brandbeskyttelse
WW beskyttelsesbarrierer til slukningsvand
WW overdækkede veje og kommissioneringsområder
WW fleksibel opsamlingsvolumen (op til 100%)
WW inddeling i forskellige lager- og brandsektioner muligt

I mere end 30 år har DENIOS produceret individuelle løsninger til lagring af
farlige medier i henhold til loven. DENIOS tilbyder komplette løsninger - og alt
kommer ét sted fra.

Det her har system
Baseret på konceptet af reollagrene kan DENIOS med individuel konciperede
containersystemer tilbyde mulighed for lagring af større mængder farlige
medier i henhold til loven. DENIOS‘ containersystemer er praksisorienterede
løsninger som muliggør kompakt lagring af forskellige emballager.

Trapezplade-tag

Lysbånd

Ovenlysvindue

Skydelåger

Gulvelementer

Billedet viser udstyrsmuligheder
for DENIOS' containeranlæg.

Fløjdøre
Gulvelementer
med gitterriste

Opkørselsrampe

Gangafslutningselement

EN 1090
Den europæiske norm EN 1090 har været gældende siden d.
01.07.2014. Alle relevante sikkerhedsaspekter kontrolleres nøje:
WW konstruktiv opbygning og standsikkerhedsdokumentation
WW svejsesømme og skrueforbindelser
WW optimal korrosionsbeskyttelse
Dette dokumenteres vha. CE-afmærkningen. For dig som kunde
betyder det følgende: Kun en leverandør som er certificeret i
henhold til EN 1090 må konstruere, producere og teste lagre til
farlige medier med DIBt godkendelse. DENIOS opfylder disse krav
- officiel bekræftet via certificering af DVS Zert. Dermed får du med
DENIOS’ produkter den maksimale sikkerhed.

Nøglefærdige lagre til farlige medier bestående af systemcontainere og
lysbånd-overdækning.
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www.denios.dk

DIBt

Nøglefærdige lagre til farlige medier

almen byggetilladelse

Service

Udførelser

Fra den første kontakt til leveringen, godkendelsesprocessen og ibrugtagning
af dit lager til farlige medier bliver du vejledt og rådgivet af vores konsulenter
på det højeste niveau.

Ved hjælp af den modulære konstruktion af enkelte systemcontainere
med mange varianter og det store tilbehørssortiment , kan alle krav
opfyldes. Som tilbehør findes der f.eks.:

WW behovsanalyse
WW teknisk rådgivning
WW realisering

WW indlægskar af kunststof eller rustfrit stål til sikker opbevaring af
aggressive medier
WW opsamlingskar med 100% opsamlingsvolumen
WW isolering til tempereret lagring
WW naturlig ventilering til lagring af brandbare væsker

Godkendelsesprocess

Aftagning og ibrugtagning

WW på grundlag af gældende bestemmelser
WW samtaler med myndighederne
WW støtte ved godkendelsesprocessen

WW kundeservice
WW after sales-service
WW eftersyn

Rådgivning og planlægning

2

Lager til farlige medier bestående af systemcontainere kombineret med overdækkede gangarealer

Storlager til ca. 400 tons farlige medier i tromler, IBC-/ASF og yderligere specialbeholdere, overdækket, med god tilgængelighed til alle beholdere.

Bestilling og service 76 24 40 80
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Medier og tilsætningsstoffer ved temperatur
Processmedier skal have den rigtige temperatur til forarbejdning. Det gælder især levnedsmiddelindustrien og kemisk industri.
Nogle farlige medier skal beskyttes mod vejrlig. Vi tager højde for mange anvendelsesmuligheder. Varmekapper til enkelte
emballager og varmekamre til flere IBC’er er kun to eksempler af vores termoteknik sortiment.
258

Opvarmning, smeltning og
at holde varm: Termoteknik

260

Varmekappe til tromler, gasflasker og IBC’er

262

Varmekappe til tromler, gasflasker og IBC’er,
til Ex-zoner

264

Induktions tromlevareapparat, til Ex-zoner

265

Varmebælter og opvarmning fra bunden til tromler

266

Varmekamre

Ex-beskyttede tromle- og containerpumper
fra 14.100,-

se side

323
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Varmekapper

HM, sikker opvarmning af gasflasker, tromler og IBCer
W til opvarmning eller vedligeholdelse af en konstant temperatur
W til beholdere fra 25 til 1.000 liter hhv. standard gasﬂasker med 230 mm Ø
W strømforsyning: 230 V
W beskyttelsestype IP 44
W 5 m strømforsyningskabel

W af slidstærk og vandafvisende coatet polyamid
W med silikone isoleret varmespirale
W inkl. termostat: reguleringsinterval: 0 til 90 °C

fra 3.770,-

Varmekappe HM 1, til 25 og 30 liters tromler
og balloner,
Best.-nr. 117-721-J9

Varmekappe HM 2, til 50 / 60 liters tromler,
Best.-nr. 117-722-J9

Varmekappe HM 3, passer til 200 liters tromler,
Best.-nr. 117-723-J9
Varmekappe HM-G, til gasﬂasker
med Ø ca. 230 mm og længde
(med ventil) ca. 1075 til 1630 mm,
Best.-nr. 236-439-J9

TILBEHØR
Isoleringshætte af
nylon

variant

ikke Ex-sikret

type

HM 1
25/30 liters stål-/
plastdunke

egnet til

HM 2

HM-G
gasﬂaske Ø 230 mm

beholderomfang min. [mm]

870

1100

1800

beholderomfang maks. [mm]

1000

1250

1900

830

højde [mm]

400

460

450

1050

kapacitet [W]

200

250

450

450

117-721-J9

117-722-J9

117-723-J9

236-439-J9

3.770,-

6.490,-

4.690,-

11.400,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

260

HM 3

50/60 liters stål-/
200 liters stål-/plasttromle
plasttromle

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

680

til 200/220 liters stål- og
plasttromler, forhindrer hurtig
varmetab, Best.-nr. 236-440-J9,
Kr. 2.910,-

www.denios.dk

Varmekapper
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Varmekappe type HM 4 til IBCer

Nyhed: digital termostat med ”touchscreen”
på forespørgsel

W tilpasset til IBCer med en omkreds fra 4060 til 4310 mm
W kapacitet: 2000 W, 1 varmekreds med termostat
W tilbehør: isoleringshætte til IBCer til beskyttelse mod for hurtig afkøling

Yderligere varmekapper - f.eks. med digital
termostat og touch screen. Versioner med
særlig høj ydelsesevne findes i vores shop!
denios.shop/varmekapper

PREMIUM UDFØRELSE

23.100,Best.-nr. 117-724-J9

Varmekappe HM 3.A til
200 liters tromler
W egnet til 200 liters stål- og plasttromler
W Kapacitet: 1100 W, 1 varmekreds med termostat

TOP-SELLER

8.990,Best.-nr. 156-179-J9

Reguleringsintervallet på 0-90 °C
giver mulighed for en eﬀektiv styring af opvarmningen.

Varmekappe af vandafvisende og
rivfast PU-laminat. PA-holdermateriale, yderligere lamineret med
en isolering af vævet glasuld.

SÆT-PRIS
TILBEHØR
Isoleringshætte til IBCer

Minimalt varmetab og væsentlig
reduceret strømforbrug takket
være varme-element af spiralformet omviklet modstandstråd
med silikoneisolering.

24.900,Best.-nr. 207-857-J9
Varmekappe HM 4 (ikke Ex-sikret) med isoleringshætte,
som sæt

variant

ikke Ex-sikret

type

HM 3.A

HM 4

200 liters stål-/plasttromle

1000 liters IBC

beholderomfang min. [mm]

1800

4060

beholderomfang maks. [mm]

1950

4310

egnet til

2.670,-

Best.-nr.
129-157-J9

Isoleringshætte til beskyttelse af den øverste del
af beholderen mod for hurtig afkøling

Bestilling og service 76 24 40 80

højde [mm]
kapacitet [W]
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

850

950

1100

2000

156-179-J9

117-724-J9

8.990,-

23.100,-

leveringstid: 1 uge
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Varmekapper

fleksibel varmekapper HM-Ex til gasflasker, tromler og IBC’er
W sikker opvarmning især i Ex-beskyttede områder
W varmekapper støtter industrielle processer ved at opvarme eller holde væsker i beholdere og tromler varm
W af speciel elastomer og silikonebelagt glasvæv med patenteret varmeteknologi
W leveres med 5 m kabel (uden stik)

Varmekappe til IBCer og 200 liters tromler i ex-sikrede zoner
W
W
W
W

certiﬁceret iht. Atex - II 2 G Ex e II T3 (zoner 1 og 2)
automatisk temperaturstyring - varmekappen opnår temperaturer op til 80°C (tromlevæg), hhv. 55°C (IBC)
beskyttelsestype IP 44
strømforsyning: 240 V

52.700,Best.-nr. 176-398-J9
Varmekappe HM 4 Ex, til IBCer (også egnet til
opvarmning af 4 stk. 200 liters ståltromler)

Isoleringshætte til IBCer
W Isoleringshætte til beskyttelse af den øverste del af
beholderen mod for hurtig afkøling
W Også egnet til ex-beskyttede områder
W Ideel i kombination med varmekapperne HM4 eller HM4Ex

36.300,Best.-nr. 178-874-J9
Varmekappe HM 3A Ex, til 200 liters tromler
(også egnet til beholdere af HDPE)
variant

Ex-sikret

type

HM 3AEX

HM 4EX

200 liters stål-/plasttromle

1000 liters IBC

beholderomfang min. [mm]

1800

4060

beholderomfang maks. [mm]

1950

4310

egnet til

2.670,-

850

950

kapacitet [W]

720

1700

178-874-J9

176-398-J9

36.300,-

52.700,-

best.-nr.

Best.-nr. 129-157-J9
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højde [mm]

alle produkter frit leveret

pris Kr. / styk

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Varmekapper til Ex-områder i andre størrelser og iht. dit behov fås på forespørgsel. Kontakt os.
Varmekapper med digital termostat iht. Atex findes i vores onlineshop og på forespørgsel.

Varmekappe HM 1Ex / HM 2Ex,
til beholdere og tromler

Varmekapper HM-GEx,
til gasflasker

W egnet til stål- og plastbeholdere fra 25 op til 60 liter
W tilladt iht. ATEX:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zonen 1 og 2)
W certiﬁceret automatisk temperaturstyring: maks.
vægtemperatur 80°C (tromlevæg)
W IP 54
W strømforsyning: 240 V

Mange processer i laboratorier og industri
kræver en konstant tilførsel af gas. Hvis
væskeniveauet i gasﬂasken synker hurtigt,
kan der dannes is på ﬂaskens overﬂade
- med negative følger for den påkrævede
gasgennemstrømning.
Varmekapper holder gasﬂaskerne på en
konstant temperatur og sørger for stabil
gasgennemstrømning.

W egnet til standard gasﬂasker: Ø ca. 230 mm,
længde ca.1075 op til 1630 mm (længde inkl.
ventil)
W tilladt iht. ATEX:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zonen 1 og 2)
W certiﬁceret automatisk temperaturstyring:
maks. vægtemperatur 70°C (gasﬂaskevæg)
W strømforsyning: 240 V
W Ekstraudstyr: Ex-varmekappe med integreret
termostat til manuel regulering: 0 op til maks.
50°C (vægtemperatur)

fra 21.900,-

Varmekappe HM 1Ex,
til 25/30 liters stål- og
plastbeholdere

Varmekappe HM 2Ex,
til 50/60 liters stål-/
plasttromler

variant
type
egnet til

Varmekappe HM-GCEx til zone
1 og 2, inkl. termostat (tilladt til
Ex-områder)

Ex-sikret
HM 1Ex

HM 2Ex

HM-GEx

HM-GCEx

25/30 liters stål-/plastdunke

50/60 liters stål-/plasttromle

gasﬂaske Ø 230 mm

gasﬂaske Ø 230 mm

beholderomfang min. [mm]

870

1100

680

680

beholderomfang maks. [mm]

1020

1250

830

830

400

460

1050

1050

90

130

100

højde [mm]
kapacitet [W]
variant
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

med automatisk temperaturstyring

100
med termostat

236-434-J9

236-436-J9

236-437-J9

236-438-J9

21.900,-

22.500,-

34.600,-

49.900,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Induktionstromlevarmer

Induktionsvarme til brug i Ex-zoner
W til ståltromler op til 200 liter, til hurtig opvarmning af viskose væsker
W også velegnet til smelting af faste medier
W
W
W
W

ydedygtig og energibesparende - sparer tid i produktionen
certiﬁceret iht. ATEX til Ex-zone 1 og 2: Ex II 2 GD / Ex e II T3
beskyttelsestype IP 66
sikret mod overophedning

Det passende tilbehør fås i
shoppen!
denios.shop/dk-varmekappe

Induktionsvarmeapparat
W varmen overføres straks til tromlen, skal ikke forvarmes
W temperaturforøgelsen afhænger af materialets art, ca. 10 - 15°C pr. time
W certiﬁceret automatisk temperaturbegrænsning: maks. 123°C (på
tromlens væg, ved 20°C omgivelsestemperatur)

59.600,Best.-nr. 117-719-J9

Kombinationen af tromlevarmer og bundvarmer IBP
reducerer opvarmningstiden, f. eks. ved letolie ca. 20%

Induktionsbundvarmeplade IBP
W individuel eller til optimering af processen i kombination med
induktionstromlevarmer og GFK-hætte
W certiﬁceret, automatisk temperaturbegrænsning
W kombinationen med induktionsvarmer og GFK-hætte er en komplet
tromle-”miniovn” til Ex-zoner

33.100,-

Induktionsvarmeapparat type IHG
i kombination med opvarmning fra
bunden type IBP.

version
kapacitet [W]

Best.-nr. 178-875-J9
Induktionsvarmeapparat

Induktionsbundvarmeplade IBP

opvarmning fra sidevæggen

opvarmning fra bunden

2750

500

mærkespænding [V]

240

240

diameter indvendig [mm]

613

560

50

55

790 x 790 x 740

750 x 890 x 60

117-719-J9

178-875-J9

59.600,-

33.100,-

vægt [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR

kontrolboks til manuel temperaturbegrænsning (0-100%), boksen skal tilsluttes i ikke Ex-område

264

alle produkter frit leveret

Bundvarme type IBP, til
tromler af stål op til 200 liter

leveringstid: 2 - 3 uger

best.-nr.

pris Kr. / styk

168-039-J9

4.740,-

TILBEHØR
GFK-hætte
Glasﬁber kunststofhætte yderligere beskyttelse mod
varmetab, ex-sikret

9.640,-

Best.-nr.
178-877-J9

www.denios.dk

Tromlevarmer

W til 200 liters tromler
Dette varmebælte er beregnet til at holde olie, lim, lak m.v. på en tilstrækkelig høj temperatur
til videreforarbejdningen

Tromlevarmebælte af stål,
type HG-S

3

Tromlevarmer
type HBD

Fleksibelt varmebælte HG-F
af silikone
Eksempel: almindelige anvendelse med ﬂere bælter.

7.480,Best.-nr. 171-803-J9

W gulvvarmeplade til ståltromler op til
200 liter
W trinløs temperaturregulering 0 - 150°C
W strømforsyning: 230 V / 50 Hz
W klar til brug, inkl. 2 m netkabel og stik

5.750,-

3.420,-

Best.-nr. 117-720-J9

Best.-nr. 117-717-J9

Tromlevarmebælte type HG-S af stål

W med netkabel og indkapslet varmemotor med
kapillar-termostat
W beskyttelsestype: IP 30
W højde: 200 mm
W til tromle-Ø: 575 mm
W strømforsyning: 230 V
W 2 m netkabel
W eﬀekt: 1200 W

Fleksibelt varmebælte type HG-F,
målene 1665 x 125 mm,

type

HBD

version

W varmelederen er vulkaniseret ind i en ﬂeksibel
silikonemåtte
W højeste temperatur: 120º C
W med skjult termostat
W beskyttelsestype IP 40
W høj stabilitet
W højde: 125 mm
W til tromle-Ø: 550 - 600 mm
W strømforsyning: 230 V
W 2 m netkabel
W eﬀekt: 1000 W

opvarmning fra bunden

reguleringsinterval min. [°C]
reguleringsinterval maks. [°C]
kapacitet [W]
Ø x H [mm]
højde bundplade [mm]
best.-nr.

0
150
900
600 x 105
70
171-803-J9

pris Kr. / styk

7.480,-

BESTIL OGSÅ
Isoleringshætte
W
W
W
W
W

forhindrer for hurtig afkøling af tromlens indhold f.eks. efter opvarmningen
til 200/220 liters stål- og plasttromler
af vandafvisende teﬂon/polyestervæv
praktisk velcrolukning
klaplåg til nem tilgang til spunshullet

2.480,-

Best.-nr.
210-392-J9

Isoleringshætte med klaplåg og velcrolukning

Bestilling og service 76 24 40 80

Ideelt i kombination med opvarmning fra
bunden HBD.

Tromleløfter type RT til sikker transport af
tromlen og til opstilling på paller og tromlevarmeapparaterne, Best.-nr. 227-162-J9, Kr. 4.940,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Varmekamre

Projektløsninger fra specialisten
DENIOS’ systemer er afprøvet af mange brancher i hele verden. Vores store sortiment af velfungerende standardprodukter, knowhow af vores udvikler og vores
processikkerhed garanterer den højeste produktkvalitet. Ud over det har DENIOS stor erfaring i realisering af individuelle projekter såsom temperering af store
mængder eller integration i produktionsprocesser. For DENIOS spiller det ingen rolle, om projektet bliver påvirket af virksomhedens komponenter eller trange
pladsforhold. DENIOS’ team står til din rådighed fra planlægningen og produktionen til eftersyn.

Varmekamre på det højeste niveau
Vores varmekamre er underlagt strenge
kvalitetskrav for at opnå og vedligeholde det
påkrævede termiske niveau - også ved varierende
omgivelsestemperaturer. Dette er opgaven af de
centrale komponenter, bestående af
WW varmeveksler
WW luftfordeling
WW isolering på alle sider og
WW en præcis regulering
Disse komponenter er tilpasset hinanden.
Derefter følger individualiseringen med mange
udstyrsmuligheder såsom porte, opvarmning,
ventilation, brandbeskyttelse m.m. Dermed
tilpasses systemet individuelt på kundens behov til et godt pris-ydelses-forhold.

Varmekammer WK 714-3 med 3 lagerniveauer og rulleport Opvarmning af smagsforstærkere i
levnemiddelindustrien til 50° C, indvendigt galvaniseret. indvendig og udvendig eksplosionssikring
temperering vha. damp

isolering af høj kvalitet
dørkontakt (tilbehør)
vejrbeskyttet cirkulationsventilator
styring inkl. temperaturregulering
opvarmningssystem (el, damp, termisk olie eller varmt vand)
sikkerhedstemperaturbegrænsning
Pt100-sensor
integreret opsamlingskar
grundplade til forankring, 100 mm frihøjde
stænkskærm
gennemskubssikring
tætlukkende døre med vriderlås

266

Principskitse af et opvarmningssystem;
effektiv opvarmning af emballagerne
I toppen af varmekammeret suges luften ind af radialventilatoren og
opvarmes vha. varmeveksleren. Den varme luft blæses ud igen under
produkterne via luftkanaler. Denne turbulente luftstrømning muliggør en
hurtig og homogen opvarmning af produkterne. Sammenspillet mellem
varmeveksler og luftføring, ventilator og luftkanalgeometri er afgørende
for den ensartede temperaturfordeling i systemet.

www.denios.dk

Varmekamre

3

Termisk bearbejdelse med merværdi
En massiv ramme af svejsede stålproﬁler samt et certiﬁceret opsamlingskar er grundlaget for vores varmekamre. Isolering fra alle sider sørger for at minimere
varmebroer. Isoleringsmateriale af 100 mm tykke elementer med brandmodstandsdygtighed EI 120 (iht. EN 13501). Dørisolering, vriderlås og silikonepakninger
sørger for minimeret varmetab. Varmeregisteret og styringen tilpasses kundernes behov. Der kan både vælges kapacitet og udførelsen.

W pålidelig
temperaturstabilitet
W energibesparende og
eﬀektiv
W lave driftsomkostninger
W korte opvarmningstider
W opsamlingskar
W brandbeskyttet
udførelse op til REI 120
(ekstraudstyr)
W eksplosionsbeskyttet
udførelse iht. ATEX
(ekstraudstyr)
W GMP-konform udførelse
(ekstraudstyr)
W silikonefri udførelse
(ekstraudstyr)

Varmeregister til individuelle krav
Varmeregisteret skal tilpasses til individuelle krav. Energikilden,
sikkerhedsaspekter og pladsforholdene er herved afgørende faktorer.
DENIOS realiserer opvarmningssystemer som tilpasser sig til netop
dit behov. Placering af varmeregisteret er ﬂeksibelt. For at skåne

ressourcerne tilpasses varmevekslerens ydelse til kundens behov. Vores
store tilbehørssortiment muliggør individuelt tilpasning. F.eks. kan
eksplosionsbeskyttelse iht. ATEX realiseres, uafhængig af opvarmningen.

En eﬀektiv kombination af varmeveksler og cirkulationssystem garanterer hurtig opvarmning og optimal varmefordeling. Der kan vælges:
strømbaseret energiforsyning: fuld ﬂeksibilitet og lave omkostninger ved tilslutning til ledningssystem
ventilreguleret energiforsyning: damp, termisk olie eller varmt vand. Gør brug af den eksisterende processvarme eller brug din overskydende varme økonomisk

2,0 °C udvendig temperatur

79,7 °C

Skematisk diagram
Eksemplet viser en næsten ensartet temperaturfordeling
på alle relevante målepunkter. Ved en udvendig temperatur
på 2 °C og en ønsket indvendig temperatur på 81 °C er der
temperaturforskel på kun 2,4 kelvin. Dette resultat opnås vha.
brug af komponenter af høj kvalitet, opvarmning, udsugning og
isolation.

Bestilling og service 76 24 40 80

82,1 °C
80,7 °C

81,3 °C

81,5 °C
81,3 °C
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Transport, håndtering og lækager uden risici
Mange hjælpemidler, som letter, muliggør eller sikrer det daglige arbejde, opfattes som en selvfølge. Men lige præcis her skulle man
se på detaljerne. F.eks. ved transport og håndtering af små mængder farlige medier. Vores FALCON sortiment er blevet udviklet til
sikker aftapning af antændelige væsker, men understøtter også rengøringsopgaver. Hvis der alligevel er løbet noget ved siden af,
opsuger og inddæmmer DENSORB bindeﬂeece væsken.
268

Sikker håndtering og transport af farlige medier

270

Lager- og destrueringstanke

339

Tromletilbehør, tromlehaner og tragte

272

Tankanlæg til benzin og diesel

354

Tromlerullevogne

274

Kemikalietanke

362

Tromletænger

278

Tromler, IBCer, dunke

366

Tromleløftere og udstyr til
gaffeltruck

294

FALCON påfyldningskander LubriFlex

380

DENSORB bindefleece-produkter
og oliebarrierer

300

Sikkerhedskander og -beholdere

416

DENSORB-granulater

Tromle- og beholderpumper,
røreværker

421

DENSORB nødhjælpssæt

334

Jordledninger og
jordforbindelsessystemer

431

Lækagemanagement og
kloakdæksler

338

Kabel- og slangeoprullere

311

FALCON-sikkerhedskander
fra 460,-

fra side

305
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Lager- og destrueringstanke

Lager- og destrueringstanke
W til indamling, opbevaring, transport og destruering af vandforurenende medier
W med DIBt godkendelse og transportgodkendelse iht. GGVS/GGVE til emballagegrupperne II + III
til opstilling indendørs (EX-zone 2)
W stabil udvendig beholder, af
galvaniseret stål, med stålrørspalle og
frihøjde til gaﬀeltruck
W indvendig beholder af PE, korrosionsog vedligeholdelsesfri
W 4 adskilte påfyldnings- og
aftapningsstudser med 2“ indvendigt
gevind
W som standard med udluftningsventil
samt optisk læk- og
påfyldningsstandsindikator
W godkendt til opbevaring af olie og
dieselolie

TOP PRIS

5.580,-

Lager- og destrueringstanke
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

700

1000

1135 x 757 x 1210

1135 x 757 x 1640

117-773-J9

117-777-J9

5.580,-

7.380,-

pris Kr. / styk

TILBEHØR

Best.-nr. 117-773-J9

BESTIL OGSÅ

DENSORB bindemiddel sæt mobil og/eller stationær

Armaturer

se side

415

Påfyldnings armatur med
tankvognskobling, Best.-nr.
117-802-J9,
Kr. 1.250,-

270

Udsugningskobling til type TA 700,
Best.-nr. 117-783-J9, Kr. 1.140,Udsugningskobling til tømning ved
hjælp af tankvogn til type TA 1000,
Best.-nr. 130-199-J9, Kr. 1.140,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.21-133

Lager- og destrueringstanke

UN transportgodkendelse

4

Aflåselig
påfyldningstragt med si,
Best.-nr. 117-781-J9,
Kr. 2.270,Standardudstyr med
ventilationsarmatur.

Standardudstyr med
væskestandsindikator.

Principskitse
Legende
1. stålkappe
2. indvendig beholder af PE
3. påfyldningsstuds
4. væskestandsindikator
5. muﬀe til fri benyttelse
6. aftapningsstuds
7. stålrørspalle
8. optisk lækageindikator

Trappe med 2 trin kan leveres som ekstraudstyr
Dim. (L x B x H i mm): 620 x 630 x 400,
Best.-nr. 117-782-J9, Kr. 1.720,-

TILBEHØR

Aftapningspumper

Elpumpe type WA 50-N til aftapning af
diesel- og fyringsolie. Med automatisk
tappepistol, inkl. ﬁxeringskonsol
(mængdetæller som tilbehør), Best.-nr.
117-608-J9, Kr. 5.700,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Gennemløbstæller

Tromlepumpe HP 40 med tappeventil
(mængdetæller som tilbehør),
Best.-nr. 117-541-J9, Kr. 2.550,-

Håndpumpe til lagertank TA til
aftapning af diesel og fyringsolie,
Best.-nr. 117-570-J9, Kr. 1.470,-

alle produkter frit leveret

Til tromlepumper HP 40,
Best.-nr. 173-295-J9, Kr. 2.490,Til tromlepumper W,
Best.-nr. 173-296-J9, Kr. 2.490,-

leveringstid: 2 - 3 uger
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Mobilt tankanlæg til karbamidopløsning AUS 32

Mobile karbamid- og diesel tankanlæg af
polyethylen (PE)
W til sikker og komfortabel forsyning af maskiner
og køretøjeringen afbrydelser pga. transport til
oﬀentlige tankstationer

fra 6.460,-

Mobile tankstationer til vandholdig karbamidopløsning AUS 32, som moderne dieselmotor
har brug for til rensning af udstødningsgas.
Karbamidopløsning er ikke noget farligt
medie og dermed er en UN-godkendelse ikke
påkrævet.

Mobil tankstation til
karbamidopløsning
AUS 32, 250 liter

Mobil tankstation til
karbamidopløsning
AUS 32, 450 liter

PolyMove PM 250 kan stå med åben låg i en lille varevogn. Der kan
tankes direkte ud af side- eller bagdøren vha. dens lange slange.

type

Mobilt tankanlæg til karbamidopløsning AUS 32

variant

med pumpe, tappeventil og slange

volumen [l]

250

ydeevne maks. [l/min]

15

250

450

33

best.-nr. mærkespænding [V] 12

243-124-J9

243-121-J9

243-127-J9

243-131-J9

best.-nr. mærkespænding [V] 24

243-125-J9

243-122-J9

243-128-J9

243-132-J9

–

243-123-J9

–

243-133-J9

6.460,-

8.940,-

7.870,-

10.600,-

best.-nr. mærkespænding [V] 230
pris Kr. / styk

272

med pumpe, tappeventil, slange og gennemløbsmåler
450

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

www.denios.dk
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Mobile diesel tankanlæg

UN transportgodkendelse

W af korrosionsfri kunststof
W med plads til 4 meters tappeslange, automatisk
tappepistol og pumpekabel
W elektrisk pumpe med høj pumpeeﬀekt
W med kugleventil
W armaturerne ligger beskyttet og let tilgængelig i et
tilbehørsfag, som samtidig tjener som opsamlingskar til
dryptab.

robust låseligt låg
med praktisk
LED-akkumulatorlygte
som standard
transparent
dokumentdepot i
låget (kun 450 liters
versionen)
fag til tappepistol
håndtagene i
siden muliggør
nem håndtering

PRIS TIP

fra 6.320,-

mobilitet vha.
integrerede
gaﬀellommer og
krankroge.

De mobile tankanlæg PolyMove
opfylder kravene til de internationale
forskrifter for transport af farligt gods
ad vej i henhold til den europæiske
konvention (ADR); yderligere dunke op
til en samlede mængde på 1.000 liter
kan transporteres uden ADR-kørekort
og særlige afmærkning af køretøjet.

Den mobile diesel tankstation
PolyMove med 450 liters volumen har
med stor succes flere gange bestået
faldtest fra 1,2 m højde ved -20°C.

type
variant

Mobile diesel tankanlæg PolyMove
med pumpe, tappeventil og slange

volumen [l]
UN-godkendelse

med pumpe, tappeventil, slange og gennemløbsmåler

250

450

250

450

iht. ADR 1.1.3.1C

D/BAM 12943/31H2

iht. ADR 1.1.3.1C

D/BAM 12943/31H2

214-357-J9

194-025-J9

222-102-J9

222-105-J9

35

35

35

35

214-358-J9

194-026-J9

222-103-J9

222-106-J9

best.-nr. mærkespænding [V] 12
ydeevne maks. [l/min]
best.-nr. mærkespænding [V] 24
ydeevne maks. [l/min]
best.-nr. mærkespænding [V] 230
ydeevne maks. [l/min]
pris Kr. / styk

70

70

70

70

214-402-J9

194-027-J9

222-104-J9

222-107-J9

56

56

56

56

6.320,-

11.500,-

7.800,-

12.800,-

TILBEHØR
best.-nr.

pris Kr. / styk

Digital gennemløbstæller til eftermontering

221-731-J9

1.390,-

LED-lampe

195-350-J9

230,-

Opsamlingskar til tankstation PM 250

162-286-J9

2.960,-

Opsamlingskar til PM 450

195-351-J9

2.170,-

Mobilt sæt bindemidler

116-660-J9

370,-

Måtte med skridsikker overﬂade som transportsikring

216-909-J9

270,-

Fastspændingsrem med skraldenøgle til type PM 250

216-907-J9

180,-

4 fastspændingsbælter til type PM 450

195-352-J9

510,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Måtte med skridsikker overflade
som transportsikring,
Best.-nr. 216-909-J9, Kr. 270,-

alle produkter frit leveret

Passende opsamlingskar til PM 450
til stationær opbevaring,
Best.-nr. 195-351-J9, Kr. 2.170,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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Lagertanke

Dobbeltvæggede lagertanke

W godkendt til f.eks. fyringsolie, diesel, bio-diesel, smøreolier, planteolier, ethylenglykol,
fotokemikalier, ammoniakvand, teknisk ren karbamidopløsning, brugt olie ...
W dobbeltvægget tank af polyethylen, langtidsholdbar og korrosionsfri
W til opstilling uden at kunden selv har et opsamlingskar
W 4 stk. 2” tilslutninger
W inkl. 2” udluftningshætte

W sikker opbevaring og bortskaﬀelse af
vandforurenende medier

TILBEHØR

2 trins trappe, galvaniseret, Overfyldsikring olie
Best.-nr. 179-313-J9,
lagertank,
Kr. 2.030,Best.-nr. 179-317-J9,
Kr. 9.090,-

TILBEHØR

DIBt

Tank med 1500 liters
volumen.

almen byggetilladelse –
Z-40.21-310

Dobbeltvæggede lagertanke
volumen [l]

Elektrisk dieselpumpe,
4 m slange og automatisk
tappeventil (inkl. holder),
ca. 35 liter pr. minut,
Best.-nr. 117-565-J9,
Kr. 3.770,-

best.-nr.

pris Kr. / styk

2 trins trappe, galvaniseret

179-313-J9

2.030,-

Elektrisk dieselpumpe, 4 m slange og automatisk tappeventil
(inkl. holder), ca. 35 liter pr. minut

117-565-J9

3.770,-

diesel- og olie-påfyldningsrør 2” med tankvognskobling

179-323-J9

1.770,-

dieseltank grænseafbryder med væskestandsindikator

181-611-J9

980,-

Væskestandsindikator til tank 750-1500 l

181-612-J9

340,-

Overfyldsikring olie lagertank

179-317-J9

9.090,-

750

1100

1500

780 x 780 x 1710

1580 x 790 x 1360

1580 x 790 x 1740

klistermærke ”Nur für Altöl”

179-322-J9

140,-

DIBt godkendelse

Z-40.21-310

Z-40.21-310

Z-40.21-310

sugerør med tankvognskobling til tank 750 og 1500 liter

179-314-J9

2.070,-

best.-nr.

179-310-J9

179-311-J9

179-312-J9

sugerør med tankvognskobling til tank 1100 liter

179-315-J9

2.080,-

7.090,-

8.920,-

11.800,-

overfyldsikring, kemikalietank

179-318-J9

17.700,-

udvendig mål
L x B x H [mm]

pris Kr. / styk

Tanke, 300 til 3000 liter
W cylindrisk tank af fødevaregodkendt, UV
stabiliseret polyethylen (LLD-PE)
W egnet til vandlignende medier
W skurelåg af polypropylen (PP) med
udluftningsventil
W med literskala
W fra 750 liter med krankroge

NYHED

fra 2.690,Tanke, 300 til 3000 liter
volumen [l]
nominel størrelse låg
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

274

300

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

DN 180

DN 285

DN 285

DN 285

DN 380

DN 380

DN 380

DN 380

1100 x 630 x 660

1350 x 720 x 755

1600 x 810 x 845

1700 x 920 x 955

1700 x 1150 x 1190

1700 x 1300 x 1340

1850 x 1400 x 1440

1900 x 1500 x 1540

256-976-J9

256-977-J9

256-978-J9

256-979-J9

256-980-J9

256-981-J9

256-982-J9

256-983-J9

2.690,-

4.370,-

5.290,-

6.280,-

8.590,-

11.200,-

14.200,-

17.100,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk

Industri- og kemikalietanke

Industritanke, 1.100 til 5.000 liter

4

Venligst bestil tilbehør altid i forbindelse med tanken!

WW egnet til opbevaring af kemikalier og levnedsmidler

TILBEHØR

WW velfungerende i f.eks. fødevare- og kemisk industri, ved
vandbehandling m.m.
WW langtidsholdbar og miljøvenlig
WW af polyethylen (HDPE) med galvaniserede stålbandager
WW fås i transparent (optisk væskestandsindikator) eller sort
(for at undgå dannelse af alger)

best.-nr.

pris Kr. / styk

Åbning 400 mm Ø, til tank, transparent

179-638-J9

1.980,-

Åbning 400 mm Ø, til tank, sort

179-639-J9

1.980,-

Studs R 1” indvendig, 95 mm, transparent

179-640-J9

880,-

Studs R 1” indvendig, 95 mm, sort

179-641-J9

960,-

Studs R 2” indvendig, 100 mm, sort

179-642-J9

1.190,-

Udløbshane R 2”, vinklet udløb

179-643-J9

1.010,-

Udløbshane R 2”, skrå ventil

179-644-J9

1.190,-

Kuglehane R 2”

179-645-J9

1.990,-

Industrietanke i forskellige udførelser: med åbning
(til venstre), mandehul (i midten) eller studs (til højre).

fra 7.030,-



Industritanke, 1.100 til 5.000 liter

volumen [l]
variant

1100

1650

2000

2000

3000

5000

1 åbning (400 mm), 1 studs
(R2“)1 udløb (R2“)

1 åbning (400 mm), 1 studs
(R2“)1 udløb (R2“)

4 studs (R2“)

1 åbning (450 mm)
2 studs (R2")

3 studs (R2“), 1 studs
(S 160 x7)

3 studs (R2“), 1 studs
(S 160 x7)

1320 x 730 x 1340

2000 x 730 x 1340

2050 x 760 x 1670

2050 x 760 x 1670

2390 x 850 x 1980

2390 x 1350 x 1980

179-626-J9

179-628-J9

179-632-J9

179-630-J9

179-634-J9

179-636-J9

7.030,-

8.440,-

9.080,-

9.990,-

17.200,-

27.900,-

179-627-J9

179-629-J9

179-633-J9

179-631-J9

179-635-J9

179-637-J9

7.300,-

7.740,-

9.270,-

10.100,-

18.800,-

30.800,-

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. transparent
pris Kr. / styk
best.-nr. sort
pris Kr. / styk

Kemikalietanke, 1.100 til 4.000 liter
WW til opbevaring af kemikalier og levnedsmidler med en
vægt på 1,1 kg/liter
WW i stabil udførelse med ekstra ramme af galvaniseret stål
WW i bunden monteret stålflange (uden kontakt til mediet) til tilslutning af
udløbsarmaturer (fås som tilbehør)
WW pladsbesparende firkantet konstruktion med påfyldningsåbning (DN 400),
lukker lufttæt
WW fremstillet af fødevaregodkendt polyethylen (PE)

fra 7.590,Kemikalietanke i 5 størrelser, fra 1.100 til 4.000 liters volumen.


Kemikalietanke, 1.100 til 4.000 liter

volumen [l]
variant
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

1100

1500

2000

3000

4000

1 forbindelseselement

1 forbindelseselement

2 forbindelseselementer

3 forbindelseselementer

3 forbindelseselementer

1400 x 720 x 1400

1560 x 720 x 1640

2070 x 720 x 1690

2230 x 1000 x 1650

2430 x 1000 x 1950

137-875-J9

137-876-J9

137-877-J9

137-878-J9

137-879-J9

7.590,-

10.800,-

12.900,-

24.800,-

29.400,-

pris Kr. / styk

TILBEHØR
2” messingkuglehane inkl. modflange af
galvaniseret stål til væsketæt fastgørelse
til tanken

1.890,Bestilling og service 76 24 40 80

1 1/4"-udløbshane af polypropylen (PP) inkl.
modflange af PP til væsketæt fastgørelse til
tanken

Best.-nr.
137-881-J9

1.780,alle produkter frit leveret

Best.-nr.
137-880-J9

leveringstid: 2 - 3 uger
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4

Lager- og doseringsbeholdere

Lager- og doseringsbeholdere af kunststof
W
W
W
W
W
W

beholder i cylinderform af UV stabiliseret polyethylen (PE)
stor montageﬂade for individuel montering af pumper, røreværker osv.
formet gevindmuﬀe (3/4”)
lukkeprop 3/4“ med EPDM-pakning
også egnet til lysfølsomme medier
aﬂåselig skurelåg DN160 med EPDM-pakning

fra 620,Lager- og doseringsbeholdere,
35 til 100 liters volumen.

Lager- og
doseringsbeholdere,
200 til 500 liters volumen.

Lager- og
doseringsbeholdere
med skala.

Opsamlings-beholdere
W
W
W
W

passer til f.eks. lager- og doseringsbeholdere
til sikker optagelse af lækager og dryptab
UV-stabiliseret, kan bruges til levnedsmidler
med literskala

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-518

TILBEHØR

fra 880,-

Lås til cylindriske 60 til 1000
liters beholdere,
Best.-nr. 256-918-J9, Kr. 349,-

Opsamlingsbeholdere til lager- og
doseringsbeholdere, i transparent eller
sort, fra 80 op til 1.000 liters volumen.

volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr. transparent
pris Kr. / styk
best.-nr. sort
pris Kr. / styk

35

60

100

200

300

500

750

1000

320 x 500

420 x 640

450 x 810

550 x 1030

655 x 1110

770 x 1230

970 x 1170

1080 x 1260

136-930-J9

136-931-J9

136-933-J9

136-934-J9

136-936-J9

136-937-J9

136-939-J9

136-940-J9

620,-

930,-

1.300,-

1.870,-

2.680,-

4.100,-

5.600,-

6.500,-

136-942-J9

136-943-J9

136-964-J9

136-966-J9

136-967-J9

136-968-J9

136-969-J9

136-972-J9

670,-

990,-

1.470,-

2.020,-

2.800,-

4.290,-

5.790,-

7.130,-

–

TILBEHØR

276

PE-påfyldningstragt med låg, til
beholdere fra 200 liters volumen,
Best.-nr. 256-919-J9, Kr. 3.320,-

Opsamlings-beholdere

volumen [l]

–

80

120

210

400

500

750

1000

Ø x H [mm]

–

500 x 540

500 x 700

650 x 740

770 x 970

860 x 980

1050 x 980

1150 x 1080

DIBt godkendelse

–

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

best.-nr. transparent

–

179-694-J9

179-695-J9

179-697-J9

179-698-J9

179-699-J9

179-700-J9

179-701-J9

pris Kr. / styk

–

880,-

1.120,-

1.800,-

3.260,-

3.930,-

5.290,-

6.620,-

best.-nr. sort

–

179-702-J9

179-703-J9

179-705-J9

179-706-J9

179-707-J9

179-708-J9

179-709-J9

pris Kr. / styk

–

990,-

1.270,-

2.070,-

3.380,-

4.030,-

5.600,-

6.560,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Lager- og doseringsbeholdere

Venligst bestil tilbehør altid i forbindelse
med beholderen!

Store lager- og doseringsbeholdere

Rektangulært
doseringsbeholder

W beholder i cylinderform af kemikaliebestandig, UV stabiliseret polyethylen
(LLD-PE)
W med stor excentrisk åbning DN 380 til nem påfyldning
W
W
W
W

4

W af fødevaregodkendt, kemikaliebestandig, UV-stabiliseret polyethylen (LLD-PE)
W med rektangulæret montageﬂade

skurelåg med udluftning
med volumeskala, så væskestanden kan ses til enhver tid
med udprægede områder til montering af armaturer
transparent

W aﬂåselig skurelåg DN160 med EPDMpakning
W med literskala
W med formet gevindmuﬀe 3/4”, som kan
bores op for at tømme beholderen4
formede møtrikker M6 til fastgørelse
til undergrunden (leveres uden
monteringsbeslag)

NYHED

fra 6.290,-

T-formet montageplade med
meget plads til fastgørelse af
armaturer

NYHED

Inkl. montering af tilbehør!

Lager-og doseringsbeholdere med 1100 op til 3000 liters volumen
Store lager- og doseringsbeholdere
volumen [l]

1100

1400

1700

2000

2050

2400

3000

2500

Ø x H [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

best.-nr.

256-910-J9

256-911-J9

256-912-J9

256-913-J9

257-229-J9

256-914-J9

256-915-J9

256-916-J9

6.290,-

7.820,-

9.680,-

10.700,-

11.150,-

13.450,-

14.300,-

17.100,-

pris Kr. / styk

Rektangulær doseringsbeholder
med 250 liters volumen, L x B x H
[mm]: 550 x 550 x 1060,
Best.-nr. 256-917-J9, Kr. 2.665,-

STORT TILBEHØRSSORTIMENT TIL LAGER- OG DOSERINGSBEHOLDERE
I WEBSHOPPEN PÅ WWW.DENIOS.DK

Væskestandsindikator
til cylindriske lager- og
doseringsbeholdere.

Håndrøreværker til
cylindriske 60 til 1000 liters
beholdere

Håndstamper til cylindriske
beholdere op til 1000 liters
volumen

Stative af pulverlakeret
stål, til cylindriske lager- og
opsamlingsbeholdere fra 60 liters
volumen

Elektriske røreværker
med montageplade, til
cylindriske beholdere fra
60 liters volumen

Et stort sortiment af svejse-fittings og montageplader fås på forespørgsel i webshoppen.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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4

Lager- og doseringsbeholdere

Plasttromler af kunststof, med tappehane
WW fremstillet af fødevaregodkendt, slag- og stødsikker
polyethylen (PE)

Kunststof-beholdere i 6 størrelser,
fra 10 til 125 liters volumen.

fra 297,-

WW egnet til sikker opbevaring af
kemikalier
WW modstandsdygtige imod mange syrer
og baser
WW pga. det transparente materiale er
væskestanden synligt
WW med hætte, udløbsstuds (Ø 34 mm)
og tappehane (NW 10 eller 15) samt
skruelåg

volumen [l]

se side

438

10

15

30

50

80

125

240 x 310

300 x 340

330 x 460

330 x 680

480 x 620

480 x 840

åbning 120 mm,
1 hank,
udløb NW10

åbning 120 mm,
1 hank,
udløb NW10

åbning 120 mm,
2 håndtag

åbning 120 mm,
2 håndtag,
udløb NW10

åbning 200 mm,
2 håndtag,
udløb NW15

åbning 200 mm,
2 håndtag,
udløb NW15
117-939-J9

Ø x H [mm]
variant

Foldbare genanvendelige
lækagekar

117-934-J9

117-935-J9

117-936-J9

144-873-J9

117-937-J9

pris Kr. / styk

best.-nr.

330,-

420,-

530,-

820,-

1.140,-

1.410,-

pris Kr. / styk
fra 5 styk

297,-

378,-

477,-

738,-

1.030,-

1.270,-

Påfyldningskander af kunststof
til sikker på- og omfyldning af kemikalier, olie osv.
Sæt: bestående af en 1 liters, 2 liters
og 5 liters påfyldningskande

SÆT-PRIS

volumen [l]
farve

470,-

best.-nr.

Best.-nr. 148-143-J9

1

2

5

rød

rød

transparent

117-408-J9

117-409-J9

117-410-J9

pris Kr. / styk

165,-

170,-

210,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

149,-

153,-

189,-

Dunke af kunststof, med tappehane
WW af fødevaregodkendt polyethylen (PE)
WW egnet til sikker opbevaring af kemikalier
WW bestandig mod mange syrer og baser
(spec. vægt maks. 1 kg/l)
WW inkl. 2-delt skurelåg (Ø 200 mm) og
udløbshane NW 15
WW udløbsstuds Ø 34 mm
WW låg med pakning
WW kompakt, kan stables (ved hjælp af et
opstillingsstativ, fås som tilbehør)

fra 760,-

Industritanke op til 5000 liter
se side

275

Kunststof-beholdere
med opstillingsstativ

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

60

100

150

200

300

500

520 x 355 x 530

600 x 410 x 610

680 x 470 x 710

810 x 500 x 770

880 x 610 x 880

1050 x 700 x 1010

189-262-J9

117-940-J9

117-941-J9

117-942-J9

117-943-J9

117-944-J9

760,-

1.640,-

2.020,-

2.220,-

2.930,-

4.660,-

pris Kr. / styk

opstillingsstativ, som kan stables

TILBEHØR
best.-nr.

189-263-J9

117-945-J9

117-946-J9

117-947-J9

117-948-J9

117-949-J9

1.820,-

2.210,-

2.700,-

2.780,-

3.100,-

4.190,-

pris Kr. / styk

278

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Rektangulære beholdere

4

Transportkasser af polyethylen
W mangfoldige indsatsmuligheder
W af fødevaregodkendt polyethylen
W modstandsdygtige imod mange
syrer og baser
W konisk udførelse, indvendig og
udvendig glat

fra 480,Rektangulære beholdere,
60 til 220 liters volumen.

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

60

65

80

160

220

480 x 480 x 370

650 x 450 x 330

750 x 490 x 310

885 x 640 x 365

885 x 640 x 505

180-740-J9

180-741-J9

180-742-J9

180-738-J9

180-739-J9

480,-

510,-

530,-

830,-

1.020,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Transportkasser af glasfiberarmeret polyester
W universel anvendelig til transport eller lagring/indsamling af
væsker, lagergods, aﬀald osv.
W bestandig mod mange syrer og alkaliske væsker
W let rengøring af den glatte overﬂade

W fremstillet af fødevaregodkendt, glasﬁberarmeret polyester
(GFK)
W Tilbehør: låg (ligger løst på) og understel til intern transport

fra 1.720,-

Rektangulære
beholdere, 100 til
1.100 liters volumen.

ﬂadt låg

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

100

300

700

1100

855 x 595 x 290

1120 x 745 x 510

1380 x 985 x 760

1630 x 1190 x 800

137-882-J9

137-883-J9

137-885-J9

137-886-J9

1.720,-

2.970,-

5.670,-

6.880,-

137-887-J9

137-888-J9

137-890-J9

137-891-J9

2.260,-

1.920,-

2.480,-

3.050,-

137-897-J9

137-898-J9

137-900-J9

137-901-J9

2.770,-

3.820,-

6.190,-

8.180,-

TILBEHØR
best.-nr. ﬂadt låg
pris Kr. / styk
best.-nr. Chassis

Chassis

Bestilling og service 76 24 40 80

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

279

4

1.000 liters containere (IBC) til farlige medier

IBC 600 til 1.000 liter

Opsamlingskar til IBCer af
polyethylen

W kan løftes fra 4 sider
W fremstillet af HDPE, bestandig mod spændingsrevner, UV-stabiliseret til
udendørs lagring
W transportbeskyttelse gennem beklædning med stabil stålrørsramme
(indvendig og udvendig galvaniseret)
W plomberbar indløbs- og udløbsåbning
W tavle med stort areal til påskrift

se side

88

2.970,-

3.870,-

Best.-nr. 157-201-J9

Best.-nr. 157-458-J9

Container med træpalle, standardudgave, 600 l volumen.

Container med plastpalle, standardudgave, 800 L volumen.

IBC 600 til 1.000 liter
volumen [l]
udvendig mål L x B [mm]
variant
højde udvendig [mm]
best.-nr. palle: træ
pris Kr. / styk
højde udvendig [mm]
best.-nr. palle: PE
pris Kr. / styk

600

800

800

1000

1000

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

åbning 150 mm

åbning 225 mm,
udskiftelig ventil

åbning 150 mm

åbning 150 mm

åbning 150 mm,
udskiftelig ventil, UVbeskyttelse

997

1160

989

1152

–

157-201-J9

157-452-J9

157-208-J9

157-459-J9

–

2.970,-

3.430,-

3.430,-

3.650,-

–

1013

1178

1000

1163

1163

157-206-J9

157-458-J9

157-213-J9

157-461-J9

217-281-J9

3.690,-

3.870,-

3.960,-

4.260,-

3.830,-

TILBEHØR

Tragt af kunststof til IBC
W tragt til gængse IBCer
W til sikker opsamling af væsker
fremstillet af kemisk høj bestandig polyethylen (PE)
buet bund - væsker løber fuldstændig ud
slagfast og uimodtagelig
Ringnøgler til åbning af IBCnem og enkel håndtering
skruelåg

W
W
W
W

980,280

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

Best.-nr.
218-986-J9

se side

345

www.denios.dk

IBC af PE

Farlig-gods-udgaven er tilladt på gader,
skinner og på vand.

4

IBC 600 til 1000 liter med UN-godkendelse
W med UN-godkendelse til sikker transport af farlige væsker
W
W
W
W
W

fremstillet af HDPE, bestandig mod spændingsrevner, UV-stabiliseret til udendørs lagring
transportbeskyttelse gennem beklædning med stabil stålrørsramme (indvendig og udvendig galvaniseret)
tavle med stort areal til påskrift
plomberbar indløbs- og udløbsåbning
kan løftes fra 4 sider

jordledning til sikker
påfyldning
se side

335

IBC tragt af PE
Container med plastpalle, EX-sikret
udgave, 1000 liters volumen,
Best.-nr. 157-476-J9, Kr. 5.050,-

IBC container med plastpalle, UV beskyttet
farligt-gods udgave, 1000 liters volumen,
Best.-nr. 217-282-J9, Kr. 4.140,-

se side

351

IBC 600 til 1000 liter med UN-godkendelse
volumen [l]

600

udvendig mål L x B [mm]

1200 x 800

variant

800

højde udvendig [mm]
pris Kr. / styk

pris Kr. / styk

1000

1000

åbning 150 mm

åbning 150 mm,
Ex-beskyttelse

åbning 150 mm,
udskiftelig ventil,
UV-beskyttelse
–

1003

1166

1001

1164

1164

157-462-J9

157-472-J9

157-465-J9

157-475-J9

210-612-J9

–

3.540,-

3.660,-

3.850,-

3.980,-

4.430,-

–

højde udvendig [mm]
best.-nr. palle: PE

1000
1200 x 1000

åbning 225 mm,
udskiftelig ventil

åbning 150 mm

best.-nr. palle: træ

800

1013

1178

1000

1163

1163

1163

157-464-J9

157-474-J9

157-471-J9

117-828-J9

157-476-J9

217-282-J9

4.190,-

4.450,-

4.440,-

4.740,-

5.050,-

4.140,-

Farligt gods container IBC-K
W med UN-godkendelse
W palletank til farlige medier IBC-K (på kunststofpalle) til
sikker transport af farlige medier, inkl. udskiftelig 2”
kuglehane (med pakning af viton)
W beholder af stabil polyethylen (HDPE)
W UV-stabiliseret, også egnet til udendørs lagring
W yderligere beskyttet gennem stabil stålrørsramme

Forlænget udløb af IBC´er,
Best.-nr. 117-254-J9, Kr. 170,-

Farligt gods container IBC-K
volumen [l]
variant

1000

1000

åbning 150 mm med udluftningsventil,
udskiftelig udløbsventil

åbning 225 mm, udskiftelig
udløbsventil

1200 x 1000 x 1165

1200 x 1000 x 1165

udvendig mål L x B x H [mm]
UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

UN 31HA1/Y…
218-724-J9

195-347-J9

4.880,-

4.620,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

281

4

1.000 liters containere (IBC) til farlige medier

IBC af rustfrit stål
W tilladt til ﬂydende farlige medier af emballagegruppe II og III
W opbevaring af medier af høj kvalitet eller aggressive kemikalier
W indsamling af farligt aﬀald eller restmængder til senere bortskaﬀelse
W
W
W
W

W åbning i toppen DN 400 med skurelåg (pakning af NBR) og 6 øjeskruer,
sikkerhedsventil (forindstillet på 0,4 bar) og udluftningsstuds
W kuglehane med låg af rustfrit stål til optimal resttømning

egnet til aktiv og passiv lagring og som tappe- og samlebeholdere
godkendelse UN 31A/Y/..
tanken er fremstillet af rustfrit kvalitetsstål (1.4301)
kan løftes med truck og stables

Detaljebillede: Skurelåg med 6 øjeskruer.

NYHED

Vha. den rammeløse konstruktion er IBC containeren
let og pladsbesparende

Detaljebillede: Kuglehane 2” af rustfrit stål.

Kan stables i 5 etager vha. den stabile
rammekonstruktion af stål

IBC af rustfrit stål
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
vægt [kg]
variant
best.-nr.
pris Kr. / styk

282

alle produkter frit leveret

1000

1000

1215 x 1015 x 1550

1150 x 1150 x 1160

214

160

kan stables i 5 etager

kan stables i 2 etager (fyldt) eller 3 etager (tom)

137-266-J9

257-240-J9

30.900,-

31.700,-

leveringstid: 3 - 4 uger

Opsamlingskar
til IBCer af
rustfrit stål
se side

51

www.denios.dk

Ståltromler

4

Tromler af stål, 60 og 200 liter
W med UN-godkendelse
W med 3/4“- og 2“-Tri-Sure-gevind
W indvendigt rå og udvendigt lakeret i blå (RAL 5010)

fra 552,Væskestandsindikator FS, til
60 og 200 liters tromler med
¾” spunshul, egnet til f.eks.
olie, frostvæske, diesel eller
fyringsolie, Best.-nr. 137-715-J9,
Kr. 440,volumen [l]

60

217

395 x 570

585 x 882

spunsforskruning 1

G3/4

G3/4

spunsforskruning 2

G2

G2

1A1/X1.6/250...

1A1/X1.6/250...

Ø x H [mm]

UN-godkendelse
best.-nr.

122-851-J9

117-976-J9

pris Kr. / styk

580,-

870,-

pris Kr. / styk fra 4 styk

552,-

827,-

60 liters ståltromle,
Best.-nr. 122-851-J9

200 liters ståltromle,
Best.-nr. 117-976-J9

Ståltromler med låg 60 - 212 liter
W med UN-godkendelse
W udvendigt lakeret

volumen [l]
Ø x H [mm]

60

120

120

212

212

212

212

398 x 575

453 x 830

453 x 830

610 x 880

610 x 880

610 x 880

610 x 880
G3/4

spunsforskruning 1

–

–

–

–

–

G3/4

spunsforskruning 2

–

–

–

–

–

G2

G2

overﬂade indvendig

lakeret

rå

lakeret

rå

lakeret

rå

lakeret

UN-godkendelse

1A2/X100/S…

1A2/X170/S…

1A2/X170/S…

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

UN-godkendelse

–

–

–

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/
174-030-J9

217-273-J9

187-202-J9

187-203-J9

174-026-J9

174-029-J9

174-028-J9

pris Kr. / styk

best.-nr.

630,-

860,-

840,-

970,-

1.130,-

1.020,-

1.170,-

pris Kr. / styk fra 4 styk

599,-

817,-

798,-

922,-

1.070,-

969,-

1.110,-

Tromlekile af polyethylen gør det muligt at skråtstille
tromler til optimal tømning

se side

351

Bestilling og service 76 24 40 80

TILBEHØR
Tragt af rustfrit
stål til tromler
med spunshul, 2"
Tri-Sure

1.610,-

Overfyldningsindikator til 2"
og 3/4" spunsåbninger, med
transparent beskyttelseshætte
Best.-nr.
129-141-J9

300,-

Best.-nr.
148-365-J9

alle produkter frit leveret

Tromlerullevogn DT 1 / 200 af stål,
til 200/220 liters tromler

540,leveringstid: 1 - 2 uger

Best.-nr.
148-431-J9

283

4

Tromler af kunststof

Tromler af polyetylen (PE) med låg
W med UN-godkendelse
W med spændering der forhindrer spild og snavs
W den store åbning muliggør en nem påfyldning
W af kemisk høj bestandig og miljøvenlig polyethylen (PE)

fra 265,-

Tromleløfter
se side

372

Detalje: Aﬂastningsventil
i låget

730,-

410,-

Best.-nr. 210-451-J9

Best.-nr. 210-442-J9

120 liters tromle af PE med
udluftningsventil i låget
volumen [l]
Ø x H [mm]
variant
UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

284

60 liters tromle med udluftningsventil i
låget og 2 håndtag

30

60

60

120

120

220

320 x 530

400 x 616

400 x 620

500 x 800

496 x 800

590 x 950

2 håndtag

2 håndtag

Vlies-udluftningsventil, 2 håndtag

–

Ventix udluftningsventil

–

1H2/X61/S...

1H2/X100/S...

1H2/X90/S...

1H2/X225/S...

1H2/X170/S...

1H2/X320/S...

117-829-J9

117-830-J9

210-442-J9

117-840-J9

210-451-J9

117-831-J9

265,-

360,-

410,-

610,-

730,-

840,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromler af kunststof

4

Tromler af polyetylen (PE) med spunshuller
WW kan tømmes for rester ned til under
100 ml ved en hældning på 20°
WW med spunsforskruninger
WW fremstillet af miljøvenlig
polyethylen (PE)

TILBEHØR

plombering 3/4”
(25 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 174-151-J9
Kr. 150,- / pakke

fra 680,-

plombering 2”
(25 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 174-149-J9
Kr. 160,- / pakke

Plasttromler 220 og 120 liter
Egnet til Ex-zone 1 og 2 ved lagergods
af eksplosionsgruppe IIA og IIB
volumen [l]

120

220

220

220

–

–

–

elektrisk ledende
590 x 935

variant
Ø x H [mm]

495 x 745

580 x 970

580 x 935

spunsforskruning 1

3/4“

3/4“

2“ grov

2“ grov

spunsforskruning 2

2“

2“

2“ TriSure

2“ TriSure

1H1/Y1.9/200...

1H1/X1.3/250...

1H1/X1.3/250...

1H1/Y1.6/200...

117-826-J9

117-827-J9

178-791-J9

174-005-J9

680,-

830,-

800,-

910,-

UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromlebandage af polyurethan (PU)
WW er hurtig og nem at montere
WW til stål- og plasttromler
WW bestandig mod olie og mange syrer og baser
WW nylonrem (4 meter lang) med praktisk
velcrolukning
WW mål bandage L x B (mm): 300 x 180
WW i praktisk bærekuffert

2.220,-

Best.-nr.
116-035-J9

Tromlebandage i praktisk kuffert,
dimensioner B x D x H (mm): 380 x 300 x 90,
Best.-nr. 116-035-J9, Kr. 2.220,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

285

4 Tilbehør til plast- og ståltromler

Tromlelåg af PE
WW effektiv beskyttelse af tromlens indhold
WW blokeringen under tromlens kant sørger for sikkerhed
WW fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW nem påsætning og aftagning
WW transparent
WW 1 pakke = 5 stk.



fra 790,-

Tromlelåg af PE

diameter udvendig [mm]
anvendelsesområde

378

500

581

60 liters tromler

120 liters tromler

200 liters tromler

stk. / pakke
best.-nr. transparent

5 styk

5 styk

5 styk

257-250-J9

257-249-J9

257-248-J9

790,-

870,-

950,-

pris Kr. / pakke

Tromlelåg af PE i
3 størrelser til 60,
120 eller 200 liters
tromler

Sikkerheds-tappelåg

Tromlelåg DF

WW sikkerheds tromletragt, beskytter mod snavs
WW dryppemængder bliver tilbageholdt på en sikker måde
WW til 200 liters ståltromler med spunshul
WW åbninger til 3/4“- og 2“-spunshul - til brug af pumper og/eller
væskestandsindikator
WW overflade med rifler sørger for en sikker stand af beholdere

WW effektiv beskyttelse af tromlens indhold
Det fleksible låg (Ø 610 mm) af polyethylen lægges over tromlens kant og
fikseres under kanten. På den måde beskytter det også tromlens indhold ved
kraftig vind mod løv og andet snavs.

fra 295,-



Tromlelåg DF

diameter udvendig [mm]

Diameter: 610 mm,
højde: 40 mm, Best.-nr.
164-366-J9, Kr. 570,-

600

best.-nr. sort

129-137-J9

best.-nr. rød

181-980-J9

best.-nr. gul

181-981-J9

best.-nr. grøn

181-982-J9

pris Kr. / styk

310,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

295,-

Tromlehætte
WW til 200 liters tromler som beskyttelse mod tilsmudsning
WW hætte af vævet materiale af høj kvalitet, med gummirem
WW vandtæt
WW kan vaskes
WW diameter: 600 mm
WW stk. / pakke: 10 stk.

stk. / pakke

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

10 styk

best.-nr. brun

157-635-J9

best.-nr. transparent

157-638-J9

pris Kr. / pakke

286

Tromlehætte

920,-

www.denios.dk

Sikkerhedsdunk med UN-godkendelse

Dunk til farlige medier af stål

4

Dunke af polyetylen (PE),
med udløbsrør

W UN-godkendelse til transport af farlige medier af
emballagegruppe I, II og III

W UN-godkendelse til transport af farlige medier af
emballagegruppe I, II og III

W med resistente pakninger og indvendig lakering - korrosionsfri og
dermed ren opbevaring
W bred udluftningsåbning til hurtig tømning
W patenteret sikkerhedsstift og bajonetlås til sikker transport
W Tilbehør: udløbsstuds med praktisk holder til nem fastgørelse på dunken

W ﬂeksibelt udløbsrør med integreret udluftning
W udløbsrøret opbevares sikkert i dunken og er dermed beskyttet mod
tab og snavs
W skruelåg er sikret mod tab vha. ﬁkseringsbånd
W fremstillet af robust slagfast kunststof
Det ﬂeksible udløbsrør
opbevares sikkert i dunken

fra 486,-

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
vægt [kg]
UN-godkendelse
best.-nr.

10

20

345 x 165 x 275

345 x 165 x 470

3,0

4,2

3A1/Y/100/...

3A1/Y/100/...

218-954-J9

218-953-J9

pris Kr. / styk

540,-

330,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

486,-

297,-

TILBEHØR

410,-

Udløbsstuds
W med praktisk holder til nem
fastgørelse på dunken

Best.-nr. 228-637-J9

volumen [l]

20

udvendig mål L x B x H [mm]

350 x 175 x 480

vægt [kg]

170,-

Best.-nr.
218-955-J9

2

UN-godkendelse

3H1/Y/150/....

best.-nr.

228-637-J9

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

410,-

leveringstid: 1 uge

287
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Beholdere med UN-godkendelse

Transparente dunke af polyethylen (PE)
W med UN-godkendelse til transport af farligt gods
W fremstillet af fødevaregodkendt og kemisk bestandig polyethylen (PE)
W inkl. håndtag
W form passende til paller, kan stables

volumen

5 liter

fra 79,-

10 liter

10 liter kan tømmes
for rester

20 liter

25 liter

30 Liter

60 liter

udvendig mål
L x B x H [mm]

189 x 145 x 251

230 x 190 x 307

230 x 190 x 340

290 x 234 x 391

290 x 234 x 474

360 x 290 x 409

398 x 328 x 630

UN-godkendelse

3H1/X1.9/250...

3H1/X1.9/250...

3H1/Y1.8/150..

3H1/Y1.9/150..

3H1/Y1.9/150..

3H1/Y1.9/150..

3H1/X1.9/250/..

Nr. 51 (55 mm)

Nr. 51 (55 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 71 (70mm)

217-773-J9

217-774-J9

217-778-J9

217-775-J9

217-776-J9

217-777-J9

251-420-J9

pris Kr. / styk

90,-

100,-

130,-

120,-

130,-

170,-

280,-

pris Kr. / styk fra
5 styk

79,-

90,-

117,-

108,-

117,-

153,-

252,-

lukning
best.-nr.

Dunke af polyetylen (PE)

TILBEHØR

W med UN-godkendelse til transport af farligt gods

Tromleåbnere

W udstyret med håndtag, skruelåg og PE-tætning
W form passende til paller, kan stables
W fremstillet af polyethylen (HDPE)

se side

fra 90,-

345

Sikkerhedsskab
med bindefleece

10 liters dunk, Best.-nr. 154-118-J9

60 liters dunk, Best.-nr. 117-824-J9

volumen [l]

10

20

30

60

udvendig mål L x B x H [mm]

230 x 200 x 310

288 x 258 x 380

380 x 280 x 400

400 x 350 x 640

UN-godkendelse

3H1/X1.9/250...

3H1/X1.9/250...

3H1/X1.9/250...

3H1/X1.9/250...

Nr. 51 (55 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 71 (70mm)

154-118-J9

117-822-J9

117-823-J9

117-824-J9

100,-

130,-

150,-

240,-

90,-

117,-

135,-

216,-

lukning
best.-nr.
pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 5 styk

288

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

se side

428

www.denios.dk

Beholdere med UN-godkendelse

4

Antistatiske dunke til ex-områder
W med UN-godkendelse til transport af farligt gods
W ideel til opløsningsmidler takket være den ﬂuoriserede inderside
W med transparent væskeindikator
W til Ex-zoner 1 og 2 ved forekomst af
gasser hhv. dampe fra opløsningsmidler af
eksplosionsgruppe II A og II B
W form passende til paller, kan stables

fra 99,volumen [l]

5

11

20

189 x 158 x 251

245 x 195 x 328

294 x 245 x 400

3H1/Y1.4/140/12

3H1/Y1.2/120/12

3H1/Y1.4/120/12

Nr. 50 (53 mm)

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 61 (60 mm)

210-429-J9

210-430-J9

210-431-J9

110,-

200,-

270,-

99,-

179,-

243,-

udvendig mål L x B x H [mm]
UN-godkendelse
lukning
best.-nr.
pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 5 styk

Tragt af rustfrit stål

Dunk af polyethylen (PE), elektrisk ledende

W passer til alle dunke med
gevind

W med UN-godkendelse til transport af farligt gods
W elektrisk ledende udførelse

W til doseret påfyldning af små væskemængder
W korrosionsfri og modstandsdygtig over for
aggressive medier
W med overfyldsikring
W inkl. låg og ﬂammespærre

W egnet til antændelige væsker
W kan bruges i zonerne 0, 1, 2, 20, 21 og 22, men kun i forbindelse med tilstrækkelige
forholdsregler såsom at jordforbinde beholderne for at undgå fare som følge af elektrostatisk
opladning, brug af beholderne iht. loven
W med håndtag, skruelåg og PE-tætning
W fremstillet af miljøvenlige polyethylen
W form passende til paller, kan stables

fra 235,60 liters dunk, i elektrisk
ledende version,
Best.-nr. 129-121-J9

fra 1.470,-

10 liters dunk, i elektrisk ledende version,
Best.-nr. 148-430-J9
10

30

60

til beholdere med gevind H51,
Best.-nr. 187-010-J9, Kr. 1.470,-

udvendig mål L x B x H [mm]

235 x 195 x 345

375 x 270 x 425

396 x 332 x 630

UN-godkendelse

3H1/Y1.6/200...

3H1/Y1.2/150...

3H1/Y1.2/150...

til beholdere med gevind H61,
Best.-nr. 129-142-J9, Kr. 1.540,-

lukning

Nr. 61 (60 mm)

Nr. 71 (70mm)

Nr. 71 (70mm)

148-430-J9

129-120-J9

129-121-J9

pris Kr. / styk

260,-

320,-

530,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

235,-

288,-

477,-

til beholdere med gevind H71,
Best.-nr. 137-515-J9, Kr. 1.590,-

Bestilling og service 76 24 40 80

volumen [l]

best.-nr.

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager

289

4

Tromler af kunststof

Rummelige beholdere af kunststof
W ideel til faste og ﬂydende stoﬀer

med UN-X-godkendelse til emballagegrupper I, II og III
modstandsdygtige imod mange syrer og baser
tromlerne er luft- og vandtætte, kan stables og forsegles
hurtig lukning vha. skruelåg med integreret pakning
af polyethylen (PE)
glat indvendig ﬂade til let rengøring
ekstra kanter beskytter imod skader
kan uden problemer bruges til levnedsmidler
temperaturmodstandsdygtig fra -20° til +80° C

W
W
W
W
W
W
W
W
W

fra 99,-

fra 288,-

Rummelige beholdere type
WH for sikker opbevaring af
pulver og ﬂydende medier.

Rummelige beholdere type SWH i
forskellige farver og størrelser.
Rummelige beholdere af kunststof

volumen [l]

3,6

6,4

10,4

15,4

20,0

26,0

42,0

55,0

68,0

Ø x H [mm]

198 x 171

198 x 263

274 x 238

274 x 327

274 x 417

316 x 425

410 x 418

410 x 520

410 x 643

åbning 136 mm

åbning 136 mm

åbning 204 mm

åbning 204 mm

åbning 203 mm

åbning 204 mm

åbning 282 mm,
2 håndtag

åbning 282 mm,
2 håndtag

åbning 282 mm,
2 håndtag
hvid

variant
farve korpus

hvid

hvid

hvid

hvid

hvid

hvid

hvid

hvid

farve låg

rød

rød

rød

rød

rød

rød

rød

rød

rød

best.-nr.

179-655-J9

129-122-J9

179-656-J9

129-123-J9

129-124-J9

129-125-J9

179-657-J9

129-126-J9

129-128-J9

110,-

130,-

200,-

230,-

240,-

300,-

420,-

450,-

460,-

99,-

117,-

179,-

207,-

216,-

269,-

378,-

405,-

414,-

pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 10 styk

Rummelige beholdere af kunststof
volumen [l]

26

34

39

55

64

75

110

Ø x H [mm]

338 x 358

338 x 449

338 x 505

410 x 495

410 x 573

410 x 680

455 x 787

åbning 295 mm,
2 håndtag

åbning 295 mm,
2 håndtag

åbning 295 mm

åbning 354 mm,
2 håndtag

åbning 354 mm,
2 håndtag

åbning 354 mm,
2 håndtag

åbning 392 mm,
2 håndtag
hvid

variant

hvid

hvid

hvid

brun

brun

brun

farve låg

farve korpus

rød

rød

rød

beige

beige

beige

rød

best.-nr.

129-129-J9

129-130-J9

179-658-J9

129-131-J9

129-132-J9

179-659-J9

179-660-J9

pris Kr. / styk

320,-

380,-

390,-

460,-

490,-

520,-

680,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

288,-

342,-

352,-

414,-

442,-

468,-

612,-

Elektrisk ledende rummelige beholdere
W UN-X-godkendelse til emballagegrupper I, II og III

fra 569,Elektrisk ledende
tromler med en
volumen på 26 og
75 liter

W den sikre måde at undgå statisk opladning på ved håndtering af faste og
halv-faste medier
W modstand < 10⁶ Ω / m²
W modstandsdygtig mod mange syrer og baser
W tromlerne er luft- og vandtætte, kan stables og forsegles
W hurtig lukning vha. skruelåg med integreret pakning
W af polyethylen (PE)
W glat indvendig ﬂade til let rengøring
W ekstra kant beskytter beholderen imod skader
W temperaturmodstandsdygtig fra -20° til +80° C

Elektrisk ledende rummelige beholdere
volumen [l]

26

75

Ø x H [mm]

316 x 425

410 x 680

åbning 204 mm

åbning 354 mm, 2 håndtag

variant
farve

sort

sort

129-134-J9

129-136-J9

pris Kr. / styk

600,-

1.430,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

569,-

1.360,-

best.-nr.

290

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromler af kunststof

4

Rummelige beholdere med UV-beskyttelse
W UN-karakterisering til faste medier
W Beskyt dine medier mod UV stråling og lys, 200 til 400 nm!
W med praktisk skurelåg, vandtæt lukning
W glat indvendig ﬂade til let rengøring

fra 126,Rummelige beholdere med UV-beskyttelse

volumen [l]

6

15

26

55

Ø x H [mm]

198 x 263

274 x 327

316 x 425

410 x 495

åbning 136 mm

åbning 204 mm

åbning 204 mm

åbning 354 mm, 2 håndtag

sort

sort

sort

sort

179-661-J9

179-662-J9

179-663-J9

179-664-J9

variant
farve
best.-nr.
pris Kr. / styk

140,-

240,-

320,-

530,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

126,-

216,-

288,-

477,-

fra 288,-

Rummelige beholdere, kan stables
W UN-karakterisering til faste medier
W Spar plads i dit lager!
W med skurelåg til hurtig håndtering
W vandtæt lukning til beskyttelse af indholdet
W robust, kan stables

Alle rummelige beholdere har den samme diameter og kan stables
inden i hinanden.
Rummelige beholdere, kan stables
volumen [l]

30

40

50

60

Ø x H [mm]

374 x 408

374 x 570

374 x 660

374 x 770

åbning 326 mm, 2 håndtag

åbning 326 mm, 2 håndtag

åbning 326 mm, 2 håndtag

åbning 326 mm, 2 håndtag

hvid

hvid

hvid

hvid

farve låg

blå

blå

blå

blå

best.-nr.

217-397-J9

217-399-J9

217-400-J9

217-401-J9

pris Kr. / styk

320,-

370,-

420,-

470,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

288,-

334,-

378,-

423,-

variant
farve korpus

ClickPack beholdere, kan stables
W UN-karakterisering til faste medier
W vandtæt lukning beskytter indholdet
W med komfortabel skruelåg: åbnes og lukkes med en kvart
omdrejning
W glat indvendig ﬂade til let rengøring

fra 250,ClickPack beholdere, kan stables

volumen [l]

15

20

25

Ø x H [mm]

333 x 297

333 x 377

333 x 457

åbning 295 mm

åbning 295 mm

åbning 295 mm

hvid

hvid

hvid

farve låg

blå

blå

blå

best.-nr.

217-403-J9

217-404-J9

217-405-J9

250,-

270,-

280,-

variant
farve korpus

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

291
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Dunke og beholdere

Væskebeholder 5 til 20 liter

Væskebeholder med
(til venstre) og uden
gevindstuds (til højre);
som tilbehør: stativer af
aluminium (her f.eks. til 2,5
liters dunk) og tappehaner
(her f.eks. med drejelig
udløb, se mere i tilbehørstabellen)

NYHED

fra 320,-

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. uden gevindstuds
pris Kr. / styk
best.-nr. med gevindstuds
pris Kr. / styk

5

10

335 x 65 x 335

335 x 125 x 335

164-202-J9

257-568-J9

320,-

430,-

164-203-J9

257-569-J9

350,-

480,-

TILBEHØR
best.-nr. stolpe til 2 dunke

164-204-J9

pris Kr. / styk

240,-

best.-nr. stolpe til 3 dunke

164-205-J9

pris Kr. / styk

250,-

Rummelige beholdere

TILBEHØR

W stor åbning (88 mm) til nem påfyldning, let at rengøre
W bærebøjle og skurelåg til bekvem og sikker transport
W af transparent kunststof (PE), literskala til at klistre på fås som tilbehør

Rager ikke ud over dunkens
nedre kant: tappehanen med
kort tud

Tappehane med kort og lang tud.,
Best.-nr. 210-615-J9
Kr. 170,- / styk

NYHED

Rummelige beholdere fås med
gevindstuds til tappehane (tilbehør)

fra 310,-

Literskala til at klistre på
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

5

10

20

30

290 x 130 x 280

310 x 137 x 400

365 x 165 x 485

365 x 240 x 485

250-188-J9

250-190-J9

250-191-J9

250-193-J9

310,-

440,-

670,-

780,-

250-195-J9

250-196-J9

250-197-J9

250-198-J9

360,-

540,-

800,-

960,-

250-200-J9

250-201-J9

250-202-J9

250-203-J9

90,-

90,-

90,-

90,-

best.-nr. uden gevindstuds
pris Kr. / styk
best.-nr. med gevindstuds
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. Literskala til at klistre på
pris Kr. / styk

292

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager

Tappehane med drejelig udløb,
Best.-nr. 164-206-J9
Kr. 270,- / styk

Låg til gevindstuds 3/4”,
Best.-nr. 250-199-J9
Kr. 67,- / styk
Kr. 59,- / styk fra 10 styk

www.denios.dk

Dunke og beholdere

4

Dunke af polyetylen (PE), 10 til 20 liter
WW med stor åbning (80 mm)
WW med udluftningsventil og PE-tætning i låget

Ventil til ventilering og
udluftning af beholderen.

WW til transport, lagring, aftapning og påfyldning
WW fremstillet af fødevaregodkendt og kemisk bestandig polyethylen (PE)

fra 110,Tragte, tappebeholdere
se side

347

variant
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

uden tappehane

med tappehane

10

20

10

20

280 x 170 x 270

290 x 255 x 390

350 x 170 x 270

360 x 255 x 390

211-363-J9

211-364-J9

207-398-J9

207-399-J9

110,-

160,-

170,-

220,-

Plastdunke, 10 til 20 liter
WW med tappehane
WW til transport, oplagring og aftapning
WW af miljøvenlig polyethylen (PE),
fødevaregodkendt

NYHED

fra 140,volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

10

15

20

320 x 165 x 340

350 x 180 x 380

350 x 180 x 480

243-707-J9

243-708-J9

243-709-J9

140,-

190,-

200,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Dunk til karbamidopløsning
WW dunk af kunststof, til transport af vandholdig
karbamidopløsning AUS 32
WW fleksibelt udløbsrør med integreret udluftning
WW udløbsrøret opbevares sikkert i dunken og er
dermed beskyttet mod tab og snavs
WW skruelåg er sikret mod tab vha. fikseringsbånd

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

fra 114,-

5

10

20

329 x 152 x 251

329 x 172 x 341

381 x 301 x 433

243-134-J9

243-135-J9

243-136-J9

114,-

94,-

138,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager

293
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FALCON påfyldningskander LubriFlex

FALCON påfyldningskander LubriFlex
W sikker og komfortabel dosering af væsker
W modstandsdygtig, kemisk bestandig og UV-stabiliseret
beholder

W med stabilt håndtag til ergonomisk håndtering
W inkl. 2 forskellige udløb, 18 klistermærker i 9 signalfarver til at skrive på
og et ﬂersproget sikkerheds-klistermærke iht. GHS
W med 2, 5 eller 10 liters volumen

med kort og lang tud,
som kan skrues på

ergonomisk håndtag
med integreret
udluftningsventil

klistermærker i forskellige farver til
at skrive på, ideel til at karakterisere
anvendelsesområder eller medier

Alle beholdere leveres med
et ﬂersproget sikkerhedsklistermærke med fare-symboler
ifølge GHS

294

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

med literskala

www.denios.dk

FALCON påfyldningskander LubriFlex

4

NYHED

fra 618,-

FALCON påfyldningskander LubriFlex med 2, 5 og 10 liters volumen, hver med 18 klæbefolier i
signalfarver til at skrive på

FALCON påfyldningskander LubriFlex med stor åbning til sikker og bekvem
påfyldning
volumen [l]

FALCON påfyldningskande LubriFlex med lang tud - til sikker påfyldning på
vanskeligt tilgængelige steder

2

5

10

140 x 413 x 316

173 x 413 x 416

260 x 413 x 523

243-460-J9

243-461-J9

243-462-J9

pris Kr. / styk

650,-

680,-

780,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

618,-

646,-

742,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

Opsamlingskar til smådunke til ethvert behov
fra side

58

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Målebægere, påfyldningsbeholdere og laboratoriekar

Målebæger af polypropylen med gradering
W vha. dens lave egenvægt velegnet til afmåling og omfyldning af væsker
W med underinddelt væskeskala

fra 20,- / styk
volumen [l]

0,25

0,50

1,00

2,00

3,00

40

80

100

230

250

350

10 styk

10 styk

10 styk

10 styk

5 styk

5 styk

157-849-J9

157-856-J9

157-866-J9

157-881-J9

157-895-J9

157-900-J9

200,-

260,-

310,-

460,-

270,-

440,-

vægt [g]
stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

Industri-smørekande støbt i zink

Væskemål, 1 til 5 liter
W
W
W
W

5,00

W ergonomisk udformning med ydelsesstærk pumpe af messing (virker
dobbelt)
W kuglestyret sugerør sikrer næsten fuldstændig tømning
W aluminium sprøjterør
W pumpeydelse: 1 ml / pr. tryk

til sikker påfyldning og dosering
udstyret med støvlåg, tud som kan fjernes, håndtag og målestreger
fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
modstandsdygtig mod olie og mange kemikalier

fra 162,- / styk

fra 114,- / styk

volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
volumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

1

2

3

5

6

8

117-264-J9 117-265-J9 255-920-J9 117-267-J9 255-921-J9 255-922-J9
114,-

143,-

159,-

199,-

216,-

239,-

længde udløb [mm]
best.-nr.

0,2

0,3

0,5

120 x 60 x 270

125 x 70 x 320

135 x 80 x 350

135

165

165

163-674-J9

163-683-J9

163-684-J9

pris Kr. / styk

180,-

210,-

220,-

pris Kr. / styk fra 3 styk

162,-

189,-

198,-

Industri-smørekande af stål

Påfyldningskander af
kunststof

robust kabinet af metal
NYHED
med fast og ﬂeksibelt udløb
med pumpeværk af metal
mange anvendelsesområder, også egnet til
vanskeligt tilgængelige steder
W 1 pakke = 4 stk.
W
W
W
W

W til sikker på- og omfyldning af
kemikalier, olie osv.
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
W med præget literskala

NYHED

fra 76,- / styk

volumen [l]
udvendig mål
B x D x H [mm]
stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

296

0,5
80 x 400 x 235

1,0

2,0

3,0

5,0

90 x 370 x 290 115 x 450 x 310 135 x 460 x 330 175 x 540 x 350

4 stk.

4 stk.

2 stk.

2 stk.

2 stk.

255-915-J9

255-916-J9

255-917-J9

255-918-J9

255-919-J9

304,-

352,-

216,-

256,-

296,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Industri smørekande af stål med fast og fleksibelt udløb,
4 stk., Best.-nr. 255-914-J9, Kr. 352,-

www.denios.dk

Laboratoriekar

4

Laboratoriebakke
W egent som opsamlingskar til miljøfarlige, aggressive medier
W forsøgskar hhv. fralægningsbakke til: instrumenter, medicinske produkter,
fotofremkaldelse eller levnedsmidler
W fremstillet af polypropylen (PP), hvid
W korrosionsfri og bestandig mod syer og baser
W mekanisk robust, brudsikker og vridningsstabil
W pladsbesparende, da de kan stables ind i hinanden
W kraftig, afrundet kant
W ﬁndes som sæt med 4 kar eller enkeltvis
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

SÆT-PRIS

0,5

1,5

3,0

10,0

21,0

39,0

230 x 180 x 42

310 x 250 x 65

370 x 310 x 75

520 x 420 x 120

634 x 534 x 140

846 x 648 x 160

158-100-J9

158-104-J9

158-105-J9

158-107-J9

158-110-J9

158-113-J9

80,-

120,-

160,-

250,-

410,-

560,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

560,Best.-nr. 158-116-J9
Bestående af 0,5 / 1,5 / 3 / 10 liters
laboratoriekar (dimensionerne
fremgår af tabellen)

Laboratoriekar af polyetylen (PE)

Kar af polyethylen, volumen
(l): 5, udvendig mål (mm)
B x D x H: 290 x 290 x 70,
Best.-nr. 157-991-J9,
Kr. 140,-

W som beskyttelse under aftapning og
omfyldning af væsker
W opsamlingskar af polyethylen med høj kemisk
bestandighed
Laboratoriekar med PEplade som henstillingsflade,
udvendige mål B x D x H (mm):
500 x 500 x 60,
Best.-nr. 114-761-J9, Kr. 590,-

Små laboratoriekar af rustfrit stål 1.4301 (V2A)
W pladsbesparende, da de kan stables ind i hinanden
W korrosionsbestandig og uimodtagelig

W
W
W
W

ideel ved håndtering af farlige medier
opfylder krav i levnedsmiddelindustrien
sikker stabling takket være kanten
låg fås som tilbehør

fra 240,-

Små kar af rustfrit stål, fås med og uden
bøjlegreb, låg fås som tilbehør

Små kar uden bøjle
udvendig mål
L x B x H [mm]
volumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

175 x 165 x 100

265 x 165 x 100 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 355 x 325 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200 650 x 530 x 100 650 x 530 x 150

1,6

2,7

6,0

8,9

8,5

13,3

20,0

26,5

28,9

43,4

180-982-J9

180-977-J9

180-964-J9

180-965-J9

180-958-J9

180-944-J9

180-945-J9

180-946-J9

180-942-J9

180-943-J9

240,-

270,-

300,-

430,-

360,-

420,-

670,-

810,-

870,-

1.260,-

180-984-J9

180-979-J9

180-967-J9

180-967-J9

180-960-J9

180-947-J9

180-947-J9

180-947-J9

–

–

170,-

180,-

210,-

210,-

290,-

330,-

330,-

330,-

–

–

TILBEHØR
best.-nr. Låg
pris Kr. / styk

Små kar med bøjle
udvendig mål
L x B x H [mm]

265 x 165 x 150 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 325 x 265 x 200 355 x 325 x 150 530 x 165 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200

volumen [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

4,0

6,0

8,9

11,7

12,7

6,0

13,3

20,0

26,5

180-980-J9

180-968-J9

180-969-J9

180-970-J9

180-962-J9

180-955-J9

180-948-J9

180-949-J9

180-950-J9

620,-

550,-

670,-

810,-

730,-

780,-

650,-

910,-

1.040,-

180-981-J9

180-971-J9

180-971-J9

180-971-J9

180-963-J9

180-957-J9

180-951-J9

180-951-J9

180-951-J9

270,-

320,-

320,-

320,-

360,-

350,-

410,-

410,-

410,-

TILBEHØR
best.-nr. Låg
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Sikkerhedsdunke

Oliekander

sikker og bekvem transport af mindre mængder af olie
stabil udførelse
praktiske håndtag
ergonomisk kombination med udløbstud og ekstra
håndtag

W
W
W
W

fra 387,volumen [l]

3

5

10

15

hvidblik

hvidblik

hvidblik

stålplade

175 x 300 x 220

175 x 300 x 315

235 x 370 x 350

235 x 370 x 490

materiale
udvendig mål
B x D x H [mm]
best.-nr.

157-916-J9

157-917-J9

157-940-J9

157-948-J9

pris Kr. / styk

430,-

510,-

550,-

640,-

pris Kr. / styk fra
5 styk

387,-

459,-

495,-

576,-

Målebæger af hvidblik
W ideel til brug i industri og værksted
W egnet til afmåling og sikker påfyldning af væsker

fra 150,variant
volumen [l]
udvendig mål
B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

med fast hældetud
0,5
75 x 180 x 230

1,0

med ﬂeksibel hældetud
2,0

90 x 200 x 275 115 x 220 x 315

1,0

2,0

90 x 360 x 270 115 x 380 x 320

157-957-J9

157-972-J9

157-976-J9

157-984-J9

157-988-J9

150,-

170,-

190,-

240,-

260,-

Målebæger af stål

W Målebægerne er galvaniserede og
korrosionsbeskyttet.
W med tragtformet udløb, håndtag og indvendig skala
W langtidsholdbar

fra 449,volumen [l]
dimensioner B × D × H [mm]
best.-nr.

298

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

5

10

280 x 280 x 325

280 x 360 x 530

157-989-J9

157-990-J9

pris Kr. / styk

500,-

590,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

449,-

532,-

www.denios.dk
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Spand af rustfrit stål, 10 liter

Spand af galvaniseret stål

W til særlige hygiejniske krav

W robust klassiker af stål

ergonomisk håndtag
integreret målskala
med bundring
Udvendig mål Ø x H (mm):
300 x 298
W låg med ergonomisk håndtag
fås som tilbehør

W galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
W stabil bærehåndtag
W stk. pr. pakke = 10 stk.

W
W
W
W

fra 86,- / styk

1.040,Best.-nr. 180-842-J9

volumen [l]

10

Ø x H [mm]

280 x 298

best.-nr.

180-842-J9

pris Kr. / styk

1.040,-

TILBEHØR
best.-nr. Låg

180-843-J9

pris Kr. / styk

310,-

volumen [l]
Ø x H [mm]
stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

10

12

265 x 265

290 x 260

10 styk

10 styk

180-844-J9

181-317-J9

860,-

710,-

Industrispand

Kunststofspand, 12 og 20 liter

W velegnet til transport, aftapning og blanding

W af genbrugt polyethylen

W
W
W
W

sikker tømning via det brede udløb
stabil bærebøjle af metal med håndtag af kunststof
af hvid kunststof (PE) og med integreret skala (deling 1000 ml)
stk. pr. pakke = 10 stk.

W
W
W
W
W

med integreret skala
kant med udløbstud
bærehåndtag
genanvendeligt
stk. pr. pakke = 10 stk.

Spand af genanvendelig kunststof,
12 eller 20 liters volumen.

fra 25,- / styk

fra 96,- / styk

volumen [l]
Ø x H [mm]

9

12

17

280 x 250

300 x 280

340 x 310

Ø x H [mm]
stk. / pakke

stk. / pakke
best.-nr.

10 styk

10 styk

10 styk

250-275-J9

250-276-J9

250-277-J9

960,-

1.480,-

2.070,-

pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

volumen [l]

best.-nr.
pris Kr. / pakke

alle produkter frit leveret

12

20

325 x 225

405 x 270

10 styk

10 styk

180-845-J9

180-846-J9

250,-

400,-

leveringstid: 1 uge
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Sikkerhedsdunke

FM-afprøvede produkter

Sikkerhedskande af polyethylen (PE)
W til opbevaring og fordeling af korrosive
opløsningsmidler, syre og baser
W
W
W
W
W

nem at håndtere
inkl. jordforbindelse mellem væske og låg
med ﬂammebeskyttet si og selvlukkende låg af rustfrit stål
fremstillet af 4 mm tyk polyethylen (HDPE)
slagfast

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

Sikkerhedskande, 2 liter,
Best.-nr. 117-149-J9, Kr. 750,-

Sikkerhedskande, 4 liter,
Best.-nr. 117-150-J9, Kr. 800,-

best.-nr.

2

4

220 x 140 x 230

217 x 140 x 320

117-149-J9

117-150-J9

750,-

800,-

pris Kr. / styk

Sikkerhedsdunke af (PE)
W til opbevaring og fordeling af korrosive
opløsningsmidler, syre og baser
W
W
W
W
W

nem at håndtere
inkl. jordforbindelse mellem væske og låg
med ﬂammebeskyttet si og selvlukkende låg af rustfrit stål
fremstillet af 4 mm tyk polyethylen (HDPE)
slagfast

passende påfyldnings- og
aftapningstragt,
Best.-nr. 138-261-J9, Kr. 150,-

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

Sikkerhedsbeholder, 11 liter,
Best.-nr. 117-155-J9, Kr. 1.320,-

Sikkerhedsbeholder, 19 liter,
Best.-nr. 117-156-J9, Kr. 1.580,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

11

19

310 x 310 x 330

310 x 310 x 430

117-155-J9

117-156-J9

1.320,-

1.580,-

Sikkerheds-indsamlingsbeholdere af
polyethylen (PE)

W til samling af væskerester og kasserede væsker

W
W
W
W
W

inkl. jordforbindelse mellem væske og låg
med ﬂammebeskyttet si og selvlukkende låg af rustfrit stål
stor påfyldningsåbning, diameter ca. 100 mm
fremstillet af 4 mm tyk polyethylen (HDPE)
slagfast

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

Sikkerhedsbeholder, 11 liter,
Best.-nr. 117-152-J9, Kr. 1.530,-

300

Sikkerhedsbeholder, 19 liter,
Best.-nr. 117-153-J9, Kr. 1.680,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

best.-nr.
pris Kr. / styk

11

19

310 x 310 x 370

310 x 310 x 470

117-152-J9

117-153-J9

1.530,-

1.680,-

www.denios.dk

FALCON-sikkerhedsbeholdere

W
W
W
W
W
W

til antændelige og aggressive væsker
pladsbesparende form og sikker stand
komfortabelt og stort håndtag
pakninger af NBR
inkl. klistermærke med advarsler
beskyttet mod skader vha. beskyttelsesring hele vejen
rundt

4

Alle beholdere leveres med
et ﬂersproget sikkerhedsklistermærke med faresymboler ifølge GHS

FALCON sikkerheds lager- eller transportbeholder

W UN-godkendelse til transport af ﬂydende medier af emballagegruppe I, II og III (UN 3A1/X/250/...)
W udløbsstuds følger med ved leveringen
W åbning Ø ca. 35 mm med ergonomisk låg af aluminium

Stål, 5 liter

Rustfrit stål, 10 liter

Stål, 20 liter

FALCON sikkerhedskander med
findoseringshane
Beholdere med
ﬁndoseringshane er som
standard udstyret med
ﬂammespærre

W ﬁndoseringshane af rustfrit stål
W automatisk udluftning ved brug af
ﬁndoseringshanen til eksakt dosering
W ﬁndoseringshanen med komfortabel håndtag
muliggør også aftapning i små åbninger
W ﬂammespærre som standard, forhindrer
gennemslag af ﬂammer og antændelse af
beholderens indhold

Rustfrit stål, 5 liter

Stål, 10 liter

Rustfrit stål, 20 liter

materiale
volumen [l]

stål
5

rustfrit stål
10

20

5

10

20

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

235-289-J9

235-290-J9

235-292-J9

235-293-J9

235-296-J9

235-297-J9

370,-

430,-

460,-

850,-

1.020,-

1.240,-

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

235-301-J9

235-302-J9

235-303-J9

235-304-J9

235-305-J9

235-306-J9

850,-

800,-

830,-

1.210,-

1.400,-

1.610,-

FALCON sikkerheds lager- eller transportbeholder med UN-godkendelse
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
FALCON sikkerhedskander med ﬁndoseringshane
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

301
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FALCON-sikkerhedsbeholdere

W
W
W
W
W
W

til antændelige og aggressive medier
stor åbning (ca. 43,5 mm) med skruelåg af aluminium
pakninger af NBR
praktiske håndtag
stabil og pladsbesparende udførelse
inkl. klistermærke med advarsler

FALCON sikkerheds lager- eller
transportbeholder
W UN-godkendelse til transport af ﬂydende medier af
emballagegruppe I, II og III (UN 3A1/X/250/...)
W udløbsstuds følger med ved leveringen
W som standard med ﬂeksibelt udløbsrør af kunststof
(Ø ca. 20 mm)
W det ﬂeksible udløbsrør opbevares sikkert i dunken
og beskyttes mod snavs

fra 430,-

Små mængder antændelige eller aggressive medier kan aftappes og
transporteres sikkert.

DENSORB Varioform absorberende bindefleece i
multiformat, der kan bruges
som klude
se side

394

FALCON sikkerheds lager- eller transportbeholder
materiale

stål

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

302

alle produkter frit leveret

rustfrit stål

10

20

10

20

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

235-307-J9

235-308-J9

180-687-J9

180-688-J9

430,-

520,-

1.070,-

1.290,-

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

FALCON-sikkerhedsbeholdere

4

TILBEHØR

Alle beholdere leveres med
et ﬂersproget sikkerhedsklistermærke med fare-symboler
ifølge GHS

Tragt af rustfrit stål med skrå rørtud

830,-

Best.-nr.
129-113-J9

FALCON sikkerhedsdunk med tappehane
W tappehane af rustfrit stål
W udluftningsventil til jævn og eksakt
påfyldning
W tappehane med komfortabel håndtag
muliggør aftapning i små mængder
W kan opbevares med monteret
tappehane, f.eks. i reoler

Udluftningsventil

fra 700,-

Kan opbevares med monteret tappehane, f.eks. i
reoler

jordledning til sikker
påfyldning
se side

335

FALCON sikkerhedsdunk med tappehane
materiale
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

stål

rustfrit stål

10

20

10

20

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

242-250-J9

242-251-J9

242-252-J9

242-253-J9

700,-

840,-

1.380,-

1.700,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Aktiv og passiv lagring af farlige medier

Den optimale løsning til din virksomhed - hos DENIOS kommer alt ét sted fra
W kan tilpasses individuelt
W sikker håndtering af aggressive og antændelige medier
W alt i afprøvet DENIOS kvalitet

Affaldsbeholder Oily
Waste Cans
se side

587

Påkøringsværn
se side

Vores specialister hjælper dig gerne
med at vælge din individuelle løsning,
tlf. 76 24 40 80

540

FALCON påfyldningskander
Lubriflex til nøjagtig og
komfortabel dosering
se side

fra side

294-295

380

Din sikkerhed:
stænkekander og
sprøjtekander
se side

Jordledning til sikker
påfyldning
fra side

570-571

335

Arbejdspladsmåtter

fra side

Reoler til farlige
medier
fra side

482

304

OIliebindemidler
og DENSORBprodukter

98

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

FALCON
rengøringsbeholder til
rengøring af emner
se side

569

FALCON sikkerhedsdunk
med tappehane
se side

303

Opsamlingskar til smådunke
til ethvert behov
fra side

58

www.denios.dk

FALCON-sikkerhedskander
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FALCON findoseringskander
W til sikker fordeling og let dosering af brændbare og aggressive væsker
W med skruelig ﬁndoseringshane af rustfrit stål 1.4301,
inkl. udluftning og kemikalieresistent PTFE-pakning
W optimal beskyttelse mod ﬂammegennemslag vha.
integreret ﬂammespærre (udtagelig, f.eks. til
rengøring)
W ergonomisk håndtag til sikker
håndtering
W kunststof-beskyttelsesring beskytter
den robuste kande mod skader
W inkl. sikkerhedsklistermærke til
afmærkning iht. GHS

FALCON lager- og transportkander
W til sikker lagring af brændbare og aggressive væsker
W også egnet til intern transport
W skruelåg (sikret mod tab) med overtryksventil og
kemikalieresistent PTFE-pakning
W optimal beskyttelse mod ﬂammegennemslag
vha. integreret ﬂammespærre (udtagelig,
f.eks. til rengøring)
W ergonomisk håndtag til sikker
håndtering
W kunststof-beskyttelsesring beskytter
den robuste kande mod skader
W inkl. sikkerhedsklistermærke til
afmærkning iht. GHS

materiale
volumen

stål
1l

rustfrit stål
2l

5l

1l

2l

5l

Transportkande med skruelåg
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

132 x 181

158 x 226

178 x 336

132 x 181

158 x 226

178 x 336

187-522-J9

187-523-J9

187-524-J9

203-965-J9

203-966-J9

203-967-J9

460,-

550,-

660,-

600,-

680,-

1.170,-

Påfyldningskande med ﬁndoseringshane
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

132 x 215

158 x 260

178 x 370

132 x 215

158 x 260

178 x 370

188-951-J9

188-952-J9

188-953-J9

204-058-J9

204-059-J9

204-060-J9

630,-

710,-

810,-

760,-

830,-

1.400,-

TILBEHØR
Afspærringsbarriere, Ø 400 mm,
til beskyttelse mod udløbende
væske, f.eks. ved påfyldning på
arbejdsborde, i laboratorier m.v.

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Tragt, galvaniseret

Findoseringshane af
rustfrit stål med udluftning

Galvaniseret ståltragt til
sikkerhedsbeholdere

Tragt af rustfrit stål til
sikkerhedsbeholdere

Afspærringsbarrierer,
400 mm i diameter

ﬁndoseringshane
af rustfrit stål

187-536-J9

187-534-J9

130-516-J9

256-581-J9

210,-

570,-

1.370,-

392,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Sikkerhedsdunke

Dunk af rustfrit stål

TILBEHØR

W til aftapning, transport og fordeling af antændelige væsker
W med skruelåg eller selvlukkende ﬁndoserings- eller tappehane
W dunk af rustfrit stål med PTFE-pakning

Tragt af rustfrit stål
med skrå rørtud

W inkl. ﬂammespærre
Tragt til dunke af rustfrit stål,
med aﬀaset rørstuds. På den
måde er det muligt at fylde
dunkene sikkert.

830,-

Dunk af rustfrit stål, 5 liter,
med ﬁndoseringshane

10 liters dunk af rustfrit stål,
med tappehane og ventilering

Dunk af rustfrit stål, 20 liter,
med skruelåg og overtryksventil

2.610,-

3.360,-

2.930,-

Best.-nr. 117-341-J9

Best.-nr. 117-331-J9

Best.-nr. 117-340-J9

variant

låg, overtryksventil

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

låg, transport godkendelse

5

10

20

5

10

20

200 x 130 x 310

230 x 130 x 380

340 x 175 x 470

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

117-335-J9

117-338-J9

117-340-J9

117-351-J9

117-352-J9

117-353-J9

2.480,-

2.510,-

2.930,-

2.260,-

2.540,-

2.850,-

variant

ﬁndoseringshane

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Best.-nr.
129-113-J9

tappehane, ventilation

5

10

20

5

10

20

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

200 x 130 x 310

280 x 130 x 380

345 x 175 x 470

117-341-J9

117-342-J9

117-344-J9

117-327-J9

117-331-J9

117-332-J9

2.610,-

3.180,-

3.350,-

3.070,-

3.360,-

3.620,-

Transportkander af rustfrit stål
W sikker lagring, fordeling, påfyldning og transport af
antændelige væsker af alle fareklasser
W
W
W
W

1.740,-

med transportgodkendelse ifølge GGVSE
skurelåg (sikret mod tab)
udtagelig ﬂammespærre af perforeret rustfrit stål
fremstillet af rustfrit kvalitetsstål 1.4571, pakning af PTFE

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

306

Transportkande, 5 liter

alle produkter frit leveret

Best.-nr. 157-850-J9

1,0

2,5

5,0

140 x 110 x 156

200 x 161 x 230

200 x 161 x 395

157-847-J9

157-848-J9

157-850-J9

1.350,-

1.480,-

1.740,-

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Sikkerhedsdunke

4

Stående sikkerhedsbeholdere af rustfrit stål
W kan benyttes som opbevaringsbeholdere eller som tappestationer
W fås med skruelåg, ﬁndoseringshane eller tappehane (med/uden væskestandsindikator)

TILBEHØR
Tragt af rustfritstål til sikkerhedstromle
W Der fås en passende tragt til alle stående
sikkerhedsbeholdere. På den måde er det
muligt at fylde dunkene sikkert.
Best.-nr. 129-117-J9, Kr. 680,-

Stående sikkerhedsbeholder,
10 liter, med skruelåg

Stående sikkerhedsbeholder,
10 liter, med ﬁndoseringshane
og ekstra ventilering til
dosering

Stående sikkerhedsbeholder,
25 liter, med tappehane og
væskestandsindikator

Stående sikkerhedsbeholder,
50 liter, med tappehane

2.540,-

2.680,-

7.400,-

6.470,-

Best.-nr. 119-587-J9

Best.-nr. 117-219-J9

Best.-nr. 117-359-J9

Best.-nr. 117-349-J9

variant

skruelåg

Doseringshane

tappehane

tappehane og væskestandsindikator

volumen [l]

10

25

50

10

10

25

50

10

25

50

Ø x H [mm]

260 x 330

315 x 540

365 x 600

260 x 340

260 x 330

315 x 540

365 x 600

260 x 330

315 x 540

365 x 600

119-587-J9

119-591-J9

117-346-J9

117-219-J9

117-223-J9

117-347-J9

117-349-J9

125-487-J9

117-359-J9

117-360-J9

2.540,-

3.130,-

3.960,-

2.680,-

4.420,-

5.060,-

6.470,-

6.780,-

7.400,-

8.060,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Transportbeholdere af rustfrit stål
W godkendt til sikker transport af farlige medier
W
W
W
W
W
W

typegodkendt
skurelåg er sikret mod tab
med PTFE-pakning
med ﬂammespærre
kan i kombination med tappehane (som tilbehør) bruges som tappebeholder
separat ventilering under påfyldningen

NYHED

fra 2.630,-

TILBEHØR

volumen [l]

1 1/2" tappehane af rustfrit stål,
Best.-nr. 117-328-J9, Kr. 840,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Stativ af rustfrit stål til
liggende opbevaring.
Best.-nr. 254-834-J9, Kr. 356,-

Ø x H [mm]
UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

10

25

260 x 330

300 x 530

1A1/X2/400..

1A1/X1.6/400..

256-779-J9

117-357-J9

2.630,-

3.170,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Transportkasser til farligt gods

Indsamlings- og transportbeholdere til
farlige medier
W til fast farligt gods af emballagegruppe II eller III
W egnet til f.eks. pudseklude, olie- og kemikalierbinder, granulater osv.
W stabil beholder af polyethylen med låg
W lufttæt låg med PU-pakninger hele vejen rundt samt stabile bøjlelukninger
med sikringssplitter
W nem transport vha. kuglelejrede massive gummihjul og ergonomisk
skubbehåndtag
W kan stables i 2 lag
W med UN-godkendelse nr. 1H2W/Y…/S…/../BAM…

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
UN-godkendelse

fra 1.800,-

best.-nr.

170

250

600 x 400 x 880

600 x 600 x 890

D/BAM 6576/1H2W

D/BAM 6773/1H2W

151-338-J9

145-427-J9

1.800,-

2.290,-

pris Kr. / styk

Transportbeholder, med 170 eller 250 liters volumen.

Transportkasser til farligt gods

W testet og godkendt til transport af farlige medier af emballagegruppe I, II og III
W med to brudfaste håndtag på siderne
W beholderne opfylder bl.a. kravene af den internationale forordning om farligt gods for veje (GGVE), jernbane (GGVE) og søtransport (GGV See)
W UN-godkendelse nr. 4H2 / X.. / S...BAM8421

fra 1.180,-

Låseanordningen og det slidstærke
bælte holder beholderen sikkert lukket
ved transport.

Transportkasser til farligt gods
udvendig mål L x B x H [mm]
volumen [l]
best.-nr.

308

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440
26

47

55

75

117-928-J9

117-930-J9

117-931-J9

117-932-J9

pris Kr. / styk

1.240,-

1.260,-

1.360,-

1.440,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

1.180,-

1.200,-

1.290,-

1.370,-

www.denios.dk

Transportkasser til farligt gods

Kunststofspand med låg

4

Elektrisk ledende plastspand

fra 39,- / styk

W med UN-godkendelse
W elektrisk ledende

W med UN-godkendelse
W godkendt til brug ifm. fødevarer
W åbningsﬂig ﬂig med originalitetsbeskyttelse

W af modstandsdygtig polypropylen
W med metalbøjle

W inkl. bærebøjle
W konisk - kan stables

NYHED
godkendt til brug ifm.
fødevarer

variant

elektrisk
ledende

volumen [l]

5,5

11,0

11,0

Ø x H [mm]

237 x 208

293 x 245

268 x 268

1H2/Y7/S/..

1H2/Y12/S/..

1H2/Y12/S/

10 styk

10 styk

5 styk

251-246-J9

251-248-J9

251-297-J9

390,-

690,-

890,-

UN-godkendelse
stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

Hobbock af kunststof

Elektrisk ledende hobbock af kunststof

W med UN-godkendelse
W godkendt til brug ifm. fødevarer

W med UN-godkendelse
W elektrisk ledende

W med ergonomisk formede håndtag
W af modstandsdygtig polypropylen

W med ergonomisk formede håndtag
W af modstandsdygtig polypropylen

NYHED

NYHED

godkendt til brug ifm.
fødevarer

variant

elektrisk ledende

volumen [l]

30,0

30,0

Ø x H [mm]

379 x 397

379 x 397

1H2/Y45/S/..

1H2/Y37(Z45)/S/..

251-255-J9

251-298-J9

240,-

400,-

UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

Universal beholder til farlige medier
Til sikker transport af farlige medier såsom farver, spraydåser osv.
UN-godkendt til emballagegrupper II og III
W
W
W
W

fra 656,-

med låg og fast monteret metal-clip lukning
kan stables
af modstandsdygtig polypropylen
farve: purpurrød

Universalbeholder til transport af
farlige medier af rød polypropylen i
5 størrelser.

Transportbeholder til farlige
medier med låg og lukke-klips.
Universal beholder til farlige medier
udvendig mål L x B x H [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

volumen [l]
best.-nr.

18

27

38

58

74

174-006-J9

174-007-J9

174-008-J9

174-009-J9

174-010-J9

pris Kr. / styk

690,-

770,-

820,-

960,-

1.020,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

656,-

732,-

779,-

912,-

969,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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DENIOS info

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Bestandighedsliste til valg af manuelle tromlepumper
Vigtigt til valg af den rigtige håndpumpe er både størrelsen og type af emballagen, den ønskede pumpeydelse og om pumpen er egnet til det medie,
der skal transporteres. Pumpen skal være bestandig mod mediet og ud over det skal der i mange tilfælde tages hensyn til forskrifterne vedr. miljøet og
arbejdssikkerhed, f.eks. ex-beskyttelse.

Syrer og baser
fra side

313

fra side

Til større emballager (> 60 l)

313

fra side

Til små emballager (< 60 l)
Håndpumper til
mineralolie findes

315

fra side

317

Vigtig information
Oplysningerne gives på baggrund af
laboratorieundersøgelser med råstoffer.
Kunststofdele, fremstillet af disse råstoffer,
bliver ofte påvirket af indflydelser, der
ikke kan påvises i laboratorieforsøg. De
givne værdier kan derfor kun betragtes
som vejledende. DENIOS påtager sig intet
ansvar for oplysningerne. I tvivlstilfælde
anbefales yderligere undersøgelser. Ud
over den kemiske bestandighed, skal der
også tages hensyn til f. eks. forskrifterne
vedr. ex-beskyttelse.

310

Taille du récipient
Page du catalogue
acétate d'éthyle
acétone
acétonitrile
acide acétique
acide chlorhydrique
acide fluorhydrique
acide formique
acide nitrique 1 – 10 %
acide nitrique 50 – 70 %
acide nitrique 100 %
acide phosphorique
acide sulfurique 1 – 80 %
acide sulfurique 95 – 100 %
chlorure de sodium
diluant nitro
eau de Javel
eau oxygénée 1 – 30 %
eau oxygénée 100 %
essence
éthanol
formaldéhyde
glycol/éthylène glycol
hydroxyde d'ammonium
hydroxyde de sodium
hypochlorite de sodium
isopropanol
kérosène
méthanol
méthyl éthyl cétone (MEC)
naphta
perchloréthylène
térébenthine
toluène
trichloréthylène
xylène

> 60 litres

Pompe de transfert verte

Pompe de transfert bleue

Pompe de transfert rouge

Pompe pour bidons

OTAL-Pompe en V2A*

OTAL-Pompe en PVDF*

OTAL-Pompe en PVC*

OTAL-Pompe en PP*

Pompe étanche aux gaz en PP

Pompe à levier en PP

Pompe à levier 950

Pompe pour fûts en PTFE

Pompe à fûts en PP

311

se bestandighedsliste

Pompe à solvants

Exemple de liquides

fra side

Pompe à levier FL 205

Letantændelige medier og
opløsningsmidler

Pompe pour fûts en inox

Her finder du den rigtige håndpumpe til mange gængse væsker.

< 60 litres

311 311 312 313 313 314 314 315 315 315 315 315 316 316 316 316
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* prop af PVC, kommer ikke i direkte kontakt med mediet
egnet til det angivne medie

O anbefales til det angivne medie
let antændelig / jordforbindelse påkrævet

Har du ikke fundet dit medie?
Eller har du spørgsmål? Vi hjælper
dig gerne videre - kontakt os!

76 24 40 80

www.denios.dk

Håndpumper til antændelige medier

Tromlepumper af rustfrit stål
W til pumpning af antændelige væsker
W afprøvet og egnet til ex-område: IIA T4 zone 0
W
W
W
W

god resttømning af tromlen vha. den dybtliggende tilbageløbsventil
dykkerør Ø 32 mm
ikke egnet til acetone
inkl. tromleforskruning af fornikelt messing til R2“ stål-ﬁngevind indvendig
(gastæt forskruning som tilbehør)

Tromlepumpe med slange og
kuglehane, 910 mm dykkedybde,
Best.-nr. 117-664-J9.

570

910

pumpeeﬀekt per slag [l]

0,35

0,50

117-592-J9

117-594-J9

2.440,-

2.590,-

Tromlepumpe med udløb,
Best.-nr. 117-592-J9.

fra 2.440,-

Tromlepumper af rustfrit stål
dykkedybde [mm]

4

variant: udløb
best.-nr.
pris Kr. / styk

variant: PTFE-slange 1,2 m, elektrisk ledende, aﬂukkelig kuglehane
best.-nr.

117-663-J9

117-664-J9

3.650,-

3.800,-

pris Kr. / styk

Vær opmærksom på aﬂedning af den elektrostatisk opladning ved antændelige medier (f.eks. med antistatik-sættet)!

TILBEHØR

Anti-statisk sæt i
transportkuffert

Gastætte tromleforskruninger
W
W
W
W

W til bortledning af statisk elektricitet
W består af 3 farvekoderede
kobberforbindelsesledninger med
klemmetænger i praktisk kunststofkuﬀert

forhindrer udslip af sundhedsfarlige gasser
til tromlepumper af rustfrit stål, gevind R2”
tilbageslagsventil med 1/8“ tilslutning
forniklet messing, FKM-tætninger

1.100,-

Best.-nr.
146-678-J9

Stangpumpe til opløsningsmidler
W høj pumpeeﬀekt
Pumpen FL 205 transporterer mange kemikalier, opløsningsmidler
og mineralolier såsom ammoniumklorid, butylalkohol,
ethylalkohol (50%), glycol, heksanol, natronlud, (45%), terpentin,
petroleum, olie til totaktsmotor og koldrengøringsmiddel
(komplet bestandighedsliste på forespørgsel).
W
W
W
W

teleskopdykkerør
pakninger af PTFE
med 2” tromlegevind
med elektrisk ledende slange (1,5 m),
kuglehane og udløbsstuds

type
anvendelse

Løftestangspumpe med
slange, kuglehane og
udløbsrør.

530,Best.-nr. 116-058-J9

FL 205
til 200 liters tromler

pumpeeﬀekt per slag [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

0,5
117-674-J9

Sikkerhedsstativer til pumperør

1.150,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

se side

313

311

4

mediet kommer i kontakt
med delene af rustfrit stål
og PTFE

Håndpumpe, til opløsningsmidler

Pumper til opløsningsmidler, af rustfrit stål
W til transport af meget rene væsker
W med Ex-godkendelse: IIA,B Zone 0
Fodbetjent
W anbefales til acetone
W meget robust
W tromletilslutning R2“-ﬁngevind, til tromler op til 220 liter
W tromletilslutningen og hane muliggør lufttæt tilslutning af pumpen,
ingen udslip af sundhedsfarlige dampe
W dykkerør kan indstilles trinløs, rør-Ø: 21 mm
W clip til hurtig fastgørelse af luftslangen

Håndbetjent
W til kontaminationsfri aftapning af organiske
opløsningsmidler og aromastoﬀer
W gastæt med 2 kuglehaner
W fast udløbstud med afspærringshane af rustrift
stål / PTFE
W tromletilslutning R2“-ﬁngevind, til beholdere
op til 60 liter
W dykkerør kan indstilles trinløs, rør-Ø: 15 mm
W Fås også som version til ståldunke

W Med udløbsstuds inkl. PTFE-hane eller med
ﬂeksibel udløbsslange (1,2 m) inkl. PVDF-hane

Pumpe til opløsningsmidler
med ﬂeksibel slange og hane

fra 4.030,-

fra 4.090,Fås også som version til
ståldunke

Version med udløbsstuds og
hane.

Fodbetjent
dykkedybde [mm]

950

ydeevne maks. [l/min]

30

best.-nr. med udløbstud

157-587-J9

pris Kr. / styk

4.030,-

best.-nr. med udløbsslange

201-951-J9

pris Kr. / styk

4.960,-

Pumpe til opløsningsmidler Mini
W sikker aftapning af små mængder
W
W
W
W
W

egnet til Ex-zone 0 IIA,B,C
ideel til enheder fra 1 - 5 liter
tilslutningsgevind GL 45
adapter til S 40, GL 38 og GL 32 fås som tilbehør
inkl. 2 m jordledning

pris Kr. / styk

1,8
242-994-J9
3.730,-

best.-nr. gevindadapter ETFE, GL45 – GL38

242-996-J9

best.-nr. gevindadapter PTFE, GL45 – S40

242-995-J9

best.-nr. gevindadapter ETFE, GL45 – GL32

242-997-J9

pris Kr. / styk

600

ydeevne maks. [l/min]

10

best.-nr. til beholdere op til 60 liter

157-589-J9

pris Kr. / styk

4.090,-

best.-nr. til ståldunke

210-335-J9

pris Kr. / styk

3.680,-

NYHED

ydeevne maks. [l/min]
best.-nr. Pumpe til opløsningsmidler Mini

Håndbetjent
dykkedybde [mm]

250,-

W selvlukkende udløb med auto
stop funktion - absolut nøjagtig
aftapning, uden dryptabideel
resttømning, også af dunke med
buet bund
Pumpe til opløsningsmidler Mini til f.eks.
ﬂasker eller dunke op til 5 liter

Ved aftapning af antændelige medier skal tromlen og pumpen have jordforbindelse! Yderligere jordledninger

312

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

fra side

334

www.denios.dk

Håndpumpe til kemikalier, syrer, baser

Tromlepumpe af PP

Tromlepumpe af PTFE

W til transport af mange kemikalier, syrer, baser,
rengøringsmidler, osv.
W til 60 til 200 liters tromler

W til transport af meget rene væsker

W
W
W
W
W

W til væsker som angriber PP eller PVC, også til saltsyre op til 33 %
W ingen udslip af sundhedsfarlige dampe eller dryptab af væsken vha.
en hane
W mediet kommer i kontakt med delene af PTFE/FEP
W alle ventiler af massiv PTFE
W dykkerør Ø mm: 32
W tromletilslutning til gængse emballager fås som tilbehør

stempelstang metal, PP indkapslet
PTFE-pakning
god resttømning af tromlen vha. den dybtliggende tilbageløbsventil
inkl. tromleforskruning af PP (Mauser 2“)
dykkerør Ø mm: 32

fra 3.180,-

fra 1.460,Gastæt
tromlepumpe PP

se side

315

Findes med udløbstud eller ﬂeksibel udløbsslange (1,2 m) og hane

Med udløbsstuds inkl. PTFE-hane eller med ﬂeksibel udløbsslange
(1,2 m) inkl. PVDF-hane

dykkedybde [mm]

500

650

800

1000

dykkedybde [mm]

600

950

pumpeeﬀekt per slag [l]

0,20

0,25

0,27

0,30

pumpeeﬀekt per slag [l]

0,27

0,40

best.-nr. med udløbstud

117-600-J9

117-604-J9

117-605-J9

117-606-J9

best.-nr. med udløbstud

193-714-J9

179-491-J9

1.460,-

1.460,-

1.520,-

1.650,-

148-418-J9

148-422-J9

148-424-J9

148-426-J9

1.600,-

1.600,-

1.630,-

1.730,-

pris Kr. / styk
best.-nr. med udløbsslange
pris Kr. / styk

4

pris Kr. / styk
best.-nr. med udløbsslange
pris Kr. / styk

3.130,-

3.260,-

210-181-J9

210-182-J9

3.180,-

3.260,-

TILBEHØR
Tromleforskruninger af PP
W for stabilitet af pumpen i tromlen
W egnet til påfyldning af ikke brandbare væsker
tromletilslutning

til gevind

best.-nr.

pris Kr. / styk

ﬁn ståltromle indvendig

179-494-J9

300,-

2“Mauser

grov indvendig

179-495-J9

310,-

2“ TriSure

grov indvendig

179-496-J9

300,-

2“BSP/R2“

R2“ stål ﬁn

Mauser 2“ grov

Tri-Sure® grov

Sikkerhedsstativ til
tromlepumper af PP, PTFE,
rustfrit stål eller pumper til
opløsningsmidler
W
W
W
W

sikkerhedsstativet opsamler restvæske af pumperøret
rør indvendig-Ø: 35 mm
længde: 1000 mm
inkl. rørbøjle til vægmontage og skruelig
opsamlingsbeholder

Inkl. rørbøjle til vægmontage og
skruelig opsamlingsbeholder.

470,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Best.-nr.
179-493-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Håndpumpe til kemikalier, syrer, baser

Rotationspumpe
af polypropylen
WW brugervenlig pumpe af plast (PP, PPS)
til transport af syrer, baser og vandige
opløsninger
WW passer til 60 og 200 liters tromler med
2“-Trisure-spunshul
WW 3-delt dykkerørsæt
WW transportkapacitet: ca. 0,25 l / slag
WW pakninger af PTFE
WW maks. viskositet ca. 430 mPas ved vandholdige
opløsninger med densitet 1

Håndpumpe af rustfrit stål
WW mediet kommer i kontakt med dele af
rustfrit stål 316 / V4A og PTFE
WW universel anvendelse, f.eks. til
mellemviskose mineral- og smøreolier,
gearkasseolie, additiver, diesel,
rengøringsmidler og aggressive kemikalier,
syrer og baser
WW med udløbsstuds, højdejusterbar 2”-adapter
og fleksibel PTFE-dykkerør
WW til 60 - 200 liters tromler
WW transportkapacitet: ca.
0,2 l / pr. slag

se side

342

900,Best.-nr. 121-601-J9

Passende
gevindadaptere

Stangpumpe 950,
af kunststof
WW robust selvansugende pumpe af polyethylen
(PE)
WW med nitrilpakning, til transport af
mange kemikalier (f.eks. glykoler),
frostbeskyttelsesmidler, rapsolie, biodiesel
WW teleskopsugerør til 60 og 200 liters tromler
WW variabel sugedybde op til 960 mm
WW transportkapacitet: ca. 0.3 l / slag

600,Best.-nr. 117-586-J9

Pumpe af polypropylen

Alsidig: inkl. justerbar 2” skruekobling til
tromler eller sikkerhedsbeholdere af rustfrit
stål, Best.-nr. 117-231-J9, Kr. 990,-

Aftapningspodie
WW til 200 liters ståltromler med spunshul
WW beholderen står sikkert på den nedsænkede
henstillingsflade af aftapningspodiet
WW høj sikkerhed ved aftapning, da beholderen
står sikkert
WW med åbninger til 3/4- og 2“ spunshul, til
f.eks. pumpe eller væskestandsindikator
osv.
WW højde henstillingsflade til
overkant tromle (mm): 320

WW ideel til pumpning af væsker op til 2200 mPas
(ikke til olier)
WW nem at pumpe mængder lige efter behov
WW stor modstandsdygtighed også mod mange
kemikalier (ikke egnet til: toluol, xylol, benzin,
petroleum, triklorethylen, terpentin)
WW kan drejes om sin egen akse - så beholderne kan
stilles på tromlelåget ved påfyldning
WW dykkerør trinløs udtrækkelig til 950 mm
WW transportkapacitet: ca. 0.35 l / slag
WW gevind: R2“

830,-

650,-

Best.-nr. 164-361-J9

Best.-nr. 117-577-J9

314

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Håndpumpe til kemikalier, syrer, baser

4

OTAL aftapningspumper
W sikker og hurtig aftapning af væsker
W enkelt og billigt - ved høj ﬂeksibilitet
W overtrykket presser væsken ud af dunken, jævnt og
uden pulsering
W stigrør tilpasser sig dunkhøjden, dermed god
resttømning
W den tredelte universelle lukkeprop af blød PVC
muliggør lufttæt tilslutning af pumpen - OTALaftapningspumper er til dunke med åbningsdiametre
fra 30 - 70 mm

fra 550,Pumper af PP

Pumper af PP:
fysiologisk ufarlig og
levnedsmiddelgodkendt

W bestandig mog lette syrer,
baser og rensemidler
Pumper med slange af PVC 1,5 m

OTAL fodpumper

W hane af PP/PE (Ø 10 mm), rør PP

begge hænder fri til aftapning

Pumper af PVDF
W specielt til syrer og baser, undtagen stærk oxiderende
syrer og baser bestandig mod klorblegelud

OTAL håndpumper

Pumper af rustfrit stål
W til pumpning af brændbare væsker, fareklasser AIII
(VbF)

særlig kompakt og pladsbesparende

Minipumpe PP (håndbetjening)
W til emballager op til 10 liter, dykkedybde 450 mm
W universal-propper af PVC til beholdere med en åbning på
20 – 36 mm

De tredelte universelle lukkepropper muliggør
lufttæt tilslutning af pumpen. Åbningsdiameter
fra 30 - 70 mm.

materiale

ydeevne maks. [l/min]

diameter dykkerør
[mm]

dykkedybde [mm]

best.-nr. OTAL
fodpumper

pris Kr. / styk

best.-nr. OTAL
håndpumper

pris Kr. / styk

rustfrit stål

26

18

900

179-483-J9

1.460,-

179-490-J9

1.360,-

PVDF

20

16

700

179-482-J9

1.460,-

179-489-J9

1.270,-

PVC

12

12

700

179-481-J9

990,-

179-488-J9

830,-

30

22

900

179-478-J9

1.110,-

–

–

26

18

700

179-479-J9

990,-

179-484-J9

820,-

20

15

700

179-480-J9

920,-

179-485-J9

790,-

14

12

700

–

–

179-486-J9

770,-

4

10

450

–

–

179-487-J9

550,-

PP

Tromlepumpe gastæt
W den gastætte tromlepumpen muliggør lugtfri
aftapning
W
W
W
W
W
W
W

gastætte pumper bruges til stærkt lugtende medier såsom ammoniak
pume af polypropylen (PP), gas- og væskeslanger af PVC
trinløs udtrækkelig teleskoprør
til tromle- og beholdere fra 400 - 670 mm
transportkapacitet: ca. 200 ml / slag
med 2 haner (1 stk. til gas- og 1 stk. til væskeledningen)
inkl. 2 universal adaptere til beholderåbninger Ø 30 - 70 mm

Væsken pumpes i et lukket
system. Dampene ledes
sikkert tilbage gennem
gasledningen og frigives
ikke til miljøet.

1.640,Best.-nr. 200-215-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Håndpumpe til kemikalier, syrer, baser

Påfyldnings- og overførselspumper
WW håndkolben danner et overtryk, som presser væsken ud af beholderen,
når hanen åbnes
WW pumpelegeme af polypropylen
WW med 3 adaptere (elastiske pakninger) til spunshuldiametre fra 46,5 til
60 mm og 4-delt sugerør (dykkerørlængde 950 mm)

Tappepumpe
til vandholdige
væsker.

Kemikaliepumpe
Tilbehør: transferslange med
tappepistol (se tabel)

2.060,-

A

Best.-nr. 129-356-J9
farve

B
anvendelsesområde

blå

grøn

med EPDMpakning til ikke
aggressive
vandholdige
væsker

rød

med nitrilpakninger til
petrokemiske
væsker

med FKM-pakninger
til kemikalier såsom
salpetersyre (10%),
svovlsyre (60%),
hydrogenperoxid (1-30%)

129-355-J9

129-357-J9

129-356-J9

1.110,-

1.110,-

2.060,-

ydeevne maks. [l/min]

Hanen kan åbnes i to positioner: A:
greb til præcis aftapning af mindre
mængder B: greb til kontinuerlig
aftapning

1.110,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

slange 1,5 m med tappepistol

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Best.-nr. 129-355-J9

8

129-358-J9

129-360-J9

129-359-J9

610,-

610,-

1.180,-

Pumpe til dunk

Hævert med kuglehane

WW til sikker påfyldning og tømning af dunke og tromler op
til 60 liter

WW ideel til lejlighedsvis aftapning af væsker

WW til syrer, baser og petrokemiske væsker (ikke egnet til let antændelige
væsker og saltsyre)
WW nem håndtering: håndkolben danner et overtryk, som presser væsken ud af
beholderen, når hanen åbnes
WW præcis dosering, ingen dryp
WW mediet kommer i kontakt med delene af polypropylen, polyethylen og FKM
WW dykkerørens længde: 550 - 1000 mm
WW trinløs justerbar rør
WW pumpeeffekt: 8 l/min
WW gevind-Ø: 64 mm (BSI) - inkl. adapter til R2“ stål-fingevind indvendig

til hurtig aftapning af vandholdige væsker i en lavere stående dunk efter hævert-princippet: tømningen igangsættes kun én gang, således
specielt velegnet til fuldstændig tømning af dunke
WW hævert af LDPE/PVC
WW pumpeeffekt 9 l/min
WW inkl. robust kuglehane af PP
WW transparente slanger så væskerne
kan ses
WW knækbeskyttelse med en strop til
slangen

Hævert, dykkedybde 1000 mm,
slange indvendig-Ø 15 mm

316

1.200,-

430,-

Best.-nr. 157-591-J9

Best.-nr. 210-183-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Håndpumper til mineralolie og brændstoffer

Tromlepumpe

Pumpe til hydraulikolie

WW EX-godkendelse:
EX II 2/2 G c IIa T3

WW til transport af smøreolie
op til SAE 80

til pumpning af tyndtflydende
mineralolieprodukter, diesel, fyringsolie
EL/L, petroleum, brændstoffer
(antændelige medier af tidligere
fareklasser AI-III), frostvæske

håndpumpe til tromler, til transport af
hydraulikolie, motor- og gearkasseolie

WW af støbejern, til 200 liters tromler med
tromlegevind M 64 x 4 og R 2”
WW transportkapacitet: ca. 0.25 l / slag
WW dykkedybde: 840 mm
WW med elektrisk ledende slangesæt DN 19
med knækbeskyttelse og udløbsstuds

WW transportkapacitet: ca. 0,25 l / slag
WW til tromler og tanke, gevind: 2“
WW inklusiv slangesæt 1,5 m, udløbsstuds

4

Håndsvingsrotationspumpe
af alu
WW pumpeydelse:
ca. 1 l pr. omdrejning
ideel til lette mineralolieprodukter og
tunge maskinolie- og smøreoliesorter,
med en viskositet på maks. 900 mPas
ved 20°C
WW med dobbelt gear og galvaniseret dykkerør
WW Der kan skiftes mellem forlæns og baglæns
pumpning. På den måde opnås en optimal
dosering.
WW gevind: 2‘‘

Aluminium

1.040,-

1.810,-

Best.-nr. 117-561-J9

Best.-nr. 133-358-J9

Best.-nr. 117-585-J9

Tromlepumpe til fyringsolie /
diesel / additiver

Stangpumpe af aluminium

Håndsvingsrotationspumpe
alu ”light”

ideel til pumpning af af antændelige
væsker af den gamle fareklasse AIII, som
f. eks. fyringsolieadditiver, petroleum,
diesel, fyringsolie EL/L

til f.eks. mineralolieprodukter,
frostbeskyttelsesmidler

WW 3-delt dykkerørsæt, kan
tilpasses forskellige
beholderstørrelser

WW stempelpumpe med messingcylinder og
galvaniserede ståldele
WW til tromlegevind M 64 x 4 og G 2“
WW dykkedybde 810 mm
WW pumpeeffekt: ca. 0.3 l / slag
WW med messingstigrør, elektrisk ledende
slangesæt DN19 og udløbsstuds

1.450,-

WW med ekstra håndtag og tragtformet
henstillingsflade dråber ledes sikker tilbage
i beholderen
WW transportkapacitet: ca. 0,5 l / slag

ideel til lette mineralolier og smøremidler
WW transportkapacitet: ca. 0,5 l per omdrejning
WW tromleadapter R 2“

3.690,-

900,-

500,-

Best.-nr. 117-554-J9

Best.-nr. 157-298-J9

Best.-nr. 171-746-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Håndpumper til mineralolie og brændstoffer

Håndsvingsrotationspumpe
af gråt støbejern

Olietromlepumpe støbt
i zink

Tromlepumpe

til f.eks. lette mineralolier, maskinolie
m.v.

til pumpning af lette motor-, hydraulikoggearkasseolie op til SAE 80

til transport af tyndflydende mineralolier

WW med dykkerør af stål
WW transportkapacitet: ca. 0,25 l / omdrejning
WW dykkedybde: 860 mm
WW til tromlegevind R 2“

WW transportkapacitet ca.: 0,25 l / slag,
enkeltvirkende
WW dykkedybde: 840 mm
WW justerbar tromleforskruning til tromlegevind
2”
WW med drypsikkert udløb
WW kan lukkes med hængelås
WW støbt i zink

WW støbt i zink
WW transportkapacitet: ca. 0.15 l per slag
WW til 60 og 200 liters tromler med tromlegevind
R 2”
WW 3-delt dykkerør af kunststof
WW dykkedybde: 700 mm
WW inkl. PVC-slange og udløbskrummer

Håndsvingsrotationspumpe af støbejern,
Best.-nr. 117-579-J9, Kr. 450,Håndsvingsrotationspumpe med ekstra
håndtag og tragtformet henstillingsflade,
dråber ledes sikker tilbage i beholderen,
Best.-nr. 117-580-J9, Kr. 890,-

fra 450,Håndpumpe af kunststof

1.180,-

350,-

Best.-nr. 117-563-J9

Best.-nr. 171-747-J9

Håndpumpe 960,
af kunststof

Motoroliepumpe

WW til minitromler på op til 30 l

WW til 60 liters ståltromler
med spunshul

til transport af olie og ikke-aggressive
væsker

manuel pumpe til pumpning af lette
mineralolieprodukter

WW selvansugende pumpe med pistolgreb
WW udløbsslange (længde: 1,5 m) med
tilbageslagsventil
WW transportkapacitet: 0.1 l per slag
WW udvendigt gevind 2“ fin

WW transportkapacitet: ca. 0.15 l per slag
WW gevindadapter 2“

300,-

810,-

350,-

Best.-nr. 117-589-J9

Best.-nr. 129-354-J9

Best.-nr. 123-552-J9

af polyethylen (PE), specielt til pumpning
af små mængder væsker (lette olier,
vandholdige løsninger), f.eks. . B. i
laboratorier
WW pumpeeffekt: ca. 0,2 l pr. slag
WW sugerørets længde: 840 mm
WW gevindadapter 2“

318

Påfyldningskande 1 liter (billede
tilsvarende), Best.-nr. 117-408-J9,
Kr. 170,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENIOS info

Her finder du det rigtige pumpesæt til mange gængse væsker.

Bestandighedsliste til vælg af elektriske tromlepumper
Følgende 5 varianter fås som brugsklart sæt. Sæts og
pumper til forskellige formål findes på de følgende
katalogsider.

Eksempler

Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5

Akkusyre

P

P

P

Myresyre *

P

P

P

Ammoniakvand

P

P

Benzin

P

Blegelud (Natriumhypochlorid)

Pumpesæt 1 (PP / Niro)
syrer og baser laboratorier

Boresyre

P
P

P

P

P

P

P

Butanol / (Butylalkohol)
se side

320

Calciumklorid

P

Chlor / Chlorvand

P

Diesel

P

Jern-III-Chlorid **

P

P

P

Eddikesyre *

P

P

P

P

P

Ethanol (Ethylakohol)

Pumpesæt 2 (PP)
syrer og baser industri

P

Ethylacetat

P

Formaldehyd (Formalin)
se side

321

P

Fremkaldervæske

P

P

P

Frostvæske (Antifrogen)

P

P

P

P

Glycol (Ethylenglycol)

P

P

P

P

P

Fyringsolie

P

P

P

Kaliumpermanganat

P

P

Kerosin
Havvand

Pumpesæt 3 (PVDF)
koncentrerede syre og
baser

P
P

P

Mineralolie

P
P

P

Methanol (Methylalkohol)
se side

321

P

Mælkesyre

P

Natronlud (Natriumhydroxid) **

P

P

Natriumchlorid

P

P

P
P

Nitrofortynder

P

Perchlorethylen

P

Petroleum / Kerosin
se side

325

Fosforsyre **

P
P

P

P

P

P

P

P

P

Propanol (Propylalkohol) Isoprop.
Saltsyre

P

Salpetersyre
Skummiddel

Pumpesæt 5 (Niro)
opløsningsmidler Ex-beskyttelse

P
P

P

Smørestoffer (Køle-)

P

P

Svovlsyre

P

Siliconeolie

323

Vand (destilleret / demineraliseret)
Flere pumper findes på side

P

P

Terpentin
se side

P
P

Methylglycol

Natriumhypochlorid

Pumpesæt 4 (Alu)
mineralolie smøremidler

P

P
P

P

320

321

P

321

325

323

* afhængig af syrens koncentration kan en eksplosionsbeskyttet udførelse (sæt
5) være påkrævet!**afhængig af syrens koncentration kan en udførelse med en
højere motoreffekt (sæt 2 og 3) være påkrævet!

Pumper til levnedsmiddel iht. EG 1935/2004

Bestilling og service 76 24 40 80

se side

327

Har du ikke fundet dit medie?
Eller har du spørgsmål?

Kontakt os! Vi ser frem til at
besvare dine spørgsmål.
Rådgivning: 76 24 40 80
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Pumper og gennemløbstællere til laboratorier

Laboratoriepumper med akkumulator
WW til nem og sikker tapning
WW til aftapning af små mængder tyndtflydende syrer og baser, kemikalie m.m.
WW trinløs regulering
WW optimal resttømning af dunke med en åbning over 25 mm
WW leveres klar til brug med mediebestandig PVC-slange (1,5 m) og hane
WW ergonomisk og betjeningsvenlig
WW dykkerør Ø: 25 mm
WW oplader fås som tilbehør

Afprøvet sikkerhed

materiale pumpeværk

fra 2.740,-

polypropylen

dykkedybde [mm]

500

700

densitet maks. [kg/l]

1,3

viskositet maks. [mPas]

200

ydeevne maks. [l/min]

16

pumpehøjde maks. [mWS]

8

best.-nr.

1000

194-985-J9

194-986-J9

194-987-J9

2.740,-

2.900,-

3.170,-

pris Kr. / styk

best.-nr.

pris Kr. /
styk

Ladestation til akkumulator
laboratoriepumpe, 230 V,
med 2 m netkabel

194-988-J9

680,-

tromleadapter PP
2“ til akkumulator
laboratoriepumpe

194-998-J9

190,-

TILBEHØR

Tromlepumper, elektrisk
WW til tyndtflydende syrer og baser, kemikalier m.m. i
laboratorier
WW sikker aftapning af/i små beholdere
Elektriske tromlepumper til tyndflydende syrer og lud i laboratoriedrift
WW let og handy
WW uden smøremiddel
WW 230 V-motor med 3 m ledning og stik
WW leveres som brugsklart sæt inkl. mediebestandig PVC-slange (1,5 m) og
tappeventil
WW tromleadaptere fås som tilbehør

Afprøvet sikkerhed

materiale pumpeværk

polypropylen

dykkedybde [mm]

500

NIRO

700

1000

salt-, akku-, myresyre (50%), fremkaldervæske,
klorsyre

egnet til

500

700

densitet maks. [kg/l]

1,3

viskositet maks. [mPas]

300
75

68

pumpehøjde maks. [mWS]*

7

6

172-086-J9

172-087-J9

172-088-J9

172-089-J9

172-090-J9

172-091-J9

5.170,-

5.430,-

5.850,-

7.740,-

7.740,-

8.100,-

pris Kr. / styk

fra 5.170,best.-nr.

pris Kr. /
styk

Tromleadapter 2” til el
tromlepumpe PP Labor

187-552-J9

280,-

Tromleadapter 2” til el
tromlepumpe Niro Labor

194-183-J9

200,-

TILBEHØR

ydeevne maks. [l/min]
best.-nr.

1000

oliebaserede smøremidler, koldrengøring,
blødgøringsmiddel

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius

Gennemløbstæller
WW til tromlepumper i laboratoriedrift
WW til måling af tyndtflydende medier efter turbinehjulprincip
WW tælleren kan kalibreres efter mediet
WW leveres med langtidsholdbar lithiumbatteri
WW op til maks. 4 bar
viskositet maks.
[mPas]
40

320

gevind

materiale

1“

PP

måleområde min. måleområde maks.
[l/min]
[l/min]

alle produkter frit leveret

5

90

leveringstid: 1 - 2 uger

best.-nr.

pris Kr. / styk

172-092-J9

3.850,-

www.denios.dk

Elektriske tromlepumper

4

Industripumper, elektrisk
WW til letflydende syrer og baser i industrien
WW let og handy pumpe til aftapning og
påfyldning af tromler og tanke
WW ydedygtig
WW beskyttet mod stænk, uden pakninger
WW 230 V-motor med 5 m kabel og stik
Tromlepumpe med
pumpeværk af PP
(polypropylen), sæt
med slange, pistol og
tromleadapter

fås som pumpe (med nedsænkningsrør og slangetilslutning)
eller som klar til brug sæt inkl. mediebestandig slange (2 m),
tappepistol og tromleadapter

Afprøvet sikkerhed

fra 7.890,-

Pumpesæt med
pumpeværk af PVDF
(polyvinylidenfluorid)

materiale pumpeværk

polypropylen

dykkedybde [mm]

1000

Svovl (optil 40%), fosfat, akku-,
saltsyre, jern-III-kloridbasis
optil 30%

egnet til
beskyttelsestype IP

IP 24

densitet maks. [kg/l]

1,4

PVDF

1200

1000

1200

1000

aggressiv atmosfære og medier
med høj densitet såsom: jern (III-)
chlorid op til 50%
IP 54
1,6

viskositet maks. [mPas]

1,8

500

800

ydeevne maks. [l/min]

85

75

80

pumpehøjde maks.
[mWS]*

19

16

17

best.-nr. Pumpe

188-569-J9

188-571-J9

188-572-J9

188-573-J9

188-574-J9

7.890,-

8.260,-

8.510,-

8.630,-

12.600,-

13.200,-

117-529-J9

117-530-J9

172-094-J9

172-095-J9

123-550-J9

123-551-J9

8.950,-

9.350,-

9.880,-

9.960,-

17.200,-

18.100,-

pris Kr. / styk
best.-nr. Pumpesæt

1200

krom-, salpeter- og svovlsyre
(98%), klorblegelud, blegelud,
zinkklorid, klorvand

pris Kr. / styk

188-575-J9

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius

Trykluftpumper
WW ideel til syrer og baser
Tromletømning
Som tilbehør til trykluftmembranpumpe, tilbyder vi et sæt bestående af dykkerør eller slange
(med pumpe størrelser (1 / 4 „og 3 / 8“), 3 m slange og tappepistol (til maksimal tryk på 3 bar)
suge- / trykforbindelse

1/4“ BSP IG

3/8“ BSP IG

1/2“ BSP IG

1“ flange

Svovlsyre, fosforsyre´, Natronbase, saltsyre, blegebase, Fremkaldevæske, myresyre,
eddikesyre

egnet til
ydeevne maks. [l/min]
best.-nr.
pris Kr. / styk

16

34

65

156

123-275-J9

172-107-J9

123-277-J9

123-278-J9

4.390,-

5.960,-

7.090,-

12.100,-

123-284-J9

172-199-J9

123-286-J9

123-288-J9

4.390,-

TILBEHØR
best.-nr. tilbehørssæt til tømning af
dunkene
pris Kr. / styk

1.620,-

1.410,-

2.340,-

2.810,-

Best.-nr. 123-275-J9
Trykluftmembranpumpe PP / TF, 1/4“

Gennemløbstæller
WW til industripumper
WW til måling af tyndtflydende syrer og baser, efter turbinehjulprincip
WW tælleren kan kalibreres efter mediet
WW leveres med langtidsholdbar lithiumbatteri
WW op til maks. 4 bar
viskositet
maks. [mPas]

gevind

materiale

måleområde
min. [l/min]

måleområde
maks. [l/min]

best.-nr.

pris Kr. / styk

40

1 1/4“

PVDF

5

90

172-093-J9

4.610,-

40

1 1/4“

PP

5

90

196-481-J9

3.850,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Container-røreværker og gennemstrømstællere

Ex II 1/2 G IIB T4

Specielt til din anvendelse

Containerpumper CM
WW „røreværk og pumpe i ét“
WW velegnet til medier, som skal blandes og
pumpes på samme tid, såsom emulsioner,
dispersioner og suspensioner, som består af
vand, olie, faststoffer osv.
WW til næsten alle medier
WW egnet til 1000 liters tanke og 200 liters tromler
WW 230 V-motor / 500 W, 5 m kabel og stik
WW med tilbehør: som brugsklart sæt inkl.
mediebestandig slange (2,5 m), tappepistol og
tromleadapter

Afprøvet sikkerhed

fra 9.290,materiale pumpeværk

polypropylen
flokkuleringshjælpemiddel, polymerer,
kemikalieblandinger

egnet til
Ex-beskyttelsesklasse i henhold til ATEX

rustfrit stål
vandbaserede farver og lak, olieblandinger

opløsningsmiddelbaserede farver og lak,
alkoholblandinger

–

–

Ex II 1/2 G IIB T4

dykkedybde [mm]

1200

1200

1200

beskyttelsestype IP

IP 24

IP 24

IP 54

densitet maks. [kg/l]

1,1

1,1

1,2

viskositet maks. [mPas]

150

350

200

ydeevne maks. [l/min]

160

210

178

8

10

9

137-396-J9

137-397-J9

137-398-J9

9.290,-

11.900,-

16.900,-

138-199-J9

138-200-J9

138-201-J9

2.140,-

5.940,-

8.630,-

pumpehøjde maks. [mWS]*
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. Tilbehørssæt: 2,5 m slange,
tappepistol og tromleadapter
pris Kr. / styk

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius

Gennemløbstæller

WW til tromle- og containerpumper
WW op til maks 4 bar
WW leveres inklusiv tromlepumpetilslutning
WW relæmodul til mængdeforindstilling fås som tilbehør

WW til måling af tyndtflydende til mellemviskose væsker
WW 9 adresserbare gemmepladser til kalibrerfaktor
WW gennemløbshastigheds-viser, kan aflæses på knaptryk
WW spærring af tastaturet for at undgå fejlbetjening er muligt

Afprøvet sikkerhed

Gennemløbsmåler til tromle- og containerpumper.
Merpris relæmodul til mængdeforindstilling, ikke
Ex-sikret version,
Best.-nr. 121-590-J9, Kr. 6.800,-

Gennemløbsmåler til
levnedsmiddelpumper

Gennemløbsmåler til ex-beskyttede
tromlepumpe CM

Ex-sikret version på forespørgsel
anvendelse
til ex-sikrede tromlepumper
til containerpumper CP-A, CP-B

se side 323
se side 326

til levnedsmiddel tromlepumpe (ikke Ex) og
ekscenterpumpe
se side 327

322

alle produkter frit leveret

viskositet maks.
[mPas]

materiale

måleområde min. [l/min]

måleområde maks. [l/
min]

best.-nr.

pris Kr. / styk

2000

PPS

10

100

137-395-J9

12.900,-

2000

PPO

10

100

117-582-J9

8.630,-

5000

rustfrit stål

10

100

243-262-J9

26.900,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Ex-beskyttede tromlepumper

Ex II 1/2 G IIB T4

Tromle- og containerpumper, Ex-beskyttede

4

Afprøvet sikkerhed

WW til omfyldning af opløsningsmiddel, benzin,
alkohol, petroleum o.s.v.
WW aftapning og påfyldning af tromler og containere
WW pumpeværk af rustfrit stål (Niro)
WW testet efter Ex II 1/2 G IIB T4, godkendt ifølge Atex
WW el drev: 230 V / 460 V-motor med 5 m ledning og stikkontakt,
beskyttelsestype IP 54
WW inkl. potentialeudligningskabel
WW trykluftdrev: 400 W
WW version pumpe til optimal resttømning:
betragtelige besparelser vha. minimeret produkttab
WW maksimal pumpning af væskerne, restmængde er ved optimal
brug mindre end 0,1 liter

fra 14.100,-

Fås som pumpe (med nedsænkningsrør og slangetilslutning) eller som klar til brug sæt inkl.
mediebestandig slange (2 m), tappepistol og tromleadapter
version

elektrisk

variant

standard

dykkedybde [mm]

1000

trykluft
resttømning

1200

egnet til

1000

standard
1200

1000

resttømning
1200

1000

1200

opløsningsmiddel, benzin, petroleum, ethanol, methanol, butanol, kerosin

viskositet maks. [mPas]

350

ydeevne maks. [l/min]

95

pumpehøjde maks. [mWS]*
best.-nr. Pumpe
pris Kr. / styk
best.-nr. Pumpesæt
pris Kr. / styk

500
95

77

700

77

110

14

110

68

20

68

17

188-578-J9

188-579-J9

188-582-J9

188-583-J9

188-580-J9

188-581-J9

195-014-J9

15.800,-

16.200,-

17.700,-

18.600,-

14.100,-

14.900,-

16.400,-

195-016-J9
16.900,-

117-539-J9

117-540-J9

172-103-J9

172-104-J9

137-422-J9

137-424-J9

195-012-J9

195-013-J9

19.800,-

20.200,-

21.800,-

22.300,-

18.300,-

18.700,-

20.300,-

20.800,-

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius
TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

Merpris Ex-stik, 3-pols, IP 65

137-421-J9

880,-

Gennemløbstæller

137-395-J9

12.900,-

Trykluft membranpumper
WW NIRO-Pumpe - også ideel til Ex-zoner
Tromletømning
Som tilbehør til trykluftmembranpumpe, tilbyder
vi et sæt bestående af dykkerør, 3 m slange og
tappepistol (til maksimal tryk på 3 bar).
WW sikker og pålidelig pumpning af praktisk
taget alle medier – selv højt viskose medier
med faste partikler, abrasive substanser,
modtagelige og faststofholdige medier

Trykluftmembranpumpe Niro/PTFE, 1/2“

fra 13.700,suge- / trykforbindelse

1/2“ BSP IG

1“ BSP IG

alkohol, acetone, benzin, etylacetat, kerosin, petroleum, salpetersyre, metylacetone, trikloretylen, terpentin, toluol, hydrogenperoxid,
xylol, farver, lak

egnet til
Ex-beskyttelsesklasse i henhold til ATEX

Ex II 2 G c T4

ydeevne maks. [l/min]
best.-nr.
pris Kr. / styk

48

156

123-282-J9

123-283-J9

13.700,-

19.500,-

123-292-J9

123-295-J9

13.900,-

13.600,-

TILBEHØR
best.-nr. tilbehørssæt til tømning af dunkene*
pris Kr. / styk

*til acetone: Tilbehørssæt på forespørgsel
best.-nr. tilbehør: Potentialeudligningskabel

pris Kr. / styk

123-296-J9

220,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

323

4

Afprøvet sikkerhed

Mineraloliepumper til tromler og tanke

Elektrisk tromlepumpesæt til let viskose mineralolieprodukter
WW klar til brug
WW økonomisk
WW nem og sikker håndtering
WW til pumpning af diesel, fyringsolie, hydraulikolie, maskinolie,
motorolie etc.
WW egnet til tomgang
WW pumpeværk af aluminium
WW 230 V / 500 W-motor med 5 m ledning og stik
WW til let viskose mineralolieprodukter
WW aftapning og påfyldning af tromler og containere
WW brugsklart sæt, inkl. mediebestandig slange (2 m), tappepistol og
tromleadapter

Pumpemotoren kan let fjernes
ved hjælp af praktisk håndhjul

SÆT-PRIS

8.290,Best.-nr. 117-531-J9

Mediebestandig
slange
Tromleadapter
2"

Pumper og
tappehaner af
aluminium
Pumpesæt til tromler,
dykkedybde 1000 mm,

Væskestandsindikator
FS, til 60 og 200 liters
tromler
se side

343

DENIOS info
Instruktioner for valg af korrekte pumper
Side

Anvendelse

Side

Anvendelse

320

Laboratoriepumper til pumpning af små mængder
syrer og baser, med akkumulator eller el motor, 		
med batteridreven gennemløbsmåler

323

321

Tromlepumper og dobbeltmembran pumper til syrer
og baser i industrien, enkelt pumpe eller komplet
sæt til 200 liters tromler eller 1000 liters IBCer.
fås også med gennemløbsmåler.

Aftapning i Ex-områder, elektriske eller trykluftdrevne
pumper pumpeværk med optimal resttømning. 		
Dobbeltmembran pumper og gennemløbsmålere til
Ex-områder.

327

Pumper af rustfrit stål og gennemløbsmåler specielt til
levnedsmiddelindustrien, pharma produkter samt let 		
antændelige levnedsmidler, med godkendelse iht. EC
1935/2004

322

Blandingspumper til medier, der er særligt udsat for
sedimentation der kan blandes og pumpes med
samme udstyr.

325

Tromle- og containerpumper samt dobbeltmembran
pumper specielt til mineralolie, enkelt pumpe eller 		
komplet sæt fås også med gennemløbsmåler.
Vores specialister hjælper dig gerne med at vælge din individuelle løsning, tlf. 76 24 40 80

324

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Mineraloliepumper til tromler og tanke

4

Tromle- og containerpumper, elektriske
WW til let viskose mineralolieprodukter
WW aftapning og påfyldning af tromler og containere
WW egnet til tomgang
WW 230 V / 500 W-motor med 5 m ledning og stik
WW pumpeværk af aluminium, fås også til
planteolie (med pumpeværk, tappepistol af PP)

Pumpe (med dykkerør og
slangetilslutning)

fra 7.240,Afprøvet sikkerhed
EMV

materiale pumpeværk

aluminium

dykkedybde [mm]

1000

egnet til

polypropylen
1200

1000

Diesel, fyringsolie, hydraulikolie, maskinolie,
motorolie op til en viskositet på 500 mPas

ydeevne maks. [l/min]

19
188-576-J9

188-577-J9

188-933-J9

7.240,-

7.420,-

7.290,-

7.400,-

117-531-J9

144-663-J9

172-097-J9

172-098-J9

8.290,-

8.760,-

9.350,-

9.570,-

pris Kr. / styk
best.-nr. Pumpesæt

Rapsolie (koldpresset) og planteolie
85

pumpehøjde maks. [mWS]
best.-nr. Pumpe

1200

pris Kr. / styk

188-934-J9

Sæt med slange, tappepistol
og tromleadapter.

fra 8.290,-

Mineraloliepumperne fås som pumpe uden armaturer eller som brugsklart sæt med
slange, tappepistol og adapter!

Gennemløbstæller
WW kan tælle delmængder og den samlede total mængde
WW med langtidsholdbar lithiumbatteri
WW op til maks 4 bar

WW til måling af mineralolier

anvendelse

viskositet
maks. [mPas]

materiale

måleområde
min. [l/min]

måleområde
maks. [l/min]

best.-nr.

pris Kr. / styk

2000

aluminium

3

80

172-096-J9

3.420,-

til tromle- og containerpumper

Trykluft membranpumper
WW ideel til diesel, fyringsolie og motorolie
WW sikker og pålidelig pumpning af næsten alle medier – selv
højt viskose medier med faste partikler, abrasive substanser,
modtagelige og faststofholdige medier
WW materiale pumpe / membran: Alu / TPV (NBR-PP)
WW ingen elektriske tilslutninger, lav vægt
WW nem håndtering, vedligeholdelsesfri
WW stopper når trykluften lukkes, derigennem ingen opvarmning af
pumpen og medium
WW er selvansugende, kan tåle at køre tør
WW sæt til tømning af tromler (dykkerør, 3 m slange og tappepistol) fås
som tilbehør
suge- / trykforbindelse
egnet til
ydeevne maks. [l/min]
best.-nr.
pris Kr. / styk
best.-nr. tilbehørssæt til tømning af dunkene
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

1/2“ BSP IG

1“ BSP IG

Dieselolie, fyringsolie, motorolie, hydraulikolie,
Boreslam, frostvæske, Glycerin, glykol
65

156

123-279-J9

123-280-J9

6.070,-

8.190,-

123-289-J9

123-291-J9

3.230,-

4.610,-

Trykluftmembranpumpe Alu /
Geolast. 1/2"

6.070,Best.-nr. 123-279-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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4

Afprøvet sikkerhed

Containerpumper

Containerpumpe CP-A

17.100,-

WW hurtig påfyldning af store
mængder fra containere
WW for sikker kemikalieoverførsel

Best.-nr. 117-705-J9

WW højeste kemikaliebestandighed
WW mobil indsats
WW korte tappetider gennem store
pumpemængder
WW lave omdrejninger, lavt slid
WW adapter til containeråbning standard
WW drivmotor 230 V, 2800 upm, 0,75 kW, 5
m kabel med stik
WW kan kombineres med gennemløbstæller

anvendelse

materiale

dykkedybde
[mm]

densitet maks.
[kg/l]

PP

1100

1,8

formaldehyd, fosforsyre, hydrogenperoxid,
citronsyre op til 50 % m.v.

viskositet ydeevne maks.
maks. [mPas]
[l/min]
100

pumpehøjde
maks. [mWS]

best.-nr.

pris Kr. / styk

22

117-705-J9

17.100,-

200

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

Tilslutningssæt (består af 5 m slange med slangetilslutninger på begge sider)

172-109-J9

1.400,-

gennemløbstæller, til containerpumper

117-582-J9

8.630,-

Centrifugalpumpe CP-B
WW tørløbsegnet, til
containertømning
WW specielt til anvendelser hvorved
der kræves tømning nedefra
(bundudløb)
WW høj kemikaliebestandighed vha.
materialer af høj kvalitet
WW nem tilslutning til container
gennem medfølgende slangesæt
WW 230 V-motor, 0,75 kw, med 5 m
kabel og stik

13.900,Best.-nr. 137-419-J9

anvendelse
syrer, baser, fotokemikalier,
galvaniske bader såvel som mange
andre tyndtflydende medier

Beskrivelse
gennemløbsmåler
se side

322

326

slangetilslutning
sugeside

slangetilslutning
trykside

materiale

viskositet
maks.
[mPas]

densitet
maks.
[kg/l]

ydeevne
maks. [l/min]

pumpehøjde
maks.
[mWS]

best.-nr.

pris Kr. /
styk

1 1/2“ udvendig
gevind

1 1/4“ udvendig
gevind

PP

30

1,35

280

11

137-419-J9

13.900,-

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

chassis (uden måler)

137-399-J9

4.130,-

chassis (med måler uden forvalg af mængde, batteridrevet)

137-400-J9

12.100,-

chassis (med måler og centralenhed til forvalg af mængde,
netforsyning 400 V 50 Hz)

137-404-J9

25.800,-

Tilslutningssæt centrifugalpumpe (tykside, består af 5 m slange
med slangetilslutninger på begge sider)

138-202-J9

690,-

gennemløbstæller, til containerpumper

117-582-J9

8.630,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Tromlepumper af rustfrit stål til levnedsmidler

Tromlepumper af rustfrit stål

NYHED

I levnedsmiddelindustrien kommer råstoﬀer og færdige
levnedsmidler i kontakt med forskellige produkter, som
tilsvarende skal være fødevaregodkendt. Det gælder
også for maskiner og anlæg til kommercielt produktion
af levnedsmidler.

fysisk skadelig udførelse
materialer: rustfrit stål, ETFE, FPM
overﬂade af høj kvalitet
levnedsmiddelegnede tilslutninger
let at rengøre
også til antændelige rengøringsmidler eller
levnedsmidler der indeholder alkohol
W inkl. potentialeudligningskabel
W
W
W
W
W
W

W optimal resttømning:
W omkostningseﬀektiv
W miljøvenlig
0,1 l

0,1 l

oversættelse

4

oversættelse

Afprøvet sikkerhed
Ex II 1/2 G IIB T4

variant

anvendelse dykkedybde

Pumpe

til vandholdige og fedtede
levnedsmidler, kosmetik og
pharma produkter

pumpe resttømning

tappepistol
nirotilslutning Tri
Clamp DN 32

ydeevne
maks.
[l/min]

pumpehøjde
maks.
[mWS]

kapacitet
[W]

best.-nr.

pris Kr. /
styk

350

1,6

95

14

460

243-253-J9

14.600,-

1000
1000

500

1,6

77

14

460

243-254-J9

17.400,-

350

1,6

95

14

460

243-255-J9

18.200,-

1000

500

1,6

77

14

460

243-256-J9

20.900,-

variant

arbejdstryk
maks. [bar]

best.-nr.

pris Kr. /
styk

FPM pakning,
til tromlepumpe
2 m PVC-levnedsmiddelslange
levnedsmiddel
DN 19 (3/4“)

1,6

243-258-J9

4.850,-

til levnedsmiddel
tromlepumpe Ex

EPDM pakning, 2 m
levnedsmiddel-kemislange
DN 19 (3/4“)

1,6

243-259-J9

10.200,-

til tromlepumpe
levnedsmiddel

FPM pakning,
beskyttelsesbøjle og
drejekobling

3,0

243-260-J9

7.130,-

til levnedsmiddel
tromlepumpe Ex

EPDM pakning,
beskyttelsesbøjle og
drejekobling

3,0

243-261-J9

7.130,-

pumpe resttømning Ex-sikret
version

slangesættilslutning
Tri Clamp DN 32

densitet
maks.
[kg/l]

1000

pumpe Ex-sikret version

TILBEHØR

viskositet
maks.
[mPas]

til let antændelige
levnedsmidler der indeholder
alkohol

anvendelse

Ekscentersnekkepumpe HD-E
Pumpen HD-E forener
alle fordele af en handy
tromlepumpe med den
skånsomme arbejdsproces af en
robust ekscentersnekkepumpe.

W ideel til mellemviskose
råstoﬀer og fødevarer
fra 500 op til 4000 mPas
W materialer: rustfrit stål 1.4571,
PTFE, FPM
W trykstuds: Tri-Clamp DN 32
W 230 V, 0,55 kW enfaset motor
med 5 m kabel og stikkontakt
W transporttryk: op til 4 bar

Gennemløbsmåler til
levnedsmiddelpumper
W til brug i levnedsmiddel-, kosmetik- og
parmaindustrien
W let at skylle
W materialer: rustfrit stål, ETFE, PTFE

Afprøvet sikkerhed

anvendelse
til levnedsmiddel
tromlepumpe
(ikke Ex) og
ekscenterpumpe

viskositet
maks. [mPas]

måleområde
min. [l/min]

måleområde
maks. [l/min]

best.-nr.

pris Kr. / styk
anvendelse

5000

Bestilling og service 76 24 40 80

10

100

243-262-J9

Alternativt kan der også
leveres PU udføring hvor
alle materialer, er udført
i PU.

26.900,-

mellemviskose
levnedsmidler

alle produkter frit leveret

dykkedybde
1000

ydeevne
best.-Nr.
maks. [l/min] excenterpumpe
20

leveringstid: 3 - 4 uger

243-257-J9

pris Kr.
/ styk
25.100,-

327
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Elektriske tromlepumper og gennemløbstæller

W let, handy og eﬀektiv pumpe til omfylding af diesel, fyringsolie, motorolie

Type F

Type HP 40

Type V

W med høj pumpeeﬀekt til komfortabel
påfyldning af store mængder
W beskyttelsestype IP 24
W inkl. mediebestandig slange og alu
tappepistol
W 5 m kabel med jordet stik
W pumpeværk til tømning af tromlen ned
til ca. 1 liters restmængde
W leveres som brugsklart sæt

W centrifugalpumpe, minimal slitage
W gevind M 64 x 4 og G 2“
W sugetrin med integreret hævesikring
(udløbssikring)

W til motor- og gearkasseolie op til SAE 80
W tilslutning: G 2“
W selvsugende

fra 8.510,-

fra 2.550,-

med standard-tappeventil eller automatisk
tappeventil (se tabel)

Tromlepumpe F, fås i 3 versioner med
forskellige dykkedybder

mængdetæller som ekstraudstyr
(se skemaet)

fra 5.480,-

Tromlepumpe HP 40 med tappeventil
(mængdetæller som tilbehør)

Tromlepumpe type V, mængdetæller som tilbehør.

Type W

W 85

TILBEHØR

W selvsugende pumpe med integreret
hævesikring (udløbssikring)
W tromleadapter R 2“
W mængdetæller som tilbehør, konsol til
IBC-montage på forespørgsel

W selvsugende hybridpumpe med lav slidtage,
inkl. hævesikring
W meget høj pumpeeﬀekt
W inkl. automatisk tappeventil
W holder til tappepistol inkl. dryppebæger
W tromlegevind R2“

Gennemløbstæller

NYHED

til HP 40, W og W85
W til forskellige væsker såsom fyringsolie/
diesel, vand, kølerfrostvæske
W måleprincip: turbinemåler
W egnet til alle gennemløbsretninger
W lysende, digitalt display
W måleinterval: 5 - 120 l/min
W hukommelse og 8 del hukommelser

2.490,Tromlepumpe W med automatisk tappeventil
(mængdetæller som tilbehør),
Best.-nr. 117-704-J9, Kr. 4.470,type
dykkedybde [mm]
egnet til
ydeevne maks. [l/min]
kapacitet [W]

F
700

Venligst oplys pumpetypen (HP40,
W, W85) ved bestilling af tilbehør!

V
1000

1200

Dieselolie, fyringsolie, motorolie Hydraulikolie,
boreemulsion, Frostvæske

840

HP 40
840

1600

motor- og gearkasseolie op til SAE 80

1600

W

W85

1600

1600

Dieselolie, fyringsolie og kølerfrostvæske

65

65

65

25

20

37

31

55

68

500

500

500

740

740

250

250

330

950

4 m trykslange med
4 m trykslange,
olietappeventil inkl.
olietappeventil
Mængdetæller

4 m slange,
standardtappeventil

variant

2 m mineralolieslange DN 25, tappepistol af
aluminium

best.-nr.

117-628-J9

117-629-J9

117-636-J9

117-701-J9

117-703-J9

117-541-J9

117-565-J9

117-704-J9

243-998-J9

8.510,-

8.710,-

8.930,-

5.480,-

8.270,-

2.550,-

3.770,-

4.470,-

5.260,-

pris Kr. / styk

328

Hybrid-tromlepumpe W85
(mængetæller fås som tilbehør),
Best.-nr. 243-998-J9, Kr. 5.260,-

Best.-nr.
243-999-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

4 m trykslange, typegodkendt, automatisk tappeventil

www.denios.dk

Trykluft- og håndpumper til mineralolie

Trykluftpumper til tanke og tromler

4

Pumpe DP1 til 200 liters tromler,
gennemløbsmåler fås som tilbehør

WW til pumpning af olie,
køleemulsion osv.
WW egnet til brug i bilværksteder,
landbrug og industri

fra 4.560,Pumpe på
tanksystem

De selvsugende trykluftpumper
er til hurtig transport (1:1) af lette
mineralolieprodukter eller med
dobbeltvirkning (1:3 eller 1:5 ved typerne
DP3 og DP5) til transport af tunge olier,
såsom gearkasseolie, rapsolie eller
køleemulsion.

fra 4.960,TILBEHØR
WW trykreduktionsventil med
manometer 0 - 12 bar, anbefales
til alle trykluftpumper, med
koblings- og stikdåse

WW udstyret med 4 m tappeslange NW 16,
G3/4“, tappepistol med udløbsstuds og
anti-dryp-anordning
WW selvsugende
WW anbefalet tryk: 6 - 8 bar

WW gennemløbsmåler,
til at sætte på
fyldepistolen

Best.-nr.
207-747-J9

490,-

2.180,-

Trykreduktionsventil, G1/4“ (i/i).

anvendelse

Gennemløbstæller

til 200 liters tromler

type

DP1 F

variant

til 1.000 liters tankanlæg

DP3 F

DP5 F

sugerør NW25, tilslutning G1“, med fodventil (1 m lang)

ydeevne maks. [l/min]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Best.-nr.
128-312-J9

DP1 T

DP3 T

DP5 T

sugeslange NW25, tilslutning G1“, med fodventil (1,6 m lang)

52

35

25

52

35

25

128-306-J9

128-307-J9

128-308-J9

128-309-J9

128-310-J9

128-311-J9

4.560,-

5.150,-

7.120,-

4.960,-

5.030,-

7.150,-

Stangpumper, manuel
WW pumperne F 52 og F 202 er egnede til transport
af diesel, fyringsolie, hydraulikolie, motorolie,
gearkasseolie
Pumperne fås alt efter behov med buet udløbsrør
(drybstop) eller med slange (2 m), kuglehane og
udløbsstuds.

Håndsvingsrotationspumpe
af plastik
WW til olie af forskellige typer samt korrosive og
gassende kemikalier
WW med 3-delt dykkerørsæt af rustfrit stål, diameter
32 mm og 2” tromleadapter
WW pumpeydelse: ca. 0,35 l pr. omdrejning
WW PTFE-pakning

1.460,Best.-nr. 117-667-J9
Løftestangspumpe med
slange, kuglehane og
udløbsrør

490,Best.-nr. 123-556-J9
Løftestangspumpe med
buet udløbsrør.
type

F 52/202

F 52

F 202

variant

til 50 til 200 liters tromler

til 50 liters tromler

til 200 liters tromler

variant

med buet udløbsstuds

pumpeeffekt per slag [l]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

med slange, kuglehane og udløbsrør

0,3

0,2

0,2

123-556-J9

117-667-J9

117-670-J9

490,-

1.460,-

1.460,-

1.380,Best.-nr. 117-584-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Oliepumper og oliesystemer

Mobil pumpeenhed V 200 til omfyldning af olie
W mobil pumpeenhed til mineralolie, motor- og gearkasseolie med mobil tromleholder af stålrør, komplet med
tappepistolholder, slangeholder og drypopsamler
Den mobile pumpeenhed i kombination med en tromletransporter
er den ideelle løsning til aftapning og omfyldning af olie i alle
situationer, hvor der er behov for hurtig og hyppig ﬂytning af tromlen
inden for værkstedet. Aggregatet er forsynet med en selvansugende
tandhjulspumpe, der sikrer en ensartet transportkapacitet og

kører stille (<70 dB). På udgaven med trykafbryder slår motoren
automatisk til eller fra, når tappepistolen åbnes og lukkes, og
gennemstrømningsmåleren, der ligeledes ﬁndes som ekstraudstyr,
gør det muligt at dosere præcise mængder.

W selvansugende pumpe med lukket, egenventileret 230 V-motor
W motorens eﬀekt: 0,75 kW
W kan bruges til viskositeter fra 10 til 2000 mPas

W 6 – 12 bar driftstryk
W tromleholderens bæreevne: 250 kg

Som standard inkl.:
- 1“ sugeslange med bundventil og ﬁlter
- 1/2“ tappeslange, 4 m
- tappepistol med bøjeligt endestykke og
drypsikker, automatisk ventil
- 2 m netkabel
- 2 faste og 2 styrehjul med bremse til nem
transport

Detalje oliepumpe V 200

fra 6.790,-

Tappepistol med ﬁndoseringstud
og integreret gennemløbsmåler.

lagerkapacitet tromler à 200 liter
variant

2
åben slangeopruller

anvendelse*

4
lukket slangeopruller

åben slangeopruller

lukket slangeopruller

til hydraulik-, motor-, gearkasse-, plante- og andre olier op til en viskositet af 1500 cSt, frostvæskekoncentrater

opsamlingsvolumen [l]

205

udvendig mål B x D x H [mm]

870 x 1350 x 2100

1270 x 1350 x 2100

DPO - med trykluftpumper
best.-nr.
pris Kr. / styk

201-601-J9

201-605-J9

201-602-J9

201-606-J9

29.100,-

31.100,-

45.400,-

49.700,-

201-603-J9

201-607-J9

201-604-J9

201-608-J9

38.700,-

42.300,-

63.900,-

68.500,-

EPO - med elektriske pumper
best.-nr.
pris Kr. / styk

*Ydeevne pr. pumpe ca. 10 l/min (maks. værdi ved 20°)
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Oliepumper og oliesystemer
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Den ideelle løsning, f.eks. når rørledninger ikke kan installeres
Oliestationer, komplet og klar til brug
WW sikker lagring og pumpning af forskellige olier i
henhold til loven
WW pumper med høj ydeevne
WW sikker og miljøvenlig
Opbevaring af op til 4 forskellige olier i 60
eller 200 liters tromler på en kompakt station,
pumpning direkte og bekvemt i motorer,
gearkasser, smådunke osv.
WW pumpning direkte og bekvemt i motorer,
gearkasser, smådunke osv.
WW opsamlingskar med gitterrist, godkendt
WW tappepistoler med drejeled og
elektronisk mængdetæller
WW automatiske slangeopruller med 10 m
trykslange
WW sugeenhed med slange, filter og 2“
spunshul-lukning
WW nem transport med løftevogn (frihøjde
100 mm)

fra 29.100,Depoterne kan
transporteres
med løftevogn.

Type DPO

WW med trykluftpumper, 6-8 bar,
lufttilslutning G 1/4“

Type EPO

WW med elektriske tandhjulspumper, høj ydeevne
(230 V el-tilslutning)

Detalje: Oliestation EPO-4, lukket
slangeopruller,
Best.-nr. 201-608-J9, Kr. 68.500,Stationen fås med åbne eller lukkede
slangeoprullere
(f.eks. til beskyttelse af mekanik og slange
ved stærkt forurenet atmosfære)

lagerkapacitet tromler à 200 liter
variant
anvendelse*

2
åben slangeopruller

åben slangeopruller

lukket slangeopruller

til hydraulik-, motor-, gearkasse-, plante- og andre olier op til en viskositet af 1500 cSt, frostvæskekoncentrater

opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

4
lukket slangeopruller
205

870 x 1350 x 2100

1270 x 1350 x 2100

DPO - med trykluftpumper
best.-nr.
pris Kr. / styk

201-601-J9

201-605-J9

201-602-J9

201-606-J9

29.100,-

31.100,-

45.400,-

49.700,-

201-603-J9

201-607-J9

201-604-J9

201-608-J9

38.700,-

42.300,-

63.900,-

68.500,-

EPO - med elektriske pumper
best.-nr.
pris Kr. / styk

*Ydeevne pr. pumpe ca. 10 l/min (maks. værdi ved 20°)

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 3 - 4 uger
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Tromlerøreværker af rustfrit stål

Røreværk GP 1800

W med trykluft eller eldrevet

til åbne beholdere med et indhold på op
til ca. 50 liter

W til omrøring, homogenisering eller
opløsning f.eks. ved vandbehandling,
galvanisering eller i kemi-, drikkevarer- og
kosmetikindustrien
W af rustfrit stål af høj kvalitet 1.4571 / 1.4581
W kan også leveres i en eksplosionssikker
version ifølge Atex til zone 1 (Se skemaet)

W
W
W
W

trykluftdrevet
højst 6 bar eﬀekttryk
materiale: 1.4571/PP
trykluftkobling: R 1 / 4“

Røreværk GP 1800,
Best.-nr. 128-393-J9,
Kr. 4.250,-

Røreværk type
FR 4

Røreværk type
FRP 3000

til lukkede tromler med 2“
spunsåbning

til lukkede tromler med 2“
spunsåbning

W til væsker med mellemhøj
viskositet op til 500 mPas
W strømforsyning: 400 V
W isoleringsklasse IP 54

W motoreﬀekt: 0,5 - 1,0 kW ved 750 3000 omdr. pr. min.
W højst 7 bar eﬀekttryk
W trykluftforsyning: R 1/2”
W inkl. ﬁlter, trykreduktionsventil
med manometer til visning af
sekundærtrykket

17.200,-

24.600,Best.-nr. 117-713-J9

Best.-nr. 128-396-J9

Røreværk type FR 4

Røreværk type FRP 3000

Røreværk type
SPR 4

Røreværk type
GLP 3000

til åbne beholdere

til åbne beholdere

W til væsker med mellemhøj viskositet
op til 500 mPas
W strømforsyning: 400 V
W isoleringsklasse IP 54

W til viskositeter på op til 500 mPas
W som FRP 3000, dog med
klemmemekanisme til fastgøring
på beholderen

Røreværk type SPR 4,
Best.-nr. 117-709-J9,
Kr. 12.300,-

Røreværk type GLP 3000,
Best.-nr. 128-397-J9,
Kr. 20.200,-

drivkraft

trykluft

type
anvendelsesområder røreværker
kapacitet [W]
omdrejninger [U/min]
længde røreværksaksel [mm]
viskositet maks. [mPas]
best.-nr. ikke Ex-sikret version*
pris Kr. / styk

elektrisk

GP 1800

FRP 3000

GLP 3000

FR 4

SPR 4

beholder åben

tromle spunshul

beholder åben

tromle spunshul

beholder åben

270

1000

1000

750

750

1800

3000

0

1500

1500
750

600

750

1000

750

1000

1000

500

500

500

128-393-J9

–

–

117-708-J9

117-709-J9

4.250,-

–

–

16.400,-

12.300,-

best.-nr. Ex-sikret version iht. ATEX*

–

128-396-J9

128-397-J9

117-713-J9

117-714-J9

pris Kr. / styk

–

17.200,-

20.200,-

24.600,-

20.700,-

*trykluft: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrisk: Ex II 2 G c T3
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alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger
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Container-røreværker af rustfrit stål

W med trykluft eller eldrevet

4

Detalje: Røreværket med
det 1050 mm lange travers

W til omrøring, homogenisering eller
opløsning f.eks. ved vandbehandling,
galvanisering eller i kemi-, drikkevarer- og
kosmetikindustrien
W transportabelt til containere med
påfyldningsåbning fra 150 mm
W til trykløse 1000 liters engangscontainere
(IBC)
W røreværksaksel af rustfrit stål 1.4571 /
1.4581
W monteringstravers med hurtigspænder og
håndtag
W kan også leveres i en eksplosionssikker
version ifølge Atex til zone 1 (Se skemaet)

Container-røreværket
type CR 6

26.400,Best.-nr. 117-715-J9

Til økonomisk fordelagtig behandling eller
opbevaring af ﬂydende produkter

18.900,-

W strømforsyning: 400 V
W beskyttelsestype IP 55

Best.-nr. 117-710-J9

Røreværkerne type CR 200 og
CR 300

Trykluftrøreværkerne af typerne
CP 3000 og CP 400

Der kan vælges mellem 2 varianter med forskellig
motoreﬀekt.

Til homogenisering, dispergering,
emulgering og suspendering

W til væsker med meget høj
viskositet
W strømforsyning: 400 V
W beskyttelsestype IP 54

W trykluftmotor med 400 - 3000
o./min. og højst 7 bar tryk i
trykluftsystemet
W motorens eﬀekt: 0,5 - 1,0 KW
W trykluftforsyning: R 1/2”
W inkl. ﬁlter og trykreduktionsventil
med manometer til indikering af
sekundærtrykket
W ikke varmefølsom

fra 22.700,-

fra 23.900,drivkraft
type

elektrisk
CR 6

trykluft
CR 200

anvendelsesområder røreværker
kapacitet [W]

CR 300

CP 3000

CP 400
1000

containere
750

750

1500

1000

omdrejninger [U/min]

1000

200

300

3000

400

længde røreværksaksel [mm]

1000

1000

1000

1000

1000

viskositet maks. [mPas]
best.-nr. ikke Ex-sikret version*
pris Kr. / styk
best.-nr. Ex-sikret version iht. ATEX*
pris Kr. / styk

500

2000

10000

1000

2000

117-710-J9

117-712-J9

128-392-J9

–

–

18.900,-

22.700,-

29.500,-

–

–

117-715-J9

117-716-J9

129-343-J9

128-394-J9

128-395-J9

26.400,-

31.400,-

37.100,-

23.900,-

34.900,-

*trykluft: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrisk: Ex II 2 G c T3

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger
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Jordledning

Ex II 1 GD T6

Jordledning
W til at undgå eksplosionsfare gennem
gnistdannelse eller elektrostatisk opladning

Gnistfrie værktøjer til Ex-områder - se vores shop!
denios.shop/dk-shop

W kabellængde 2 m
W ledningerne kan leveres i 2 længder, i galvaniseret eller som dobbelt
isoleret variant
W der kan vælges imellem krokodille- og skrue C-klemmer hhv.
jordforbindelses-tange eller ringkabel-sko
Ex-beskyttelsesklasse i
henhold til ATEX
version

Ex II 1 GD T6
jordledning galvaniseret

jordledning isoleret

2

2

165-880-J9

165-882-J9

1.560,-

1.450,-

165-892-J9

165-894-J9

850,-

880,-

kabellængde [m]
2 jordforbindelses-tanger
best.-nr.
pris Kr. / styk
1 jordforbindelsestang / 1 ringøje
best.-nr.
pris Kr. / styk

uden ATEX- godkendelse
version

jordledning galvaniseret

jordledning isoleret

2

2

117-204-J9

137-372-J9

990,-

970,-

117-206-J9

137-385-J9

590,-

630,-

137-378-J9

137-380-J9

410,-

450,-

137-381-J9

137-382-J9

490,-

500,-

137-374-J9

137-376-J9

320,-

390,-

137-361-J9

137-363-J9

350,-

380,-

137-366-J9

137-368-J9

490,-

590,-

kabellængde [m]
2 jordforbindelses-tanger
best.-nr.
pris Kr. / styk
1 jordforbindelsestang / 1 ringøje
best.-nr.
pris Kr. / styk
1 C-klemme / 1 ringøje
best.-nr.
pris Kr. / styk

1) krokodille-klemme 2) C-klemme

1 jordforbindelsestang / 1 C-klemme
best.-nr.
pris Kr. / styk
1 krokodille-klemme / 1 ringøje
best.-nr.
pris Kr. / styk

590,Best.-nr. 117-206-J9

2 krokodille-klemmer
best.-nr.
pris Kr. / styk
2 C-klemmer
best.-nr.
pris Kr. / styk

Jordledning 2 m lang, med jordforbindelses-tang og ringkabelsko
(ikke Ex-sikret)

Kabelopruller med jordledning

Anti-statisk sæt

W automatisk opruller med jordforbindelsesklemme
W 15 m ledning, ledningstværsnit 6 mm²
W stødfast kunststofkappe med bevægelig bøjle

W til bortledning af statisk elektricitet
W består af 3 farvekoderede kobberforbindelsesledninger med
klemmetænger i praktisk kunststofkuﬀert
W udstyret med 1,40 m
kobberledning og
to isolerede 3 m
kobberledninger

Anti-statisk sæt i
transportkuﬀert

4.340,-

530,-

Best.-nr. 157-790-J9
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FM-afprøvede produkter

Ex II 1 GD T6

Jordledninger og jordforbindelsessystemer
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Jordforbindelsestænger med godkendelse til farlige områder:
Tænger af rustfrit stål i 2 størrelser
WW MD (Medium-Duty, åbningsvinkel ca. 15 mm) - til tromler og beholdere
op til 200 liter
WW HD (Heavy-Duty, åbningsvinkel ca. 40 mm) - til større anlæg, tromler og
beholdere fra 200 liter, IBCer, blandingsbeholdere, tanke, tankvogn osv.

Tænger trænger igennem tromlecoatningen og tilsmudsning. De
stærke fjedre sørger for det nødvendige tryk.
Jordforbindelses-tænger af rustfrit stål med lang holdbarhed og høj
klemmeevne selv under de hårdeste driftsbetingelser – til en sikker og
holdbar forbindelse.

Atex tænger af rustfrit stål får du med
jordforbindelses-apparaterne

fra side

335

Jordledning
WW også med Atex godkendelse: Ex II 1 GD T6
undgå eksplosionsfarer fra gnister og elektrostatisk opladning

Spiraljordledning iht. Atex
med 1 jordforbindelsestang MD og 1 ringøje

WW lav elektrisk modstand, men samtidig med høj mekanisk stabilitet
WW kemisk bestandig og slidfast
WW ATEX-version med tænger af rustfrit stål
WW spiralkabel i 3 eller 5 m længde

Spiraljordledning med
2 jordforbindelsestænger HD

fra 1.450,-

Anvendelseseksempel med 2 spiraljordledninger.
kabellængde [m]

3

5

3

5

udførelse uden ATEX

med 1 jordforbindelsestang og 1 ringøje

med 2 jordforbindelsestange

best.-nr.

117-406-J9

117-405-J9

117-404-J9

117-407-J9

1.450,-

1.930,-

1.740,-

2.070,-

3

5

3

5

pris Kr. / styk
kabellængde [m]
udførelse i henhold til ATEX

med 1 jordforbindelsestang og 1 ringøje

med 2 jordforbindelsestange

best.-nr. Tang MD af rustfrit stål

201-352-J9

201-353-J9

165-871-J9

2.100,-

2.820,-

2.300,-

2.740,-

201-354-J9

201-355-J9

201-356-J9

201-357-J9

2.350,-

3.050,-

2.910,-

3.560,-

pris Kr. / styk
best.-nr. Tang HD af rustfrit stål
pris Kr. / styk

165-872-J9

TILBEHØR
Vægholder af rustfrit stål,
op til 2 jordledninger
(2 tænger og 2 ringøjne)
WW praktisk opbevaring af kablerne efter
foreskrifterne
WW tilslutningsmulighed for en jordningsliste fra
kundens side
WW f. eks. som bekvemt jordforbindelse punkt i
nærheden af påfyldningsområdet

850,Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Best.-nr.
201-358-J9

leveringstid: 1 uge
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Jordledninger og jordforbindelsessystemer

FM-afprøvede produkter

Ex II 1 GD T6

Mere sikkerhed
Jordforbindelsessystemer med overvågning giver ved forarbejdning af antændelige og eksplosive medier
det optiske bevis, at statisk elektricitet afledes sikkert:
WW Den grønne LED blinker - jordforbindelses-tangen har en effektiv forbindelse efter forskrifterne.
Jordforbindelses-kablet overvågner løbende strømkredsen mellem beholderne hhv. beholderen og det
verificerede jordforbindelsespunkt (f. eks. vægmonteret jordforbindelsesliste).
WW Den grønne LED blinker ikke mere - i strømkredsen konstateres en modstand >10 ohm. Brugeren
advares derigennem mod en potentiel fare for elektrostatisk opladning!
Svarer til de internationale Best Practice retningslinjer!
Viser den sikre kontakt mellem
tangen og metalbeholderen
(f.eks. tromlen).

Jordforbindelsessystemer med overvågning
til vægmontage findes i vores webhsop:
denios.shop/jordforbindelsessystemer

Jordledning med overvågning og optisk signal
WW permanent overvågning af
strømkredsen: med kontrol LED,
som viser om jordforbindelsestangen har en effektiv forbindelse

WW C 52: 1 tang med LED, 2 ringøjne
WW EZ - ideel til brug på forskellige steder:
1 tang med LED, 1 tang efter eget valg type
MD (L 120 mm) eller type HD (L 235 mm)

WW godkendt iht. ATEX og IECEX
WW alle tænger af rustfrit stål
WW hurtigkobling til nem udskiftning af tangen
(f.eks. til udskiftning af batteriet i sikrede
områder)
WW beskyttelsestype IP 65
WW sikker strømkreds, inkl. 9 V batteri

fra 6.990,Type EZ med 2 tænger. Mobil og sikkert - forbinder
2 beholdere eller 1 beholder, tankvogn etc. og
jordforbindelsespunkt og viser via LED, når begge
tænger har kontakt.
type
variant

Anvendelseseksempel: Forbindelse af 2 tromler
med type EZ samt påkrævet forbindelse til
jordforbindelsespunkt med type C 52.

C 52

EZ

EZ

1 tang med LED / 2 ringøjne

1 tang med LED / 1 MD

1 tang med LED / 1 HD

kabellængde [m]
best.-nr.
pris Kr. / styk

5

3

3

123-554-J9

201-368-J9

195-370-J9

7.760,-

6.990,-

8.400,-

C 52: 2-pols version med ekstra kontrol af
strømkredsen til jordingspunkt

Sæt
Vores sæt indeholder spiralkabler i 3 længer og ifølge Atex
certificerede tænger af rustfrit stål type MD, HD og BR (med LED),
til individuel konfiguration
WW alle kabler og tænger er udstyret med Quick-Connect , den praktiske
hurtigkobling til nem udskiftning
WW egnet til alle jordforbindelsessystemer med overvågning
spiralkabel 2-pols, længde [m]

best.-nr.

pris Kr. / styk

5

207-322-J9

1.920,-

10

207-323-J9

2.740,-

15

207-324-J9

4.260,-

jordforbindelses-tang, 2-pols

best.-nr.

pris Kr. / styk

Tang MD af rustfrit stål, længde 120 mm

206-260-J9

1.600,-

Tang HD af rustfrit stål, længde 235 mm

206-261-J9

2.460,-

Tang BR af rustfrit stål, LED visning

207-321-J9

4.460,-

Detalje: Quick-Connect - nem og hurtig forbindelse af tang og kabel

Spiralkabel, 2-pols
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Jordforbindelsestang type BR,
med LED signallampe.
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Jordledninger og jordforbindelsessystemer

FM-afprøvede produkter

4

Statiske aflæsningsruller
WW kabel kan leveres i 3 længder
WW jordforbindelses-tang af rustfrit stål med lang holdbarhed og høj klemmeevne selv under de
hårdeste driftsbetingelser – til en sikker og holdbar forbindelse
WW med automatisk kabelopruller
WW spærremekanisme forhindrer, at der kommer knuder på ledningen
WW antistatisk Hyrtel stålkabel
WW godkendelse iht. Atex - aflæsningsrulle: EXII 2GD T6 - tang: EXII 1GD T6
WW tænger af rustfrit stål: MD (L 120 mm) eller HD (L 235 mm)
kabellængde [m]
best.-nr. Tang MD af rustfrit stål
pris Kr. / styk
best.-nr. Tang HD af rustfrit stål
pris Kr. / styk

6,2

9,2

15,2

207-309-J9

201-343-J9

201-346-J9

4.470,-

5.160,-

6.840,-

207-310-J9

201-344-J9

201-347-J9

4.800,-

5.360,-

7.090,-

fra 4.470,-

Sikker jordforbindelse vha. magnetisk kraft
Jordforbindelses-tang på ståltromler kan være i vejen ved tilkørsel med påfyldningsautomater. Jordingsmagneten kan placeres på tromlens låg
eller side og sidder godt fast.
WW godkendt til Ex-zoner iht. Atex: 1, 2 og 21, 22
WW flere magneter garanter sikkerhed og stabilitet

WW med 5 m kabel og ringøje til jordtilslutning fra kundens side
WW termisk bestandig og slidfast

WW EM-H(X) - til at sætte metaldunke til jord

WW EM - til jording af ikke coatede enheder

WW jording af coatede eller lakerede enheder uden klemmeto kraftige
spidser af rustfrit stål trænger igennem enhedens coating og
tilsmudsning
WW kun ca. 40 mm høj, en påfyldningsautomat e. l. kan køre over den uden
problemer
WW EM-HX: til tromler op til 200 liter
WW EM-H: til smådunke eller tromler fra 5 op til 50 liter

WW ingen ridser på enhedernejording af ikke
coatede eller ulakerede enheder uden
klemme, skåner materialet
WW sikker stand, også af mindre beholder
såsom dåser, vha. lille magnet

NYHED

fra 3.230,Jordingsmagnet EM med kabel og
ringøje til ulakerede og mindre enheder
(f.eks. metaldunk)
Jordingsmagnet EM-H til mindre
metalbeholdere,
Best.-nr. 217-933-J9,

Jordingsmagnet EM-HX: til
metaltromler op til 200 liter,
Best.-nr. 217-934-J9

Jordforbindelses-tang Mini til tromlepumpe
WW godkendt til brug i Ex-zoner iht. Atex: 1, 2 og 21, 22
WW kraftige Mini tang af rustfrit stål (længde 60 mm, åbningsvidde 15 mm) ideel til tromlepumpernem håndtering og stabilitet
WW med 3 m spiralkabel
WW fås enten med ringøje til jordforbindelse eller som mobil version
med en ekstra tang af rustfrit stål (længde 140 mm) til f.eks. sikker
tromletilslutning
type

EM

kabellængde [m]

EM-H

NYHED

fra 1.570,Pumpetangen Mini i kombination
med tromletangen til sikker
forbindelse af pumpe og
beholder.

EM-HX

Mini

5

udstyr
jordforbindelsessystemer

3
2 jordforbindelses-tanger

1 jordforbindelsestang / 1 ringøje

egnet til

ikke coatede enheder

coatede enheder 5 - 50 liter

1 magnet / 1 ringøje
coatede tromler 50 - 200 liter

tilslutning pumpe / beholder

tilslutning pumpe / jordingsliste

best.-nr.

217-932-J9

217-933-J9

217-934-J9

244-028-J9

221-520-J9

4.100,-

3.230,-

3.350,-

1.870,-

1.570,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret
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Kabel- og slangeoprullere

WW ideel til at undgå faldulykker
WW letter brug af kabler og slanger overalt, hvor disse skal bruges i
forskellige længder hele tiden

Kabelopruller til 230 V
WW isoleret, automatisk kabelopruller af kunststof
WW udstyret med overophedningsbeskyttelse, fjederautomatik og kontaktring
WW inkl. bevægelig montageplade, kabel, stikkontakt og kobling, 230 V
WW blokering kan fravælges
WW tilladt op til: 800 W oprullet / 2000 W udrullet
kabellængde [m]
udvendig mål B x D x H [mm]

10

15

145 x 269 x 269

163 x 309 x 309

beskyttelsestype IP
best.-nr.

IP 24

IP 24

148-325-J9

148-329-J9

2.010,-

2.370,-

pris Kr. / styk

fra 2.010,-

Slangeopruller til luft
WW automatisk slangeopruller af kunststof
WW med tilslutningsslange (1 m)
WW inkl. flergangs-blokering pr. omdrejning
WW inkl. bevægelig montageplade
slangelængde [m]

8

variant

15

PVC slange

15

20
10

flexslange

indvendig diameter DN

8

10

12

arbejdstryk maks. [bar]

12

15

15

10

145 x 269 x 269

205 x 460 x 380

210 x 500 x 420

425 x 530 x 210

148-330-J9

148-378-J9

148-380-J9

250-519-J9

1.710,-

3.410,-

3.630,-

4.170,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

fra 1.710,-

Slangeopruller til luft og olie
WW automatisk slangeopruller, støbt af aluminium
WW med galvaniseret, bevægelig udløbsstuds
WW inkl. flergangs-blokering pr. omdrejning
WW inkl. special PVC-slange
WW blokeringsautomatik
slangelængde [m]

TILBEHØR
WW bevægelig vægpanel
120°

320,-

12

variant

Best.-nr.
148-392-J9

20

PVC slange

indvendig diameter DN

10

arbejdstryk maks. [bar]

15

15

325 x 355 x 155

375 x 380 x 155

148-387-J9

148-391-J9

3.620,-

4.250,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

10

fra 3.620,-

Slangeopruller til luft, vand og olie
WW automatisk slangeopruller, lakeret version af stålplader
WW med variabel udløb med PVC-hjul
WW inkl. gummislange og stopper
WW flergangs-blokering pr. omdrejning

TILBEHØR
WW bevægelig vægpanel 120°

710,slangelængde [m]

10

15

20

460 x 460 x 180

494 x 470 x 180

494 x 470 x 180

indvendig diameter DN

12

12

12

arbejdstryk maks. [bar]

50

50

50

148-393-J9

148-394-J9

148-395-J9

5.080,-

6.970,-

7.700,-

udvendig mål B x D x H [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

338

Best.-nr.
148-758-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

fra 5.080,www.denios.dk

Tromlehaner

Tromleværktøj til tømning og påfyldning af beholdere med 2“ gevind

Jordledning

WW der kan vælges mellem polypropylen (PP) og stål/aluminium
WW forhindrer ukontrolleret udløb af væske

4

fra side

335

WW fuldstændig tømning af liggende tromler
WW hurtig og nem tømning, også af væsker med høj viskositet
WW optimal beskyttelse mod lækager, fordi dækslet skrues fast i tromlen igen efter hver aftapning
WW tromleværktøjet kan også bruges til påfyldning ved at vende tromlen 180°

Tromleværktøj af polypropylen

Af rustfrit stål

WW ideel til tapning af aggressive kemikalier
WW fremstillet af polypropylen - høj modstandsdygtighed mod mange syrer og
baser

WW ideel til påfyldning af væsker med høj viskositet, f. eks.
mineralolieprodukter, alkohol, antændelige opløsningsmidler
WW for at forebygge statisk opladning kan tromlen eller tromleværktøjet
forsynes med en jordledning

fra 910,-

Tromleværktøj af rustfrit stål /
aluminium, ikke selv-lukkende,
Best.-nr. 117-240-J9
Selvlukkende tromleværktøj at rustfritstål/aluminium, en
speciel fjedermekanisme afbryder aftapningen når T-grebet
slippes, Best.-nr. 117-241-J9

Tromleværktøj af polypropylen
type

Tromleværktøj PP

Tromleværktøj aluminium

variant

–

–

med dødmandsknap

udstyr

hane justerbar

hane justerbar

hane selvlukkende og justerbar

100 x 200 x 160

170 x 190 x 160

170 x 190 x 160

117-117-J9

117-240-J9

117-241-J9

910,-

1.840,-

2.030,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromleværktøjets funktionsmåde

Tromleværktøjet holdes mod spunslåget,
mens dette endnu er lukket.

Bestilling og service 76 24 40 80

Hullet i spunslåget åbnes ved at dreje håndtaget
og trække låget fremad. På den måde kan væsken
sive ud.

Tromleværktøjet kan kombineret med en tragt
også benyttes til påfyldning af tromler. Til det
formål skal værktøjet vendes 180º.

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tromlehaner

Doserings- og tappehane
W sikker aftapning af beholdere med 3/4“ eller 2“ Trisure gevind
A

➀
Tappehane af aluminium 2”, fjederbelastet
åbningsknap, Best.-nr. 145-222-J9, Kr. 240,-

B

Udløbsforlængelse,
længde 150 mm,
Best.-nr. 174-228-J9,
Kr. 670,-

2 muligheder for aftapning:
(A) kontinuerlig, (B) nøje
doseret

➁

➂

Findoseringshane af rustfrit stål, 3/4“,
Best.-nr. 117-189-J9, Kr. 1.110,-

Tappehane af rustfrit stål, 3/4“,
Best.-nr. 117-194-J9, Kr. 1.210,-

➅

➆

➈

➉

➃➄

Tromlehane af gråt støbejern 2”,
Best.-nr. 117-293-J9, Kr. 570,-

Tømmeventil af messing, 3/4“,
Best.-nr. 117-291-J9, Kr. 230,-

Tromlehane af gråt støbejern, 3/4”,
Best.-nr. 117-292-J9, Kr. 240,-

➇

Tappehane af messing 2”, med låseplade og PTFEpakning, Best.-nr. 117-134-J9, Kr. 880,-

Tappehane af messing, 3/4“,
Best.-nr. 117-195-J9, Kr. 510,-

➀

➂

➃

➄

aluminium

rustfrit stål

gråt støbejern

anvendelsesområde
tromlehaner

mineralolie

aggressive væsker

viskose væsker

gevind

variant

yderligere udstyr
best.-nr.

➅

Tappehane, 3/4“,
Best.-nr. 117-196-J9, Kr. 220,-

➆

➇

➈

messing
mineralolie

let viskose
væsker

➉
zinksprøjtestøbning

aggressive
væsker

viskose væsker

alkaliske væsker
mineralolieprodukter

2“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

nitrilgummi

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

NBR

PTFE

PTFE

PTFE

kunststof

hane
selvlukkende

kontinuerlig
eller doseret
udløb

hane
selvlukkende
og justerbar

–

–

–

hane
selvlukkende og
justerbar

hane
selvlukkende

hane
selvlukkende

Flammespærre

–

selvlukkende,
med
ﬂammespærre

Flammespærre

–

–

–

Flammespærre

Flammespærre

–

–

117-194-J9 117-293-J9

145-222-J9

117-189-J9

pris Kr. / styk

240,-

1.110,-

pris Kr. / styk fra
5 styk

216,-

TILBEHØR

340

➁

materiale

materiale tætning

Tappehane af messing, 3/4“,
Best.-nr. 117-132-J9, Kr. 360,-

–

117-292-J9

117-291-J9

117-132-J9

117-195-J9

117-134-J9

117-196-J9

1.210,-

570,-

240,-

230,-

360,-

510,-

880,-

220,-

1.050,-

1.150,-

542,-

216,-

207,-

324,-

459,-

836,-

198,-

–

Udløbsforlængelse, længde
150 mm

–

–

–

–

–

–

–

best.-nr.

–

–

174-228-J9

–

–

–

–

–

–

–

pris Kr. / styk

–

–

670,-

–

–

–

–

–

–

–

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromlehaner
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Udløbshaner
WW til findosering af væsker ved aftapning fra plastdunke eller tromler

Type HF

Type AH
WW til kunststofdunke
WW med udløbs-Ø: 13 mm
WW flowmængde: ca. 2.5 liter / minut
WW stor modstandsdygtighed
over for syre og
kemikalier
WW kan uden problemer
bruges til levnedsmidler

WW til dosering i forbindelse med aftapning
fra dunke eller tromler med 2“ gevind
WW udløbets diameter: 23 mm
WW flowmængde: ca. 5 liter / minut
WW hurtig udløb ved hjælp af separat
luftindtag

fra 90,-

fra 199,-

Effektiv påfyldning i små
åbninger.

type

best.-nr.

HF-K
2“ Trisure

AH 40

AH 45

AH 51

AH 61

42

45

55

61

til 2 - 5 liters
dunke

til 2 - 10
liters dunke

til 5 - 20
liters dunke

til 15 - 30
liters dunke

anvendelse

til 220 liters plasttromler

158-087-J9

158-091-J9

158-093-J9

158-094-J9

best.-nr.

158-096-J9

158-097-J9

158-153-J9

pris Kr. / styk

210,-

210,-

210,-

100,-

100,-

120,-

140,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

199,-

199,-

199,-

90,-

90,-

108,-

126,-

til gevind-Ø [mm]
anvendelse

HF-G
2“ Mauser grov

pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 10 styk

type
gevind

HF-G

HF-K

2“ Mauser grov

2“ TriSure

HF-M
2“ fin
til 200 liters ståltromler

Udløbshaner til plasticbeholdere
WW til dosering i forbindelse med
aftapning fra plastikdunke
WW udløbs-Ø: 23 mm
WW flowmængde: ca. 5 liter / minut
WW kan uden problemer bruges til
levnedsmidler (dog ikke H 71)

fra 99,-

Type H 61

Type H 45
type
til gevind-Ø [mm]

Lågtromler

anvendelse

se side

285

Type H 71

H 45

H 50

H 51

H 61

45

50

55

60

72
til 30 - 60 liters
dunke

til 2 - 10 liters dunke

til 5 - 20 liters dunke

til 5 - 30 liters dunke

til 20 - 30 liters
dunke

157-964-J9

157-963-J9

123-555-J9

117-296-J9

117-297-J9

110,-

120,-

120,-

140,-

170,-

99,-

108,-

108,-

126,-

153,-

best.-nr.
pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 10 styk

3/4“ og 2“ tromlehaner af
polyetylen (PE)

Elektrisk ledende tappehane af
kunststof 3/4“

WW egnet til ætsende og aggressive kemikalier (ikke til acetone)
WW hurtig tømning af en 200 liters tromle vha. 2“
tromlehane på kun 3 minutter
WW gevind: Trisure 3/4“ eller 2“
WW hurtig udløb ved hjælp af
separat luftindtag
WW PE-lukningsvægtstang,
PP-omløbermøtrik,
EPE-skumtætning
WW EPE-skumtætning (FH2)

WW til opløsningsmidler
WW med adapter
WW forhinderer efterdryp

type

FH 1

FH 2

gevind

3/4“

2“ fin

117-104-J9

117-105-J9

pris Kr. / styk

120,-

270,-

pris Kr. / styk fra
10 styk

108,-

243,-

best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

H 71

WW aftagelig tud
WW elektrisk ledende

330,- / styk
Elektrisk ledende hane
af kunststof 3/4” gevind,
Best.-nr. 193-761-J9,
Kr. 330,-

Tromlehane af kunststof med 2”
gevind, Best.-nr. 117-105-J9

fra 243,alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tromletilbehør

Overfyldningsindikatorer

WW en rød indikator viser at tromlen er
næsten fyldt
WW passer til 3/4“ og 2“ spunsåbninger
WW er forberedt til udluftningskobling, som
gør det muligt at bortlede dampe fra
mediet
WW frit valg mellem skruekobling og
transparent beskyttelseshætte

WW forhindrer at tromler overfyldes ved en fejltagelse

Tromlepumper
fra side

310

Med separat skruelåg (sort),
Best.-nr. 148-370-J9, Kr. 270,-

270,-

300,-

Best.-nr. 148-370-J9

Best.-nr. 148-365-J9

Med transparent beskyttelseshætte,
Best.-nr. 148-365-J9, Kr. 300,-

Gevindadaptere
WW til udligning af gevind på tromler, dunke,
tromlehaner og pumper
WW leveres som sæt på 9 adaptere eller enkeltvis
WW gevind: I = indvendigt, U = udvendigt

Sæt: bestående af 9 adaptere,
Best.-nr. 117-115-J9, Kr. 860,farve 1
fra gevind (indvendig)

gul

grøn

hvid

rød

blå

grå

orange

sort

brun

2“ fin

2“ fin

2“ fin

2“ Mauser grov

2“ fin

2“ fin

2“ fin

–

2“ fin

fra gevind (udvendig)

–

–

–

–

–

–

–

2“ fin

–

til gevind (indvendig)

DIN 61 / 31

DIN 51

63 mm ASTM

–

–

–

–

–

DIN 71

til gevind (udvendig)
best.-nr.

–

–

–

Tri-Sure® grov

2“ Mauser grov

DIN 61 / 31

Tri-Sure® grov

DIN 61 / 31

–

117-110-J9

117-112-J9

117-114-J9

117-108-J9

117-109-J9

117-111-J9

117-107-J9

117-113-J9

164-153-J9

pris Kr. / styk

130,-

130,-

130,-

130,-

130,-

130,-

130,-

130,-

130,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

117,-

117,-

117,-

117,-

117,-

117,-

117,-

117,-

117,-

Special gevindadapter
Til udligning af forskellige gevindstørrelser eller tilslutning af slanger

fra 90,type

SG 1

SG 2

SG 3

fra gevind (indvendig)

2“ fin

2“ fin

2“ fin

–

fra gevind (udvendig)

–

–

–

2“ fin

til gevind (indvendig)

DIN 59

–

–

Ø 36-38 mm

til gevind (udvendig)

–

s64x4

2“ Mauser grov

–

171-727-J9

171-732-J9

171-733-J9

171-738-J9

100,-

100,-

130,-

120,-

90,-

90,-

117,-

108,-

best.-nr.
pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 5 styk
type
gevind

SG 5

SG 6

SG 7

SG 8

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

1“

1 1/4“

1 1/2“

2“

slangetilslutning
best.-nr.

342

SG 4

171-734-J9

171-735-J9

171-736-J9

171-737-J9

pris Kr. / styk

120,-

120,-

120,-

120,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

108,-

108,-

108,-

108,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

fra 108,Slangetilslutningsadapter SG 5 til
SG 8. (lignende udseende)

www.denios.dk
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Væskestandsindikator med volumenskala type FS og type FH
Passende til alle gængse 200 liters tromler (FS også til 60 liters), kan anvendes til ikke ætsende væsker såsom olie, frostvæske, dieselolie og
fyringsolie. Væskestandsindikatoren monteres på 3/4“ åbningen. Samtidig kan der anbringes en pumpe på 2“ spunsåbningen for at tappe de
mængder, der er defineret på den måde.

TYP FS

TYP FH

WW svømmeren ligger på væsken i tromlen, skalaen viser permanent
tromlens indhold
WW med kombineret indikator til 60 og 200 liters tromler

WW til alle gængse 200 liters tromler
WW væskestanden måles ved hjælp af et svømmersystem, der styres
af et hængsel, og vises som cirkamængde i liter og i procent.

Nyhed: FS med kombineret
indikator til 60- og 200-liters
tromler!

Væskestandsindikator FS, til 60 og 200
liters tromler med ¾” spunshul, egnet
til f.eks. olie, frostvæske, diesel eller
fyringsolie

440,-

670,-

Best.-nr. 137-715-J9

Best.-nr. 129-362-J9

Elektronisk målestav til nem og let måling af
indholdet af tromler og tankanlæg:
denios.shop/målestav

Væskestandsindikator til liggende tromler
WW passende til alle 3/4”
tappehaner
WW der kan påfyldes med monteret
væskestandsindikator

Sikkerhedsventil til tromler
WW til liggende og stående tromler
WW sørger for den nødvendige
trykudligning under aftapningen
eller pumpning
WW af messing, med 2” gevind

410,Best.-nr. 117-138-J9
(uden tappehane)

tromlehaner
se side

340-341
Bestilling og service 76 24 40 80

Sikkerhedsventil til tromler

500,Best.-nr. 117-131-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tromleåbner

Tromleåbner med plasticgreb
W muliggør nem og risikofri håndtering af
spænderingslåse
W forhindrer risiko for at klemme ﬁngrene når
låsemekanismen lukker
W håndtagets skaft stikkes ind i hullet til
sikkerhedssplitten på spænderingen i forenden
Tromleåbner med plasticgreb
Gnistfrie værktøjer til Ex-områder - se vores shop!
denios.shop/dk-shop

310,-

Best.-nr. 117-277-J9

Tromleåbner

Tri-Sure®-tromlenøgle

W til sikker åbning af gængse 200 liters
ståltromler

W åbning af plomberinger og tromlelukninger i
ét værktøj

W med optimal vægtstangsvirkning
W stabil udførelse af stål, med kniv af høj kvalitet (speciel messing
legering)
W erstatningskniv fås som tilbehør

Til sikker fjernelse af plomberinger og åbning af tromlelukninger.
W galvaniseret stål
W til alle Tri-Sure 3/4“- og 2“-gevind
W med lågåbner

1.030,Best.-nr. 156-168-J9

Erstatningskniv

360,Best.-nr. 202-167-J9

530,-

Best.-nr.
156-255-J9

Sikker afmontering af hætten, uden fare for at komme til skade.

Tromlenøgle af bronze

Universal tromlenøgle af messing

W nem åbning af beholderlåg og spunshuller 3/4“ og 2“
W gnistdannelse er udelukket

W egnet til gængse stål- og plasttromler
W næsten gnistfri værktøj
W med ekstra gaﬀelnøgle (22 mm)

NYHED
Tromleåbner af bronze, til
problemløs åbning af tromlelåg.

344

1.550,-

410,-

Best.-nr. 210-011-J9

Best.-nr. 210-012-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromleåbner

Tromlenøgle universal

Tromlenøgle

Tromlenøgle

W passer til alle gængse spunslåg
W lang betjeningshåndtag letter åbningen
W tromlenøgle af bronze - gnistdannelse er
udelukket

W af lakeret støbejern
W tilpasset til de gængse lukningsformer
W multifunktionel

W tromlenøgle af lakeret stål
W tilpasset til de gængse tromlelukninger

350,-

260,-

220,-

Best.-nr. 117-139-J9

Best.-nr. 157-449-J9

4

Best.-nr. 117-250-J9
Tromlenøgle af stål

IBC lågåbner

W lågåbner til bekvem åbning af IBC-skruelåg
W af galvaniseret stål
W fås i 2 størrelser

630,Best.-nr. 117-251-J9
Tromlenøgle af bronze

500,-

DN (Ø) 150,
Best.-nr. 185-786-J9

480,-

DN (Ø) 225,
Best.-nr. 185-787-J9

Tromlenøgle multifunktionel

Tromlenøgle af bronze

Tromlenøgle af plastic

W tromlenøgle i stabil støbt udførelse,
sort lakeret
W multifunktionel, da den kan benyttes til
alle gængse stål- og plastictromler på
markedet

W gnistdannelse er udelukket
W tilpasset til gængse tromle
W kompakt form

W kan anvendes til 3/4“ og 2“ spunslåg og
plasticlåg ifølge DIN 51 og DIN 61

640,-

450,-

280,-

Best.-nr. 157-450-J9

Best.-nr. 117-199-J9

Best.-nr. 117-253-J9

Gnistfri tromlenøgle til
eksplosionsfarlige områder
af bronze (aluminium-bronze) certiﬁceret til brug i Ex-zone 1, 21

Krydstromlenøgle

Lågåbnere DIN 70

W tromlenøgle af lakeret stål
W åbner uden besvær de gængse
tromlelukninger i form af hjulkryds

W lågåbner til bekvem åbning af skruelåg

W til 22 tromlelukninger

810,-

220,-

Best.-nr. 250-295-J9

Best.-nr. 171-739-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

220,- / pakke
pakke = 3 styk
Best.-nr. 188-645-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tromle- og påfyldningstragte

Tromletragt af stål, galvaniseret

Tromletragt med låg af
polyethylen (PE)

med låg og sigte, ydergevind 2“

W passende til tromler med 2“ spunshuller
W indhold: maks. 3,2 liter
W diameter påfyldningsåbning: 250 mm

fra 466,-

210,- / styk
W volume: ca.
6 Liter

Best.-nr. 163-739-J9

W cylendrisk form
W volume: ca. 8 Liter

volumen [l]
højde udvendig [mm]

6

8

350

220

Ø udvendig [mm]

300

best.-nr.

123-346-J9

171-745-J9

pris Kr. / styk

640,-

490,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

608,-

466,-

Sikkerhedstragt i rustfrit stål

Tragt af rustfrit stål

med overfyldningssikring, låg og ﬂammespærre

W passer til alle dunke med gevind
W
W
W
W

til doseret påfyldning af små væskemængder
korrosionsfri og modstandsdygtig over for aggressive medier
med overfyldsikring
inkl. låg og ﬂammespærre

fra 1.610,fra 1.470,-

W til sikker påfyldning af Kombi-tromler med
gevind S56x4 (diameter 56 mm)

W til sikker påﬂydning af 60 eller
200 liters spunstromler med
2“-Trisure-gevind

tromletilslutning
variant

S56x4

–

140 x 330

110 x 330

217-947-J9

129-141-J9

1.740,-

1.610,-

Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

346

2“ TriSure

jordledning-tilslutning, si

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

til beholder gevind

H51

H61

H71

187-010-J9

129-142-J9

137-515-J9

1.470,-

1.540,-

1.590,-

Ø udvendig [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

140

www.denios.dk

Tromle- og påfyldningstragte

Tragt af rustfrit stål

Påfyldningstragt med si

Påfyldningstragt

til aggressive medier med håndtag og
integreret si, som tilbageholder grove
urenheder

tragt af stål med håndtag og integreret si,
som tilbageholder grove urenheder

W galvaniseret tragt med fast udløb
W ergonomisk og sikkert håndtag

4

Påfyldningstragt med si
og ﬂeksibelt udløb, kan
tages af

Ø udvendig [mm]

160

version
Ø udvendig [mm]

120

version
best.-nr.

materialeudløb

140

157-816-J9

157-825-J9

260,-

290,-

pris Kr. / styk

Ø udvendig [mm]

200

materiale

HDPE

best.-nr.

uﬂeksibelt udløb

200

ﬂeksibelt udløb

materialeudløb

145-549-J9

145-548-J9

pris Kr. / styk

260,-

270,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

234,-

243,-

240

stål
PE

stål

145-545-J9

145-546-J9

pris Kr. / styk

180,-

290,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

172,-

276,-

best.-nr.

Tragt, galv.

Tragtsæt

W til doseret påfyldning af små
væskemængder
W fremstillet af galvaniseret stål
W med si og ﬂeksibel slange, 300 mm
lang
W Ø: 150 mm

W består af 4 plasttragte med diameter på: 50, 75, 100 og 120 mm
W ideel til sikker påfyldning af små mængder væske i transport- eller
doseringsbeholdere samt til tømning af smådunke i samlebeholdere

170,- / styk
Best.-nr. 145-220-J9, Kr. 170,-

110,- / styk
Best.-nr. 123-244-J9

Tragt i plast
W ideel til sikker påfyldning af små mængder væske i transport- eller doseringsbeholdere samt til
tømning af smådunke i samlebeholdere

Ø udvendig [mm]

160

version
yderligere udstyr

195

235

uﬂeksibelt udløb

160

210

230

buet udløb

ﬂeksibelt udløb

uﬂeksibelt udløb

udvendig mål B x D [mm]

195 x 285

version

uﬂeksibelt
udløb

yderligere udstyr

si

si

si

si

si

si

si

123-247-J9

123-248-J9

123-249-J9

123-246-J9

145-550-J9

117-259-J9

pris Kr. / styk

120,-

130,-

150,-

140,-

120,-

170,-

pris Kr. / styk

240,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

108,-

117,-

135,-

126,-

108,-

153,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

216,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

best.-nr.

117-260-J9

347

4

Tromletragte

Tragt i rustfri stål
W
W
W
W

til sikker påfyldning af væsker i 2“ spunslåget af 200 liters ståltromler
stor tromletragt, stabil version af stål med pulverlakering i blå (RAL 5010)
tragtvolumen på 30 liter giver en hurtig påfyldning også af større mængder
udvendig mål Ø x H: 650 x 135 mm

W indvendig mål Ø × H: 620 x 135 mm

Tromletragt, Best.-nr. 123-242-J9

810,- / styk
Tragt til tromler, type GP 1
W til sikker påfyldning af 200/220 liters stål- eller plasttromler
W
W
W
W
W

tragt af polyethylen som kompakt konstruktion
med integreret udløbsstuds til fastgørelse af tragten i tromlens spunshul
maks. påfyldningsvolumen: 25 liter:
diameter: 470 mm
med si af rustfrit stål

W låget, der fås som tilbehør, forhindrer at der trænger snavs ned i tromlen
W fås også som elektrisk ledende version (sort)

Tragt GP 2 på en 200 liters ståltromle,
Best.-nr. 240-013-J9, Kr. 590,-

Løst plastlåg,
Best.-nr. 240-014-J9, Kr. 450,-

Elektrisk ledende version (TÜV testet),
Best.-nr. 241-917-J9, Kr. 1.170,-

Elektrisk ledende version,
Best.-nr. 241-918-J9, Kr. 710,-

TILBEHØR
Løst plastlåg
W Låget af PE kan hænges på tragten, når den ikke bruges.
W også egnet til ståltragten med Best.-Nr.: 123-242
Best.-nr. 240-014-J9, Kr. 450,-

348

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromletragte

4

Tromletragt med stor henstillingsflade
W alle tromletragte med låg fås også i elektrisk ledende udførelse
Fremstillet af miljøvenlig polyethylen og dækker over hele tromlens overﬂade
Tromletragte som fås i rund eller sekskantet, gør det nemt at hælde væske på 200 liters tromler, dåser eller ﬁltre stilles på den proﬁlerede
ﬂade til afdrypning.

W tromletragt „rund“
W ideel til påfyldning af 200 liters
ståltromler
W diameter: 580 mm
W maks. fyldningsvolumen: 5 liter
W med eller uden låg
W med udsparing til brug af
væskestandsindikator ved alle
tromletragte uden låg

W tromletragt ”sekskantet”

Væskestandsindikator FS,
til 60 og 200 liters tromler
med ¾” spunshul, egnet
til f.eks. olie, frostvæske,
diesel eller fyringsolie,
Best.-nr. 137-715-J9,
Kr. 440,-

W ideel til 200 liters stål- og plasttromler med spunshul eller låg
W bunden er udformet med proﬁler, der gør det muligt at fylde væsker på
tromlen uden at stænke
W låget (tilbehør) kan lukkes og forhindrer, at der trænger snavs ind
W dimensioner Ø × H: 690 x 190 mm
W maks. fyldningsvolumen: 22 liter
W udskæring til væskestandsindikator

fra 450,-

fra 760,-

Tragten fås med eller uden si
Udførelsen med adapter af rustfrit stål muliggør en fast forbindelse fra
tromlens 2“ spunshul og tromletragt. Samtidig bruges adapteren som
tilslutning af dykkerøret (påfyldning under overﬂaden) - se tilbehør.

Tragt med ekstra stor volumen, med eller uden si.

Tragt med adapter,
Best.-nr. 114-749-J9, Kr. 1.120,-

Låselig tragt, elektrisk ledende,
Best.-nr. 186-546-J9, Kr. 1.760,-

TILBEHØR

tromletragt „rund“

Dykkerør, til alle tromletragte
med adapter

version
best.-nr. uden låg
pris Kr. / styk
best.-nr. med låg

Kr. 740,-

Låselige tragt, med eller uden si, i
en elektrisk ledende version (TÜVafprøvet). (En lås følger ikke med
ved leveringen).

Best.-nr.
114-755-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. elektrisk ledende
version, med låg
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

uden si,
lukkelig

Låselig tragt med adapter,
Best.-nr. 114-882-J9, Kr. 1.940,-

tromletragt ”sekskantet”

adapter 2”
si
tromletilslutning

uden si,
lukkelig

si

adapter 2”
tromletilslutning
114-881-J9

114-741-J9

114-747-J9

114-749-J9

114-877-J9

114-878-J9

450,-

530,-

1.120,-

760,-

890,-

1.420,-

114-745-J9

114-751-J9

114-753-J9

114-879-J9

114-880-J9

114-882-J9

920,-

980,-

1.750,-

1.320,-

1.360,-

1.940,-

186-546-J9

186-547-J9

186-548-J9

157-306-J9

157-307-J9

157-311-J9

1.760,-

1.860,-

2.450,-

1.890,-

1.950,-

2.600,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Påfyldningsstativ

Påfyldningsstativ AB
W ideel til anvendelse i industrien, på værksteder og i
laboratorier
W letter tømning af plastdunke
Tappestativ AB 60-V
(dryppekar se tilbehør)

1.760,-

W sikker placering af beholderen i den drejelige kurv
W nem og nøjagtig dosering ved at dreje beholderen vha. vippestangen
W dryppekar til beskyttelse af omgivelserne mod forurening samt til
indstilling af påfyldningsstativerne AB 30-V og AB 60-V (fås som tilbehør)
W hjulsæt bestående af 4 hjul, heraf 2 hjul med bremser, som tilbehør til
type AB 30-V og AB 60-V

Best.-nr. 123-547-J9

TILBEHØR

W Hjulsæt til AB 30-V / 60-V,
Best.-nr. 122-965-J9, Kr. 350,-

Spildbakke af PE type KB 28,
28 liter
Aftapningsstativ AB 10-E, kan
monteres på en væg eller stå
på gulvet,
Best.-nr. 136-492-J9, Kr. 850,-

760,-

Aftapningsstativ AB 10-E af rustfrit stål, kan
anbringes på gulvet og på en væg,
Tappestativ AB 30-V (hjul se tilbehør),
Best.-nr. 136-491-J9, Kr. 1.170,Best.-nr. 122-918-J9, Kr. 1.360,-

type

Best.-nr.
118-580-J9

AB 10-E

AB 10-L

AB 30-V

AB 60-V

egnet til

10 liters dunk

10 liters dunk

20 / 30 liters dunk

60 liters dunk

udvendig mål B x D x H [mm]

500 x 580 x 1390

350 x 330 x 570

350 x 330 x 570

410 x 545 x 1015

materiale

rustfrit stål

stål

stål

stål

overﬂade

–

lakeret

galvaniseret

galvaniseret

136-491-J9

136-492-J9

122-918-J9

123-547-J9

1.170,-

850,-

1.360,-

1.760,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromlekile af PE
W gør det muligt at skråtstille 200-l-stål- og plasttromler
W muliggør optimal tømning af tromlen med pumpe
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)

Tromlekile
af PE
udvendig mål B x D x H [mm]

fra 269,-

best.-nr.

Tromlekile, Best.-nr. 114-894-J9, Kr. 300,-

350

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

217 x 214 x 97
114-894-J9

pris Kr. / styk

300,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

269,-

Opsamlingskar med hjul
se side

36-37
www.denios.dk

IBC-tragt

Tragt af kunststof til IBC

4

Flere top-tilbud fås i shoppen!

W tragt til gængse IBCer
W til sikker opsamling af væsker

denios.shop/tilbud

IBC tragte letter påfyldning af større mængder væsker. Dermed undgås også spild af restmængder.
W fremstillet af kemisk høj bestandig polyethylen (PE)
W slagfast og uimodtagelig

W nem og enkel håndtering
W buet bund - væsker løber fuldstændig ud

IBC-tragt X

IBC-tragt M

W stor udløbsåbning (Ø 145 mm) med integreret 2” tilslutning, f.eks. til
væskestandsindikator
W aﬂøbsvask med henstillingsﬂader på siderne
W opbevaringsfag til IBC låg
W fyldningsvolumen 15 liter

W udløbsåbning Ø ca. 100 mm
W fyldmængde 30 liter

Påfyldningstragt X til
IBCer

type
udvendig mål B x D x H [mm]
farve
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

NYHED

Overfyldningsindikator (tilbehør)
passende til 2“ tilslutning,
Best.-nr. 148-365-J9, Kr. 300,X

M

790 x 730 x 175

690 x 820 x 200

blå

antracit

8

5

218-986-J9

243-312-J9

980,-

760,-

IBC tragt M - tragten er
tilgængelig fra alle sider, til
nem og hurtig påfyldning.

BESTIL OGSÅ
Forlænget udløb af
IBC´er
W længde (mm): 250

Opsamlingskar til IBCer af
polyethylen

IBC lågåbner

fra side

W lågåbner til bekvem åbning af IBC-skruelåg
W af galvaniseret stål
W fås i 2 størrelser
DN (Ø) 150,
Best.-nr. 185-786-J9,
Kr. 500,-

170,-

Best.-nr.
117-254-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

88

IBC
se side

280-281

DN (Ø) 225,
Best.-nr. 185-787-J9,
Kr. 480,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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1. Sikre arbejdsbetingelser
W Uddrag af Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø)
Kapitel 1 Formål § 1
1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse
med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, ...
Kapitel 5 Arbejdets udførelse § 38
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerhedsog sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Stk. 2 Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og
sundhedsmæssig betydning, skal følges.
Kapitel 6 Arbejdsstedets indretning § 42
Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er
fuldt forsvarligt.
Kapitel 8 Stoﬀer og materialer § 48
Stoﬀer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt
forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved
arbejdsprocesser og – metoder, der eﬀektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker
og sygdomme. Uddrag af Arbejdstilsynets vejledning D.3.1
W Punkt 7. Foranstaltninger ved løft og bæring
Der skal træﬀes nødvendige foranstaltninger inden arbejdets udførelse.
Ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet bør det navnlig tilstræbes:
- at der bruges egnede tekniske hjælpemider
W Punkt 71. Tekniske hjælpemidler
- Skal være til stede i tilstrækkeligt antal og hensigtsmæssigt placeret i
forhold til arbejdet.
- Skal være udformet efter ergonomiske principper.
- Skal både passe til byrden, arbejdsstedet og brugeren, så hjælpemidlet
fjerner eller mindsker belastningen uden at påføre brugeren andre
helbredsrisici.
- Skal være holdt ved lige. En fast procedure for vedligeholdelse kan sikre dette.

2. Sikre produkter iht. maskindirektivet

Transport
e af
ullevogn
Tromler
tof
r kunsts
stål elle

fra side

354

fra side

ænger
Tromlet
e
legriber
og trom

364

fra side

358

ne

og
Tromlev

W CE-mærkning
CE-mærkningen er en EU-regel, der sikrer, at det er de samme indretningskrav,
der er gældende inden for alle EU’s medlemslande og tilknyttede EØS stater.
Det har gjort handlen lettere, at CE-mærkede produkter, fx maskiner, legetøj
og trykbeholdere, skal opfylde de samme indretningskrav i alle EU-lande.
Den CE-mærkede maskine, man købte i Spanien, skal opfylde de samme
indretningskrav som dem, der gælder i Danmark. Maskindirektivet hedder
2006/42 og er indført i Danmark ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse 693/2013
om indretning mv. af maskiner. Maskindirektivet gælder for alle nye maskiner
til brug i Europa, uanset om maskinen er fra Danmark, Spanien eller Kina, eller
om maskinen er lavet til eget brug. Indretningskravene og CE-mærkning gælder
også for maskiner, man bygger til eget brug.
Maskindirektivet omfatter:
- maskiner
- løftetilbehør, f.eks. løfteåg og
løfte stropper
- udskifteligt udstyr, f.eks. en plov
- wirer, kæder m.m. beregnet til løft

- sikkerhedskomponenter, f.eks. lysgitre
- aftagelige kraftoverføringsaksler
- delmaskiner

Alle ovennævnte skal være CE-mærkede (bort set fra del-maskiner) En
delmaskine er en næsten færdig maskine, der skal bygges sammen med noget
andet for at blive til en brugsklar maskine. Den færdige brugsklare maskine skal
være CE-mærket, før den må tages i brug.

3. Ex-karakterisering iht. ATEX direktivet

til
endere Tromlev å gaffeltruck
gp
monterin

fra side

365

Produkter med denne karakterisering er iht. ATEX direktivet 2014/34 EU
certiﬁcerede til brug i eksplosionsfarlige områder (f.eks. zone 1 og 2). Der skal
tages hensyn til den pågældende brugsanvisning / overensstemmelseserklæring.
ATEX direktiv 2014/34/EU er gældende siden d. 19.04.2016 og har erstattet den
gamle ATEX direktiv 94/9/EF.
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Tromlerullevogn

Tromlerullevogne af stål og rustfrit stål DT 1 - DT 5
W til transport af 60-/200-/220 liters tromler af stål eller kunststof
W praktisk transport af 200 liters stål- eller plasttromler
W til 60 liters ståltromler

W til 200 liters ståltromler og
220 liters plasttromler

W inkl. trækstang til nem transport
W med 4 stabile kroge som sikre holdere for
tromlen

W til 200/220 liters tromler
W mekanik med fodpedal til nem tipning af
tromlen - ideel til f.eks. resttømning med
en pumpe
W stålkonstruktion med robust pulverlakering i
RAL 5010 (blå)

Tromlerullevogn DT 1 / 60 af stål,
til 60 liters tromler, inkl. trækstang.

Tromlerullevogn DT 1 / 200 af stål,
til 200/220 liters tromler.

430,-

540,-

Best.-nr. 171-741-J9

670,-

Best.-nr. 148-431-J9

Best.-nr. 189-634-J9

W med olietæt
opsamlingskar

W tromlerullevogn af
rustfrit stål

W robust tromlerullevogn til
tunge ståltromler

W højde 80 mm
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)

W til nem transport af 200 liters tromler og
tromler af rustfrit stål
W specielt egnet til f. eks. levnedsmiddelog pharmaindustri
W let og hurtig at
rengøre

W bæreevne op til 500 kg
W stabil stålkonstruktion, pulverlakeret i blå
(RAL 5010)

type

DT1 / 60

DT 1 / 200

DT 2

DT 3

DT 4

DT 5

med vognstang

standard

med olietæt kar

med vippemekanik

af fustfri stål

Til tunge tromler

bæreevne total [kg]

100

350

300

350

350

500

Ø indvendig [mm]

400

610

610

610

610

610

højde [mm]

135

125

185

145

165

165

4

4

4

4

4

8

60

75

75

75

80

100

171-741-J9

148-431-J9

189-637-J9

189-634-J9

189-635-J9

189-636-J9

430,-

540,-

890,-

670,-

1.740,-

860,-

variant

antal hjul
Ø rulle [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

354

W vipbar tromlerullevogn
af stål

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromlerullevogn
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Tromle håndtag
W tromlegriber sørger for bedre sikkerhed ved manuelt tromlehåndtering
W fås også som version til Ex-områder
W gribemekanisme samt spændeanordning er
tilpasset 200 liters ståltromler eller 220 liters
plasttromler
W Ex version: rustfrit stål, håndtag galv. stål

Tromlerullehåndtag til
ståltromler
egnet til

ståltromler m. spuns

ståltromler med låg

plasttromler med låg

115-247-J9

115-248-J9

115-249-J9

5.910,-

5.930,-

5.880,-

133-762-J9

133-761-J9

133-717-J9

8.900,-

9.030,-

10.100,-

Standardudgave
vægt: 7 kg
best.-nr.
pris Kr. / styk
Ex udførelse
vægt: 9 kg
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromlerullehåndtag til plasttromler

Tromlerullevogn DT6 til sikkerhedstromler
W til sikker transport af 200 liters
ståltromler, bjærgnings- og
sikkerhedstromler
W justerbar fra Ø 680 til 840 mm
W af galvaniseret stål
W let at køre med 4 styrehjul

fra 1.310,-

Fås også som elektrisk ledende version (ved brug i overensstemmelse
med bestemmelserne egnet til brug i eksplosionsfarlige områder)

Tromlerullevogn med opsamlingskar DT7
W opsamlingsbakke af polyethylen (indvendig Ø 600 mm)
W egnet til transport af 200/220 liters stål- og
plasttromler
W opsamlingskarret hviler på et transportstel af
stål med 4 letgående drejehjul af polypropylen
(diameter: 100 x 38 mm)

1.810,Best.-nr. 117-854-J9
type
variant

DT 6

DT 7

ikke elektrisk ledende

elektrisk ledende

med PE-opsamlingsbakke

bæreevne total [kg]

450

450

450

Ø indvendig [mm]

840

840

600

højde [mm]

123

123

180

115-199-J9

127-147-J9

117-854-J9

1.310,-

2.250,-

1.810,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

355

4

Tromlerullevogn

PE-tromlerulle Poly200
W tromlerullevogn af høj kvalitet, med opsamlingskar
W ideel til 200 liters ståltromler og 220 liters kunststoftromler
W væsketæt, korrosionsfri og meget resistent overfor syrer og baser
W
W
W
W
W

fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
integreret kar, 5 liter opsamlingsvolumen
nem transport med 4 hjul af polyamid (Ø 80 mm)
med proﬁleret bund for en god stabilitet under transport
ﬁndes i 3 udgaver:

Poly200 S fås også som elektrisk ledende
version (egnet til brug i eksplosionsfarlige
områder)

fra 890,PE-tromlerullevogn
Poly200 E.

Kant med integreret skubbehåndtag og
opbevaringsﬂade til smådele fungerer som
stænkskærm.

Tromlerullevogn af PE med
vognstang, Poly200 D.
type
variant

POLY200 E

POLY200 D

POLY200 S

uden vognstang

med vognstang

integreret
skubbebøjle

bæreevne total [kg]

300

ikke elektrisk ledende, blå

PE-tromleruller Poly200 S, også til tromler med aggressive kemikalier.
Best.-nr. 181-869-J9, Kr. 1.510,-

Tromle-Caddy med kombineret træk- og
løftestang, til sikker løftning af tromlen,
positionering af transportrullerne og nem
transport.

best.-nr.

181-868-J9

181-867-J9

181-869-J9

890,-

1.240,-

1.510,-

best.-nr.

–

–

181-870-J9

pris Kr. / styk

–

–

3.080,-

pris Kr. / styk
elektrisk ledende, sort

Tromle-”CADDY” af stål
W tromle-”Caddy” til hurtig håndtering af tromler uden
yderligere hjælpemidler
W særlig lav for adgang med gaﬀeltruck og
registrering af den tippede tromle
W nem transport af 200 liters ståltromler
W kombineret træk- og løftestang til
sikker vipning af tromlen og bekvem
transportbæreevne: 250 kg

1.650,Best.-nr. 195-075-J9

356

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Sikkerhedskrogen
forhindrer at
tromlen glider af
mens man løfter
den.

www.denios.dk

Transport af tromler og beholdere

4

Tromlevippe FKX inkl. løftestang
W til nem og sikker énmandsbetjening
Mobil version til 1 stående tromle à 200 liter. Tromlen kan vippes til vandret position. Således kan tromlen nem
transporteres til det sted, hvor aftapningen skal foregå. Det udtrækkelige opsamlingskar beskytter omgivelserne
mod at blive forurenet.
Tromlevippe FKX inkl.
løftestang

W mål B x D x H (mm): 665 x 925 x 600 (u. stang)
W belastning 350 kg
W ved permanent opbevaring på vippevognen anbefaler vi vores
opsamlingskar FK 20
(opsamlingskarret er en del af sættet)

1.810,Best.-nr. 115-235-J9

Tromlevippe FKX med løftestang, vippestativ
med hjul og opsamlingskar

SÆT-PRIS

4.600,Best.-nr. 115-239-J9

TILBEHØR
Ruller, som gør det lettere at
dreje tromlerne

Opsamlingskar FK20 til sikker opbevaring,
dimensioner B x D x H (mm): 1640 x 430 x 340,
opsamlingsvolumen: 200 liter,
Best.-nr. 115-237-J9, Kr. 2.540,-

Tippevogn

520,-

Best.-nr.
115-213-J9

Dryppekar, som gør
aftapningen mere sikker,
dimensioner B x D x H (mm):
450 x 295 x 125

550,-

Best.-nr.
115-186-J9

SÆT-PRIS

W til nem optagelse og transport af en stående
60 liters dunk
W kan til aftapning vippes i liggende position
W udvendig mål B x D x H (mm): 620 x 680 x 950
W Sættet indeholder et 60 liters opsamlingskar af
kunststof som kan kombineres med tippevognen
til en kompakt enhed - ideel til regelmæssig
omfyldning.

2.500,-

Fastspændingsrem til sikring
af tromlen under transport

150,-

Best.-nr.
100-188-J9

Tippevogn i galvaniseret
udførelse, inklusiv
opsamlingskar af PE

Best.-nr. 130-506-J9

Tippevogn i galvaniseret
udførelse, Best.-nr. 130-362-J9,
Kr. 1.620,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromlevogne

DENIOS
garanti

Fås også som elektrisk ledende version (ved brug i
overensstemmelse med bestemmelserne egnet til
brug i eksplosionsfarlige områder)

5år

W til sikker og bekvem transport også over længere strækninger
W til 200 liters ståltromler og plasttromler med låg
W med fodstøtte til sikker placering

Optimeret og let tromlehåndtering
med tydelig reduceret kraftindsats

Tromlevogn FKR-S
galvaniseret eller med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
nem optagelse af tromlen med rem og sikringskrog
mere sikkerhed vha. to støttehjul
med tromlevognen placeres 200 liters tromler bekvem
på opsamlingskarret (maks. karhøjde 260 mm)
W ﬁndes med luft- eller gummihjul, hjul-Ø: 350 mm
W
W
W
W

fra 2.020,Tromlevogn FKR-S2, pulverlakeret i RAL
5010, med massive gummihjul, 2 støttehjul,
Best.-nr. 164-364-J9,Kr. 2.020,-

Tromlevogn FKH

fra 1.760,-

W tromlevogn med gummihjul til sikker transport og påfyldning af 200 liters
stål- eller plasttromler med låg
W til tipning og nem transport af 200 liters tromler
W nem tromleoptagelse vha. sikringskrog
W kan også bruges som tappestation
W store massive gummihjul, ideelle til anvendelse på ujævne gulve

Kan også anvendes
som tappestation.

standardversion
type
hjul

FKH

massiv gummi

luft

bæreevne total [kg]

Tromlevogn FKH, med fodstøtte til sikker
placering, Best.-nr. 164-355-J9

358

alle produkter frit leveret

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk

leveringstid: 1 - 2 uger

elektrisk ledende version

FKR-S2

FKR-S2

FKH

massiv gummi
300

730 x 545 x 1600

730 x 520 x 1600

730 x 570 x 1590

650 x 600 x 1415

164-364-J9

164-362-J9

164-355-J9

180-863-J9

180-861-J9

2.020,-

2.190,-

1.760,-

4.630,-

3.890,-

www.denios.dk

Fås også som elektrisk ledende version (ved brug i
overensstemmelse med bestemmelserne egnet til
brug i eksplosionsfarlige områder)

Tromlevogne

5år

DENIOS
garanti

4

Tromlevogn FK til stål- eller plasttromler
W ﬁndes med luft- eller gummihjul, hjul-Ø: 350 mm
W til transport og aftapning af 60 og 220 liters tromler
W med fodplade og rem til sikker transport og aftapning

Optimeret og let tromlehåndtering med
tydelig reduceret kraftindsats

fra 1.840,-

For hyppig manuel tromletransport ergonomisk tromlevogn Secu
se side
Comfort:
360

Den udklappelige fodstøtte forhindrer,
at tromlevognen vælter.

Tromlevogn FKZ, pulverlakeret i RAL 5010,
hjul med luft, Best.-nr. 164-370-J9

Dunktipper BK-60

Galvaniseret udførelse, massive
gummihjul, (uden sikringskæde)
(luftdæk se tabel)

W til nem transport og sikker tapning af 60 liters dunke i kompakt konstruktion
W muliggør sikker transport (ekstra sikringskæde fås som tilbehør)
W hjul-Ø: 200 mm

1.360,Best.-nr. 115-243-J9

Med opsamlingskar (se
tilbehør) også egnet
som tappestation.

BESTIL OGSÅ
Sikringskæde til 33 liter
gasﬂaske
W som transportsikring af 33 kg
gasﬂasker

110,-

Opsamlingskar PolySafe Euro W-60, til direkte
placering af dunke, Best.-nr. 129-038-J9, Kr. 1.220,standardversion
type
hjul
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]

FKZ
massiv gummi

elektrisk ledende version
BK-60

luft

Best.-nr.
133-938-J9

FKZ

massiv gummi

300

120

730 x 565 x 1580

470 x 530 x 1160

luft

BK-60

massiv gummi
300

120

695 x 650 x 1415

470 x 530 x 1160
181-315-J9

best.-nr. varmgalvaniseret

–

–

115-243-J9

115-246-J9

–

pris Kr. / styk

–

–

1.360,-

1.340,-

–

2.430,-

164-371-J9

164-370-J9

164-368-J9

–

181-268-J9

181-316-J9

1.840,-

1.850,-

1.320,-

–

3.990,-

2.200,-

best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromlevogne

DENIOS
garanti

Alle produktdetaljer og fordele ses i videoen!
denios.shop/dk-secucomfort

5år

W opfylder de højeste krav til sikkerhed og ergonomi ved manuel tromletransport

Tromlevogn Secu Comfort
Den gør det nemt at optage tromler op til 220 liter og transportere dem over større
afstande uden fysiske belastninger.

W ergonomisk, nem og hurtig
W egnet til 60 - 220 liters stål- og plasttromler
W nem optagelse og transport af store og tunge tromler - der skal ikke mere end én
person til
W den fyldte tromle skal ikke tippes
W stabil og holdbar konstruktion af stål og rustfrit stål med pulverlakering af høj
kvalitet

fra 3.050,-

Secu Comfort, elektrisk ledende
version, rød egnet til Ex-zone 1, 2
IIA, IIB

Mere ergonomi - bedre end
påkrævet! fås også som
elektrisk ledende version til
Ex-områder!

Secu Plus - den
ideelle suplering
til tromlevogn
Secu Comfort

Ergonomisk tromlevipper
Secu Plus, med stor
platform og sikringskæde

Tromlevogn Secu
Comfort, med massive
gummihjul, bæreevne
350 kg

Tromlevipper SECU Plus

NYHED

til nem vipning af tromlen i vandret
position - til transport samt opbevaring
og aftapning

2.690,Best.-nr. 251-170-J9

W stor galvaniseret platform til
sikker placering af tromlen med
tromlevogn Secu Comfort
W til 200 / 220 liters stål- og plasttromlerjusterbar
løftestang med 3 funktioner: vipning /
skubbebøjle / standsikkerhed ved f.eks.
aftapningaf stål med pulverlakering af høj
kvalitet
W 2 styrehjul med bremse (Ø 125 mm) og 2 faste
hjul (Ø 160 mm), massiv gummi, kuglelejrede

Sikker aftapning ifm. opsamlingskar
til smådunke (se tilbehør), maks.
påfyldningshøjde 350 mm
Tromlen kan vippes til vandret position.

type
variant

Secu Comfort
standardversion

bæreevne total [kg]
farve
best.-nr.
pris Kr. / styk

360

TILBEHØR

Secu Plus

elektrisk ledende version

standardversion

350
orange

rød

orange

243-307-J9

250-280-J9

251-170-J9

3.050,-

6.270,-

2.690,-

alle produkter frit leveret

SÆT-PRIS
Den rigtige kombination af Secu
Comfort + Secu Plus,
Best.-nr. 257-452-J9, Kr. 5.380,-

leveringstid: 1 - 2 uger

Ruller, som gør det lettere at dreje
tromlerne, Best.-nr. 115-213-J9,
Kr. 520,Opsamlingskar til smådunke til
sikker aftapning
Best.-nr. 243-475-J9, Kr. 560,-

www.denios.dk
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Tromleløfter FTH 1
W til ubesværet placering af 50 til 200 liters ståltromler på opsamlingskar
W kombinerer tromlevognens funktion med en tromleløfters egenskaber i ét redskab
W stabil stålrørskonstruktion, håndtag, kuglelejehjul
W udstyret med sikkerhedsgreb, der kan reguleres i højden og anvendes til at holde tromlen fast til
chassiet med
W ekstra låsesystem til at låse vognen fast til opsamlingskarret under den gasfjederstøttede løfteproces
W kan benyttes til kar med en højde på 365 mm
W 2 store gummihjul med kuglelejer og en diameter på 250 mm
DENIOS
garanti

5år

2 ekstra kroge muliggør sikker placering af
tromlen på opsamlingskarret.

3.260,Best.-nr. 128-406-J9
Tromleløfter FTH 1 til ståltromler,
bæreevne 200 kg

Tromleløftevogn FHW
W til nem løftning, placering og transport af en 200
liters ståltromle på jævne underlag
W bæreevne: 350 kg
W et håndtag til styring af alle funktioner
W når vognen er sænket er grebene åbne og
optager tromlen
W klemmen lukkes om tromlen ved løftning
W hjul af nylon
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)

W tromleløftevognen er en kombination
af en tromlevogn med en tromleløfters
egenskaber i ét redskab

4.450,Best.-nr. 158-052-J9
Tromleløftevogn typ FHW,
Bæreevne 350 kg

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromleløftere

WW til lodret løft af 200 liters ståltromler

Tromletang FZ 600
WW til lodret løft og transport af 200 liters ståltromler
WW kan også bruges til tromler der står tæt sammen eller til forsyning af
sikkerheds- eller bjergningstromler
WW med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
WW bæreevne: 350 kg
WW vægt: 10 kg

TOP PRODUKT

1.490,Best.-nr. 115-256-J9

Tromleløftekæde med manchet FGM
Er især beregnet til transport af stående, stabile, åbne eller
lukkede metaltromler med kant. Manchetten lægges omkring
tromlen neden for kanten og fastgøres sikkert til tromlens kant
med et fastspændingshåndtag. Diameter kan reguleres med en
indstillingsskrue.
WW tromlediameter: 560 - 610 mm
WW bæreevne: 300 kg
WW vægt: 10 kg

3.330,Best.-nr. 115-197-J9

Tromletang FZ-S
WW ideel når tromlerne står tæt på hinanden
til lodret løft af 200 liters ståltromler, der kan også transporteres
åbne tromler, da de altid holdes i opret position, pulverlakeret i
blå (RAL 5010)
WW bæreevne: 350 kg
WW vægt: 8 kg
Tromlerne gribes kun
på én side, derfor kan
tromletangen FZ-S også
anvendes når tromlerne
stå tæt på hinanden.

990,Best.-nr. 115-266-J9

362

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tromleløftere
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W løft af liggende og stående tromler

Tromleløfteklemmer FGK
DET ALSIDIGE MULTITALENT!
W ideel til løft af en liggende tromle
W til løft og transport af liggende eller stående 60
og 200 liters ståltromler
W stabil kædekonstruktion med specielle
gribekroge til optagelse af tromlen
W kan også bruges til tromler der står tæt
sammen eller til forsyning af sikkerheds- eller
bjergningstromler
W bæreevne: 500 kg
W vægt: 2,2 kg

BESTSELLER

1.450,Best.-nr. 164-398-J9

Tromleløfteklemme FGK - ideel til løftning af stående
eller liggende tromler.
Ubesværet løft af en
liggende tromle

W til horisontal løft af 200 liter ståltromler

Tromletang FZ 500-H,
pulverlakeret

Tromleløftekæde FGV
W til løft og transport af liggende 60
og 200 liters ståltromler
W stabil kædekonstruktion med to
specielle gribekroge til optagelse
af tromlen
W bæreevne: 300 kg
W vægt: 4 kg

W til vandret løft og transport af 200
liters ståltromler
W udstyret med en låsemekanisme
W bæreevne: 350 kg
W vægt: 8 kg

Bestilling og service 76 24 40 80

1.190,-

1.510,-

Best.-nr. 164-399-J9

Best.-nr. 115-188-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tromleløftere

WW transport af stål- og kunststoftromler

Tromleløftekæde FGH

Tromlegriber P 360

WW til lodret løft og transport af 110 / 220
liters plasttromler med spuns og 60 /
200 liters ståltromler
WW stabil kædekonstruktion med specielle
gribekroge til optagelse af tromlen
WW bæreevne: 300 kg
WW vægt: 4 kg

WW til lodret løft og transport af 200 liters
ståltromler og 220 liters plasttromler
WW med robust pulverlakering i blå (RAL
5010)
WW installationshøjde: 350 mm
WW bæreevne: 350 kg
WW vægt: 5 kg

2.030,-

1.450,-

Best.-nr. 115-187-J9

Best.-nr. 164-641-J9

Spændeklo-griber P 400

TILBEHØR

WW til lodret løft og transport af 120 liters plasttromler
WW nem betjening ved hjælp af selvlåsende spærreblad
WW løsnes ved at bevæge styrestangen
WW galvaniseret
WW til tromlediameter: 395 mm
WW bæreevne: 360 kg
WW højde: 370 mm
WW vægt: 7 kg
Spændeklo-griber P 400, galvaniseret
udførelse

5.750,-

Løftekroge EZ og DZ
Til montering på gaffeltruckgaflerne. Ved hjælp af sådan en
krog med tilhørende karabinhage og tromletang, kan tromler
transporteres nemt og sikkert.
WW bæreevne: 2000 kg
WW klemmeskrue til fastgørelse til gaflen
WW gaffellommmers dimensioner B x H (mm): 170 x 70
WW længde (mm): 500 (DZ) / 220 (EZ)
WW afstand i midten for type DZ (mm): 190

Best.-nr. 157-584-J9

Gaffelkrog type DZ til optagning
gennem begge truckgafler,
vægt: 29 kg,
Best.-nr. 115-190-J9, Kr. 3.520,-

Gaffelkrog type EZ til montering på
én trukgaffel, vægt:11 kg,
Best.-nr. 115-189-J9, Kr. 2.250,-

Løftekæde
WW længde: 1000 mm,
bæreevne: 1120 kg
Løftekæde,
Best.-nr. 137-691-J9,
Kr. 850,-

364

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Tromlevender

Tromlevendetang FW-N
W
W
W
W
W
W

4

Tromlevendetang HW

til lodret eller vandret løft og transport af 200 liters ståltromler
løft, drejning og tømning af tromler
fastspændingsrem til sikker ﬁksering af tromlen
tromlen kan fastspændes både i lodret såvel som i vandret stilling
drejeradius: >360°
med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)

Pulverlakeret i blå (RAL 5010)

W med tromlegriber- til lodret eller vandret løft og
transport af 200 liters ståltromler
W
W
W
W
W

griberen lukkes om tromlen ved løft
klemmerne er udstyret med gummibelægning
til påfyldning eller tømning kan tromlerne vendes i griberen
drejeradius: >360°
bæreevne: 300 kg

Galvaniseret udførelse

4.990,-

7.440,-

Best.-nr. 164-392-J9

Best.-nr. 115-258-J9

Tromlevendetang
W løft, drejning og tømning af tromlen
W tromler optages fra alle positioner
W til transport, vending og tipning af stabile ståltromler
W egnet til tromle-Ø: 400 til 620 mm
W vha. det selvlåsende snekkedrev kan tromlerne bringes i enhver ønsket
position
W kan uden problemer også bruges til stykgods
W drejeradius: >360°
W lakering af høj kvalitet i blå

29.200,Best.-nr. 115-250-J9

Egnet til gaﬀeltruck eller
kran

Set forfra:

Set fra siden:

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromlegribere

WW tromlegriber til montering på gaffeltruck, til transport af 1 tromle
WW egnet til 220 liters plasttromler og 200 liters ståltromler
WW fastspændes til gaffeltrucken ved hjælp af vingemøtrikker
WW med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)

Tromlegriber SK, testet og egnet til brug i Ex-områder
WW med justerbar automatisk tromlegriber, som griber
tromlen sikkert
WW sikkerhed også ved forskellige tromlestørrelser
WW testet og egnet til brug i Ex-områder: IIB T4 zone 1

WW egnet til 220 liters plasttromler og 200 liters ståltromler

530 - 610

180

170

205
180

565

170

Nemt justerbar til den pågældende
tromletype vha. håndhjul og skala

Sikker transport af stål- og plasttromler

9.290,-

1280

Best.-nr. 212-869-J9

Plantegning: Tromlegriber SK

Tromlegriber FK
WW med automatisk tromlegriber, som håndterer
tromlen sikkert
WW egnet til 200 liters ståltromler

4.540,Best.-nr. 164-394-J9

Plantegning: Tromlegriber FK

type
egnet til
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
gaffellommer B x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

366

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

FK

SK

200 liters ståltromle med låg

200 liters ståltromle med låg og 220 liters plasttromle med låg

350

300

710 x 1100 x 160

675 x 1280 x 220

150 x 55

170 x 70

56

47

164-394-J9

212-869-J9

4.540,-

9.290,-

www.denios.dk
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Tromlegribere SH
WW praktisk transport af op til 200 liters ståltromler
WW fast greb i tromlerne - også på ujævne flader
WW betjening af én person - der er ikke brug for en ekstra
person for at hjælpe med optagelsen af tromlen

fra 5.360,-

Tromlerne sikres automatisk ved, at griberen skubber til dem og løfter
dem op under kanten. Griberen forankres fast til tromlens kant, når
tromlen løftes op. Når tromlen stilles på jorden igen, løsnes låsningen
automatisk.
WW sikker optagelse af ståltromler
WW kan justeres i højden
WW robust, svejset konstruktion af stål
WW gaffeltruckmodul med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
WW nem og enkel montage på gaffeltruck
WW automatisk fiksering ved løftning af tromlen
WW automatisk åbning af griberen ved placering

Godkendte opsamlingskar
til lagring af
farlige medier

fra side

24

Tromlegriber SH 1 til 1 tromle à 200 liter,
bæreevne: 350 kg

Set fra siden: tromlegriber SH 1 og SH 2.
type
bæreevne total [kg]
egnet til
udvendig mål B x D x H [mm]
gaffellommer B x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Tromlegriber SH 2 til 2 tromler à 200 liter,
bæreevne: 2 x 350 kg

Plantegning: tromlegriber SH 1.

Plantegning: tromlegriber SH 2.
SH 1

SH 2

350

700

1 x 200 liters ståltromle med låg

2 x 200 liters ståltromler med låg

710 x 890 x 975

1050 x 1080 x 975

140 x 55

150 x 55

70

110

115-223-J9

115-225-J9

5.360,-

8.900,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromlevender og griber - til montering på gaffeltruck

EX II 2G IIB T4

W løft, drejning og tømning af tromlen
Tromlevenderen er et ekstra apparat til montering på gaﬀeltrucks, som kan anvendes til at
løfte, vende, tømme og transportere tromler. Nem én-mands-betjent maskine.

Tromlevenderen SV
med håndtag
W egnet til tromler med en diameter
på mellem 380 og 600 mm
W fås også i en Ex-sikret version iht.
Atex
W til 60 til 220 liters plasttromler samt 60 til 200
liters ståltromler
W snekkedrev med letgående håndhjul
W drejelig lejret prismekæbe med bælte på
forsiden
W sikkerhedskæde til fastgørelse på gaﬀeltruck
W drejeradius: 180°

fra 13.100,-

Tromlevenderen SV med håndtag

ex-version på forespørgsel

Plantegning: Tromlevender SV

Tromlevender SVK
med kæde

Tromlevender SVK med kæde

W kæden muliggør tømning af tromlen fra en
vilkårlig højde og let betjening fra førersædet
W montering til gaﬀeltrucken ved hjælp af
vingemøtrikker
W robust, svejset konstruktion af stål
W med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
W drejeradius: > 360°

8.240,Best.-nr. 164-393-J9

Betjening ved hjælp af kæden fra
førersæde.

type
anvendelse
bæreevne total [kg]
vægt [kg]
gaﬀellommer B x H [mm]
afstand gaﬀellommer [mm]
best.-nr. standardversion
pris Kr. / styk
best.-nr. Ex-sikret version
pris Kr. / styk

368

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

SV

SVK

60 til 220 liters plasttromler og 60 /
200 liters ståltromler

200 liters ståltromler

300

300

90

70

170 x 70

180 x 65

695

620

115-286-J9

164-393-J9

13.100,-

8.240,-

147-724-J9

–

15.700,-

–

www.denios.dk
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Tromlegriberen RLN
W til stående og liggende 200 liters ståltromler
W testet og egnet til brug i Ex-områder: IIB T4 zone 1

Tromlegriber RLN til 1 tromle à 200 liter

8.910,-

kompakt konstrueret holder til tromler
automatisk fastlåsning
tromlerne kan placeres tæt ved siden af hinanden i reolen
gaﬂen tager fat i tromlen, mens den står op, og ved at sænke gaﬂen ned vippes
tromlen ned i vandret stilling
W tromlerne anbringes helt uden ekstra manuelt arbejde
W
W
W
W

Best.-nr. 115-289-J9

Plantegning: tromlegriber RLN.

type
anvendelse

RLN
200 liters ståltromle, stående eller liggende

bæreevne total [kg]
vægt [kg]
gaﬀellommer B x H [mm]
afstand gaﬀellommer [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

300
75
170 x 70
665
115-289-J9
8.910,-

Vario
W til 200 liters ståltromler, ideelt til placering af paller og opsamlingskar
W variabel, justerbar til mange forskellige situationer
W indvendigt justerbare hjulophæng for tilpasning af forskellige indgangsbredder på paller
og opsamlingskar
W gummihjul Ø 200 mm, standard med 2 ekstra reservehjul Ø 80 mm som nemt føres
under paller
W løft ved hjælp af en fodpedal
Tromleløfter VARIO:
W løfteområde 0-550 mm
dimensioner B × D × H
W bæreevne: 300 kg
(mm): 1210 x 1240 x 2120

19.900,Best.-nr. 178-864-J9

Anvendelseseksempel

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromleløftevogn

RT - den billige tromleløfter til europaller

4.940,Best.-nr. 227-162-J9

13.800,Best.-nr. 227-164-J9

W til ubesværet placering på f.eks. europaller og DENIOS
opsamlingskar
W egnet til 200 liters ståltromler
W kan også køres ind over en europalle, så der også kan optages en tromle,
der står på pallens bagerste halvdel
W griber fast om tromlen med en speciel låsemekanik
W tromlen hæves til den ønskede højde vha. et håndtag
W nøjagtig aﬂæsning vha. fodpedal
W nem at betjene vha. det store drejehjul og faste hjul (styrehjul med bremse)
W med robust pulverlakering i RAL 5010 (blå)
W bæreevne: 250 kg

Tromleløfter XH
W usædvanligt stort løfteinterval
W indstilleligt chassis (700 og 1390 mm
indkøringsbredde)
W alsidig anvendeligt, f.eks. ideel til placering på DENIOS‘ opsamlingskar
eller indsættelse i reoler
W egnet til 200 liters ståltromler
W speciel, selvlukkende gribeanordning
W dimensioner der passer til alle standardmæssige industridøre
W 4 store styrehjul (2 med bremser) til præcis rangering og nem transport over
større afstande
W med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
W bæreevne: 350 kg

Stort løfteinterval
(op til ca. 1060 mm,
tromlens underkant)

Nem håndtering af tromler, selv på små
arealer.

370

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Mål chassis indtrækket /
udtrækket.

www.denios.dk

Tromleløftevogn

4

Tromleløfter FW-D(X)
W løft, drejning og tømning af 200/220 liters stål- og plasttromler
W sikkerhedsstang med enhåndsbetjening og 3-dobbelt funktion (hæve/
sænke/køre)
W præcis løft er også mulig med pedal
W optimal beskyttelse af brugeren vha. forlænget håndsving og
beskyttelsesgitter

W
W
W
W

nem at ﬂytte vha. 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og fodbeskyttelse)
det brede understel muliggør forsyning af europaller fra den smalle side
drejeradius: 180°
med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)

FW-D, til ståltromler
W sikringskrogen under tromlen beskytter og holder
ståltromlen

fra 11.600,Set fra siden: Tromleløfter FW-D.

Detalje: sikkerhedsvognstang

FW-DX: til stål- og plasttromler
W med yderligere sikringsklemme - plasttromlen
gribes og holdes sikkert

INNOVATION

Sikringsklemme til
plasttromler, med
justerbar spændelukning

type
egnet til

FW-D

FW-DX

200 liters ståltromler

200/220 liters stål- og plasttromler

bæreevne total [kg]

350

løftehøjde maks. [mm]*

1270

udvendig mål B x D x H [mm]
understellets indvendig bredde [mm]
frihøjde [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

1105 x 1335 x 1960
940
150
227-163-J9

236-464-J9

11.600,-

13.800,-

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromleløfter SERVO - Overblik

Tromleløfter Servo FL - den alsidige tromleløfter i produktion og drift
W vridningsstabil stålramme med blå pulverlakering
Tromleløftere af serien Servo byder på egnede løsning til mange anvendelser:
På de følgende sider ﬁnder du 3 forskellige understel kombineret med 4 praktiske og robuste tromlegribere til løftning, transport eller drejning af stål- eller plasttromler.
W Servo FL 8: kort version, smalt understel
W Servo FL 12: kort version, bredt understel
W Servo FL 16: høj version, bredt understel

W løft vha. fodhydraulik
W sænkning via separat fodpedal
W nem at ﬂytte vha. 2 faste og 2 drejelige hjul
(med bremse)

Praktisk fodpumpe til
ergonomisk løftning af
tromlen

Smalt understel - til at køre ind i udsparingere på
europaller eller diverse DENIOS-opsamlingskar
Dimensioner bredt/smalt chassis

Bredt understel - til at køre uden om europaller eller opsamlingskar

372

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromleløfter Servo FL med tromlegriber M
WW speciel gribesystem til 60 liters og 200 liters ståltromler
WW bæreevne: 300 kg

type

FL 8-M

FL 12-M

FL 16-M F

smal

bred

bred

278

974

974
2135

understel
understellets indvendig bredde
[mm]
højde [mm]

1605

1605

løftehøjde min. [mm]

120

0

0

løftehøjde maks. [mm]*

740

740

1390

181-092-J9

115-218-J9

181-098-J9

14.600,-

14.700,-

18.300,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for
andre tromletyper)

fra 14.600,Tromleløfter Servo FL 8
med tromlegriber type M.

Tromleløfter Servo FL med tromleklemme K
WW selvlukkende tromlegriber, til 200 liters ståltromler
WW bæreevne: 300 kg

type

FL 8-K

FL 12-K

FL 16-K F

smal

bred

bred

278

974

974
2135

understel
understellets indvendig bredde
[mm]
højde [mm]

1605

1605

løftehøjde min. [mm]

120

0

0

løftehøjde maks. [mm]*

520

520

1170

138-379-J9

115-215-J9

181-094-J9

14.900,-

15.100,-

18.500,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

fra 14.900,Tromleløfter type Servo FL 12
med tromlegriber type K.

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for
andre tromletyper)

Tromleløfter Servo FL med tromlegriber type SK
WW justerbar tromlegriber, selvlukkende, til alle 200/220 liters
stål- og plasttromler
WW bæreevne: 300 kg

type

FL 8-SK

FL 12-SK

FL 16-SK

smal

bred

bred

understel
understellets indvendig bredde
[mm]

278

974

974

højde udvendig [mm]

1605

1605

2135

løftehøjde min. [mm]

120

0

0

løftehøjde maks. [mm]*

520

520

1170

214-474-J9

214-475-J9

214-476-J9

17.100,-

17.400,-

19.900,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for
andre tromletyper)

Bestilling og service 76 24 40 80

fra 17.100,Tromleløfter Servo FL 8
med tromlegriber type SK.

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Servo FW 16-F med bredt chassis,
høj udgave.

23.200,Best.-nr. 115-293-J9

Servo FW, med >360 ° drejeradius
W til løft, drejning, doseret tømning og transport
W gribersystem med drejelig lejrede prismekæber ideelt til 60 op til 220 liters plasttromler samt 60 og
200 liters ståltromler
W
W
W
W
W
W
W

plast- og ståltromler optages sikkert
bæreevne: 300 kg
drejeradius: > 360°
nemt kørbar via 2 drejelige og 2 faste hjul (med bremse)
praktisk fodpumpe til ergonomisk løft af tromlen
tromlen sænkes vha. fodpedal
vridningsstabil stålramme med blå pulverlakering
selvlåsende drev med håndhjul, drejeradius: 360°

Servo FW 12 med bredt chassis,
lav udgave

17.600,-

Der er to understel til rådighed:
Det smalle understel gør det muligt at køre ind i
udsparingere på europaller eller diverse DENIOSopsamlingskar. Således kan f.eks. en tromle tages fra
europallen og afsættes på lageret på opsamlingskarret,
som man kan køre ind under.
Det brede understel gør det muligt at køre over europaller.
Således kan man også nå en tromle der står bagved på
pallen.
Også DENIOS-opsamlingskar til 1 og 2 tromler, kan nemt
forsynes.
Alle servo-modeller med bredt understel kan fås i 2
forskellige højder (s. tabeller), med løfteområder op til
maks. 1450 mm.

Best.-nr. 181-090-J9

Dimensioner bredt/smalt chassis

type

FW 8

FW 12

FW 16-F

understel

smal

bred

bred

278

974

974

1605

1605

2135

understellets indvendig bredde [mm]
højde udvendig [mm]
løftehøjde min. [mm]

120

0

0

løftehøjde maks. [mm]*

750

750

1400

181-088-J9

181-090-J9

115-293-J9

17.400,-

17.600,-

23.200,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

374

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Set fra siden: type Servo FW,
med >360 ° drejeradius.
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Tromleløfter LD

W kan også køres ind over en europalle, så der kan optages en tromle,
der står på pallens bagerste halvdel
W tromleløfter LD til sikker forsyning af f.eks.
europaller og DENIOS’ opsamlingskar
W smidig og pladsbesparende - 2 styrehjul (med
bremse) for nem håndtering
W nem løftning af tromlen vha. fodpumpe,
aﬂæsning ved hjælp af fodpedal
W ved løftning lukker klemmen automatisk

Oversigt over typerne:
LD - med selvlukkende
gribemekanisme
W beregnet til 200 liters ståltromler
LD-SK - med selvlukkende tromlegriber
W til 220 liters plasttromler og 200 liters
ståltromler
W griberanordning, kan indstilles på
forskellige tromlestørrelser vha.
håndhjul

7.120,Best.-nr. 227-161-J9
Nem forsyning af opsamlingskarret med tromleløfteren LD
til 200 liters ståltromler
fås også som version LD-SK til plasttromler - detaljer se tabel

10.400,-

Håndhjul med skala for
nøjagtig tilpasning af
griberen til den respektive
tromletype.

Best.-nr. 201-867-J9
Tromleløfter LD-SK

type

LD

LD-SK

løftning/transport af ståltromler

løftning/transport af stål-/plasttromler

bæreevne total [kg]

350

300

løftehøjde maks. [mm]*

485

500

1120 x 900 x 1260

1120 x 900 x 1260

227-161-J9

201-867-J9

7.120,-

10.400,-

anvendelse

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Til at køre over europaller, således
at man også kan nå en tromle der
står bagved på pallen.

*målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Ex-sikrede tromleløftere

DENIOS
garanti

5år

Udviklet til Ex-områder

Funktion og sikkerhed på
det højeste niveau
Tromleløfter Secu Ex
Versioner:
Tromleløfteren Secu Ex fås med 3 forskellige typer
tromlegribere, til løftning, transport og drejning
af stål- og plasttromler. Vælg tromleoptagelsen
til din anvendelse i kombination med én af de
3 understel-varianter: smalt, bredt eller delt
understel (beskrivelser ﬁnder du på de næste
sider).

W Smalt
understel
f.eks. med
tromlevender
W

W Bredt
understel
f.eks. med
tromlegriber
SK

Opbevaring og håndtering af tromler i Ex-zoner kræver egnede hjælpemidler. Med ekspertisen fra
ingeniører og sikkerhedseksperter har DENIOS udviklet den nye tromleløfter Secu Ex til Ex-områder.

Det betyder maksimal brugerbeskyttelse i sensible arbejdsområder og ATEX-konformitet som standard.

W Delt understel
f.eks. med
tromlegriber
M

Design og funktion af tromleløfteren Secu EX passer perfekt sammen. Det gavner især håndteringen.
Secu Ex er let at vedligeholde.

376

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber M
W til løft og transport af 200 liters ståltromler
W tromlen gribes automatisk på den øvre kant og holdes fast
W nemt løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aﬂæsning vha. fodpedal
W løftehøjde op til 1405 mm

31.500,Best.-nr. 236-561-J9

Varianter:
Smalt understel - til at køre ind i udsparingerne på europaller eller
opsamlingskar
W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og fodbeskyttelse)
Bredt understel - til at køre uden om europaller eller opsamlingskar
W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og fodbeskyttelse)
Delt understel - til at køre over hjørner for at nå tromlerne på siden
W kan indstilles i 2 positioner
W 4 store styrehjul til bekvem transport og nem håndtering, selv på
små arealer

Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber M,
kort version med smalt understel

Gribehoved med integreret potentialeudligning Ex-beskyttelse helt ned i detaljerne

Udklappelig fodpedal og fodbeskyttelse for optimal
sikkerhed

Secu Ex med tromlegriber M, høj version
med bredt understel, Best.-nr. 236-560-J9
understel
totalhøjde [mm]

smal

bred

spredt

1635

2135

1635

2135

1755

2255

løftehøjde maks. [mm]*

905

1405

905

1405

905

1405

løftehøjde min. [mm]

120

120

0

0

0

0

anvendelse

løftning/transport af ståltromler

bæreevne total [kg]

300

udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

1216 x 1233

1132 x 1290

236-561-J9

236-562-J9

236-559-J9

236-560-J9

236-563-J9

236-564-J9

31.500,-

32.700,-

30.900,-

32.100,-

35.900,-

37.500,-

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper
Alle understel varianter fås i en kort og en høj version (detaljer se tabel) - kort version: f.eks. til forsyning af paller og DENIOS’ opsamlingskar - høj version: f.eks. til
forsyning af DENIOS’ opsamlingskar eller indsætning i pallereoler

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Ex-sikrede tromleløftere

5år

DENIOS
garanti

EX II 2G IIB T4

Funktion og sikkerhed på det højeste niveau
Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber SK

fra 33.200,-

W til løft og transport af 200/220 liters stål- og
plasttromler
W Den automatisk lukkende tromlegriber kan hurtigt justeres - til sikker
håndtering af forskellige tromlestørrelser
W nem løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aﬂæsning vha. fodpedal
W løftehøjde op til 1320 mm

Varianter:
Smalt understel - til at køre ind i udsparingerne på europaller eller
opsamlingskar
W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og fodbeskyttelse)
Bredt understel - til at køre uden om europaller eller opsamlingskar
W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og fodbeskyttelse)
Delt understel - til at køre over hjørner for at nå tromlerne på siden
W kan indstilles i 2 positioner
W 4 store styrehjul til bekvem transport og nem håndtering, selv på små
arealer

Tromleløfter Secu Ex
med tromlegriber SK

Det er nemt at køre
om hjørner for at nå
tromlerne på siden.

Håndhjul med skala og blokering for
komfortabel tilpasning til tromlerens
diameter.

Med det delte understel kan der
nemt køres over europaller. Således
kan man også nå en tromle der står
bagved på pallen.

understel

smal

totalhøjde [mm]

bred

spredt

1635

2135

1635

2135

1755

2255

løftehøjde maks. [mm]*

700

1200

700

1200

820

1320

løftehøjde min. [mm]

120

120

0

0

0

0

anvendelse

løftning/transport af stål-/plasttromler

bæreevne total [kg]

300

udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.

1216 x 1233

1132 x 1290

236-567-J9

236-568-J9

236-565-J9

236-566-J9

236-569-J9

236-570-J9

33.400,-

34.600,-

33.200,-

34.400,-

37.600,-

39.500,-

pris Kr. / styk

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper
Alle understel varianter fås i en kort og en høj version (detaljer se tabel) - kort version: f.eks. til forsyning af paller og DENIOS’ opsamlingskar - høj version: f.eks. til
forsyning af DENIOS’ opsamlingskar eller indsætning i pallereoler
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leveringstid: 1 - 2 uger
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EX II 2G IIB T4

DENIOS
garanti

Ex-sikrede tromleløftere

5år

Tromleløfter Secu Ex med tromlevender W

4

fra 38.200,-

W til løft, transport og drejning af 60 til 220 liters
plasttromler samt 60 til 200 liters ståltromler
W drejeradius: > 360°
W gribesystem med prismekæber og spænderem - til sikker håndtering af
tromler af forskellige størrelser
W til løft, drejning, blanding, doseret tømning
W letløbende håndhjul muliggør eksakt positionering af tromlen ved drejning
W nem løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aﬂæsning vha. fodpedal
W nemt at transportere vha. 2 drejelige og 2 faste hjul (syrehjul med bremser)
W løftehøjde op til 1430 mm

Tromleløfter Secu Ex - med
tromlevender W til stål- og
plasttromler
Tromleløfter Secu Ex
med tromlegriber W,
høj version med bredt
understel til at køre
uden om europaller,
Best.-nr. 236-572-J9

Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber W,
kort version med smalt understel - til at
køre ind i udsparingerne på europaller,
Best.-nr. 236-573-J9

Ex-sikret, letløbende
håndhjul

understel
totalhøjde [mm]

smal

bred

1635

2135

1635

2135

løftehøjde maks. [mm]*

930

1430

930

1430

løftehøjde min. [mm]

120

120

0

0

anvendelse

løftning/drejning/transport af stål-/plasttromler

bæreevne total [kg]

300

udvendig mål B x D [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

1216 x 1233
236-573-J9

236-574-J9

236-571-J9

236-572-J9

38.300,-

39.600,-

38.200,-

39.400,-

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper
Tromleløfteren Secu Ex W fås med smalt eller bredt understel og i en høj eller lav version.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Udklappelig fodpedal og
fodbeskyttelse for optimal sikkerhed

leveringstid: 1 - 2 uger
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DENSORB bindemidler

Introduktion DENSORB bindemidler
W eﬀektive bindemidler til inddæmning og absorbering af væsker
Er du forberedt på en olie- eller kemikalieulykke? Kan du forhindre en forurening
af miljøet? Hvordan håndterer du neddryppende olie fra maskiner, således at
arbejdsulykker undgås?

Undgå høje omkostninger for oprydning, sanering og
bortskaffelse: beskyt dig med DENSORB bindemidler!
Allerede mindre lækager truer arbejdssikkerheden og miljøet og bringer dine medarbejdere i
fare. Kemikalier og olier, som siver ned i kloakken, jorden eller grundvandet forårsager dyre
forureninger.
Lovgivning og miljøcertiﬁceringer som f.eks.
ISO14001 kræver en ansvarsbevidst og sikker
håndtering af farlige væsker. Disposition
af bindemidler til sikker inddæmning
og absorbering af spildte væsker er en
foranstaltning til hurtig hjælp i nødstilfælde. Vi
rådgiver dig gerne!

Dine fordele:
W Stor optagelseskapacitet

W Omhyggelig forarbejdning

DENSORB bindemidler af polypropylen absorberer f.eks. olie op til
16 gange deres egen vægt og de suger meget hurtigere end gængse
bindemidler. Materialets fremragende kapillarvirkning sikrer ensartet
fordeling af den absorberede væske og sørger demerd for en optimal
udnyttelse af optagelseskapaciteten.

W Høj kvalitet
Takket være den høje slidstyrke, også nå de er mættede, er DENSORB
bindemidler ekstrem holdbart. Overﬂadens gode adhæsion forhindrer, at
det dryber fra bindemidlet.

Rene skærekanter, konstant høj ﬂadevægt op den praktiske perforation
garanterer komfortabel brug.

W Optimal sikkerhed
DENSORB bindeﬂeece er fysisk ufarlige og sikrer en tør, ren
abejdsplads. Hermed afvendes en potentiel fare for arbejdsulykker.

W Besparelse ved bortskaﬀelse
Pga. den lave vægt og den høje optagelseskapacitet opstår der
meget mindre bortskaﬀelsesomkostninger i sammenligning med
konventionelle bindemidler.

Prøv DENSORB
DENSORB startsæt UNIVERSAL

DENSORB prøvesæt UNIVERSAL

eﬀektive bindemidler til inddæmning og absorbering af væsker

Den bedste mulighed for at få lejlighed til at overbevise sig om ﬁnﬁberbindeﬂeecemåtternes fremragende produktegenskaber!
Bestil DENIOS’ gratis prøvesæt med bindeﬂeecemåtter.

indhold:
5 Premium bindefleecemåtter 40 x 50 cm
5 Economy bindefleecemåtter 40 x 50 cm
2 bindefleece-puder 25 x 25 cm
2 bindefleece-slanger 120 x 7,5 cm

260,-

GRATIS

Best.-nr. 184-445-J9

380

alle produkter frit leveret

indhold:
1 Economy Plus bindefleece måtte 40 x 50 cm
1 Premium bindefleece måtte 40 x 50 cm
1 Extra bindefleece måtte 40 x 50 cm
1 Economy bindefleece måtte 40 x 50 cm

leveringstid: 1 uge

Best.-nr. 132-399-J9

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

4

Produktudvalg
3 anvendelsesområder: UNIVERSAL, OLIE og SPECIAL
DENSORB bindeﬂeece er optimal tilpasset den pågældende anvendelse. Vælg mellem udførelserne UNIVERSAL, OLIE og SPECIAL

DENSORB-UNIVERSAL

DENSORB OLIE

DENSORB SPECIAL

W opsuger olie, kølemidler, opløsningsmidler,
emulsioner og vand samt svage kemikalier
hurtigt og sikkert

W opsuger olier og afviser vand. Olie opsuges,
men vandet afvises. Anvendes til olie,
benzin, diesel, opløsningsmidler, petroleum
(kulbrintebaserede væsker)

W ideel til opsugning af syrer, baser og
aggressive væsker
W kan i nødtilfælde anvendes til ukendte
væsker
W den gule farve advarer om fare og gør det
nemt at se, om væsken opsuges

DENSORBUNIVERSAL

DENSORB
OLIE

DENSORB
SPECIAL

Lær af fagfolk!
W Praktisk anvendelse af viden

AKADEMI

DENIOS’ lækage kursus
Under faglig vejledning træner du den korrekte håndtering af nødsituationer og
du lærer at undgå ubregnelige risici og dermed forbunde omkostninger. Kurset er
bestanddel af nødhjælps foranstaltninger iht. 14001:2015 kap. 8.2.
Praktisk indhold:
W korrekt anvendelse af nødhjælps udstyr
W Indhold af DENSORB nødhjælpssæt
W inspicering af potentielle ulykkesteder
Teoretisk indhold:
W planlægning af foranstaltninger
W forenkelt nødhjælps plan
W anvendelsesområder af bindemiddel nødhjælpssæt
Dato:
By:
Varighed:

på forespørgsel
i din virksomhed
ca. 1,5 timer

Deltagergebyr:

På forespørgsel

VORES TIP
Kontakt os på tlf.: 75 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

Best.-nr. 211-123-J9
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kompatibilitetsliste for bindefleece

SPECIAL

KUN OLIE

UNIVERSAL

SPECIAL

KUN OLIE

UNIVERSAL

SPECIAL

Acetaldehyde

UNIVERSAL

Kemikalier

KUN OLIE

Oversigt over farlige medier

•

•

Dimethyl Formamid

•

•

•

Methyl Ethyl Ketone

•

•

•

•

Dimethylsulfoxide

•

•

•

Methyl Isobutyl Ketone

•

•

•

•

•

Dioctyl Phthalate

•

•

•

Methyl Methacrylate

•

•

•

•

•

Æter

•

•

•

Mineralsk Olie

•

•

•

•

Ethylalkohol / Ethanol

•

•

•

Mineralsk Terpentin

•

•

•

•

Ethylbenzen

•

•

•

Monoethanolamin

•

•

•

Acetaldehyd
Acetone

•

Akkusyre
Acrylsyre
Allylalalkohol

•

Aminobenzoic Acid

Kemikalier

Kemikalier

•

Ethylclorid*

•

•

•

Morpholin

•

•

•

Amminiak

•

•

•

Ethyl Ether

•

•

•

Motorolie

•

•

•

Ammoniak-opløsning

•

•

•

Ethyl Propionate

•

•

•

Naptha

•

•

•

Ammonium Hydroxid

•

•

•

Ethylene Dichloride

•

•

•

Napthalen

•

•

•

•

•

Ethylene Glycol

•

•

Nikkelsulfat*

Amylalkohol
Anilin

•

•

•

Formaldehyd

•

•

Nitromethan

•

•

•

Aviation Brændstof

•

•

•

Freon

•

•

•

Octanaler

•

•

•

Benzaldehyd

•

•

•

Furfural

•

•

•

Paraffin

•

•

•

Benzen*

•

•

•

Fosforsyre

•

Perchloroethylen*

•

•

•

•

Gas

•

•

•

Phenol

•

•

•

Gearkasseolie

•

•

•

Potassium Hydroxid

•

•

•

•

Propanol

•

•

•

•

Propionicsyre

•

Benzoicsyre
Benzlalkohol

•

Boresyre
Bremsevæske

•

Brom*

•

Glycerol

•

•

Hexane

•

•

•

•

Hydrazin

•

Propylalkohol

•

•

•

Butylacetat

•

•

•

Hydrochloricsyre

•

Propylen Glycol

•

•

•

Butylalkohol/butanolalkohol

•

•

•

Hydrofluoricsyre

•

Resorcinol

•

•

Butylcellosolve

•

•

•

Hydroquinon

•

•

•

Saltpetersyre*

•

•

Hydrogencyanid

•

•

•

Siliconeolie

•

Hydrogenperoxid

•

•

Calcium Hydroxid
Carbolicsyre
Carbondisulfid

•
•

•

•

Sølvnitrat

•

•

•

•

Isoamylacetat

•

•

•

Sodium Bicarbonat

•

•

Carbon Tetrachlorid

•

•

•

Isobutylalkohol

•

•

•

Sodium Chlorid

•

•

Cellosolve Acetate

•

•

•

Isooctane

•

•

•

Sodium Hydroxid

•

•

Cellosolve Solvent

•

•

•

Isopropylacetat

•

•

•

Sodium Hypochlorit

•

•

•

•

Isopropylalkohol

•

•

•

Sodium Nitrat

•

•

Chlorobenzen
Chloroform*

•

•

•

Kerosen*

•

•

•

Styren

•

•

•

Chloronapthalen

•

•

•

Ketone

•

•

•

Toluen*

•

•

•

Chlorothen

•

•

•

Linoleicsyre

•

Transformatorolie

•

•

•

Chromicsyre (50%)

•

Linolie

•

•

•

Trichlorethylen*

•

•

•

Citronsyre

•

Lubricating Oile

•

•

•

Triethylen Glycol

•

•

•

Cresoler

•

•

•

Methylamin

•

•

•

Vegetabilsk Terpentin*

•

•

•

Cyclohexan

•

•

•

Methylether

•

•

•

Xylen*

•

•

•

Dibutyl Phthalate

•

•

•

Methylcellusolve

•

•

•

Dieselolie

•

•

•

Methylenebromid

•

•

•

Diethylamin

•

•

•

Methylklorid

•

•

•

Diethyletanol

•

•

•

Methyl Æter

•

•

•

*Disse kemikalier reagerer med polypropylene ved at nedbryde materialet
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til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

DENORB bindemidler fås til forskellige anvendelser og i forskellige former.
Vælg det passende bindemiddel alt efter optagelseskapacitet, slidestyrke og
anvendelse.

4

DENSORB bindemiddel-ﬁnder:
denios.shop/dk-densorbﬁnder

Sådan ﬁnder du det passende DENSORB produkt:
1. Vælg væsken, som skal opsuges.
2. Vælg det passende format til dit formål. Du kan orientere dig på betjeningsvejledningen.
3. Vælg optagelseskapaciteten. Optagelseskapaciteten er afhængig af produktets materiale.

= høj optagelseskapacitet

= meget høj optagelseskapacitet

= ekstrem høj optagelseskapacitet

4. Vælg den ønskede slidestyrke. Jo højere slidestyrken er, jo stærkere er produktet og jo længere kan det bruges.

• = stærk slidstyrke

Væske

UNIVERSAL
til olie, køle-,
smøremidler,
opløsningsmidler,
frostvæsker, olievand-emulsioner og
andre vandholdige
væsker, men ikke
aggressive syrer og
baser

Format

Anvendelse

Ruller

til tildækning af store ﬂader eller
som underlag under maskiner

Måtter

Tromleoplag

Gulvtæppe

Puder

Slanger

Universal
størrelse

Rådgivning:

•• = meget stærk slidstyrke

76 24 40 80

til den daglige brug
på arbejdsborde, til
reparationsarbejde, bekvem
og økonomisk løsning til små
mængder dryp

holder tromlelåg rene, passende
til 200 liters tromler

til gangstier og veje med
stablertransport

••• = ekstrem stærk slidstyrke

Optagelses- Slidstyrke
kapacitet

Side

Economy ruller

385

Extra ruller

386

` ` `

Premium ruller

387

` ` `

Economy PLUS ruller

389

` ` `

EcoSorb ruller (recycled)

391

` ` `

Ruller med camouﬂage mønster

392

Economy måtter

384

Extra måtter

386

` ` `

Premium måtter

387

` ` `

Economy PLUS måtter

388

` ` `

EcoSorb måtter (recycled)

391

` ` `

Måtter med camouﬂage mønster

392

`
` `

`
` `

`

Tromleoplag

384

` `

Ruller „Classic“ (recycled)

393

` `

Måtter „Classic“ (recycled)

393

` ` `

Ruller „Ekstra“

393

` ` `

Ruller „Ekstra PE“ (tæt underside)

393

Puder

390

ideelt til svært
tilgængelige områder, stor
optagelseskapacitet, men bruger
kun lidt plads

Puder på bakker

til begrænsning af udslip i
tilfælde af lækager, til svært
tilgængelige områder
alsidig i brug som rulle, måtte,
slange og klude, i praktisk
dispenserkarton, ideel til brug
på forskellige steder eller på
arbejdsborde

Produktbetegnelse

`

390

Slanger

390

Varioform

394

383
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til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

W absorberende bindeﬂeece af polypropylen med åben
ﬁberstruktur og høj sugeevne til hurtig optagelse af
spildte væsker
W nem og hurtig i tilfælde af lækager
W ideel til rengøring, vedligeholdelse og reparation

W velegnet som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde
W den grå farve gemmer snavs, så bindeﬂeecen kan benyttes i længere tid
uden at komme til at virke snavset eller uordentligt
W vha. en speciel prægning opnås høj stabilitet og lang holdbarhed
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske
W høj optagelseskapacitet og slidstyrke

W universel brug i produktion og værksted
W ideel til opsugning af drybtab ved maskiner eller til aftørring af overﬂader
eller emner

Måtter Universal Economy

fra 304,-

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

Absorberende måtter Universal med meget høj sugeevne opsuger
spildte væsker hurtigt og effektivt, alsidig i brug, i forskellige størrelser

light

light

light

light

light

heavy

heavy

længde udvendig [mm]

Måtter

240

400

500

500

1500

500

500

heavy
800

bredde udvendig [mm]

200

370

400

400

800

400

400

500

perforation

nej

nej

ja

ja

nej

ja

ja

nej

stk. / pakke

200 styk

200 styk

100 styk

200 styk

10 styk

50 styk

100 styk

50 styk

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

38

118

80

160

48

62

124

124

175-581-J9

177-885-J9

207-920-J9

175-014-J9

180-856-J9

207-921-J9

175-015-J9

191-669-J9

pris Kr. / pakke

320,-

620,-

460,-

790,-

420,-

450,-

780,-

850,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

304,-

589,-

437,-

752,-

399,-

428,-

742,-

808,-

Tromleoplag Universal
W
W
W
W
W
W
W

minimerer rengøringsomkostninger og øger sikkerheden
uundværlig ved brug af tromlepumpe og tragte
egnet til 200 liters tromler
tromlelåg og gulve forbliver rene
materialetykkelse: heavy
diameter: 560 mm
optagelseskapacitet: 36 l/pakke

550,- / pakke
Best.-nr. 173-865-J9
pakke = 25 styk

384

alle produkter frit leveret

Universal tromleoplag til opsugning af drybtap ved
aftapning af olier, opløsningsmidler eller svage
kemikalier

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler
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Sugestærk
bindeﬂeece

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Universal Economy

150 cm

W rullerne er perforerede i midten og på tværs alle 43 cm
W ruller er velegnede til opsugning af lækager og sprøjtetåge
W tre forskellige bredder til mangfoldig anvendelse

TOP PRIS

fra 525,-

38 cm

76 cm

Absorberende ruller Universal med meget høj
sugeevne, ideel til brug som underlag ved service- og
reparationsarbejde, alsidig i brug, bredde 38, 76 eller
150 cm

Afrivningsstativer
til ruller
se side

414

Ruller

light, smal

light, smal

light, bred

light, smal

light, bred

light,
heavy, smal heavy, smal
ekstra bred

heavy, bred

heavy, bred

længde udvendig [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

bredde udvendig [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-105-J9

173-862-J9

173-867-J9

173-858-J9

173-871-J9

178-453-J9

259-107-J9

173-857-J9

173-866-J9

259-104-J9

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

552,-

720,-

720,-

1.150,-

1.140,-

1.130,-

792,-

1.120,-

1.120,-

1.832,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

525,-

684,-

684,-

1.090,-

1.080,-

1.070,-

756,-

1.060,-

1.060,-

1.744,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

385
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til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

W stærkt absorberende bindeﬂeece i kombination med en særlig slidstærkt og
fnugfrit beskyttelseslag til langfristet brug
W hydroﬁl version, optager næsten alle væsker
W det robuste lag bindeﬂeece sørger for høj slidstyrke selv i mættet tilstand
W målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget:
- som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på
arbejdsborde, når der ønskes en fnugfri overﬂade (beskyttelseslag opad)
eller
- til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig opsugning
af væsken (beskyttelseslag nedad)
W universel brug i produktion og værksted

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Universal Extra

Måtter Universal Extra

W rullerne er perforerede i midten og på
tværs
W ekstra brede ruller, ideelle til tildækning
af store arealer

W leveres i praktisk dispenserboks for hurtig
og eﬀektiv tilgængelighed
Afrivningsstativer
til ruller
Måtterne er perforeret
i midten for nem at rive
den ønskede længde af,
så der ikke bruges mere
materiale end nødvendigt

se side

414

50 cm

100 cm

fra 1.420,-

fra 893,light, smal

light, bred

heavy, smal

heavy, bred

light

Heavy

længde udvendig [m]

Ruller

90

90

45

45

længde udvendig [mm]

500

500

bredde udvendig [mm]

500

1000

500

1000

bredde udvendig [mm]

400

400

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

200 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

328

328

215

215

243-799-J9

243-800-J9

243-801-J9

243-802-J9

Måtter

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

146

96

243-791-J9

243-798-J9

pris Kr. / pakke

1.570,-

1.570,-

1.490,-

1.490,-

pris Kr. / pakke

940,-

940,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.490,-

1.490,-

1.420,-

1.420,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

893,-

893,-

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

386

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager

www.denios.dk

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

4

W absorberende bindeﬂeece med slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider,
opfylder de højeste krav til renhed, holdbarhed og slidstyrke
W god forarbejdning sørger for høj sugeevne og stor optagelseskapacitet
W høj mekanisk belastningsevne, til langsigtet brug, til at gå og køre på
W fnugfri og velegnet til sensible overﬂader, også egnet til at tørre
skarpkantede overﬂader af med
W ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
W ingen ﬁberrester på undergrunden, selv når de er mættede
W universel brug i produktion og værksted
W den lyse farve gør det nemt at se, om væsken opsuges

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Universal Premium

Måtter Universal Premium

W rullerne er perforerede i midten og på
tværs
W ekstra brede ruller, ideelle til tildækning
af store arealer

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

leveres i praktisk
dispenserboks for hurtig og
eﬀektiv tilgængelighed

100 cm

DENSORB ruller Universal
Premium er yderst
modstandsdygtig og ideelle
til kraftig og vedvarende
påvirkning.

PREMIUM PRODUKT

fra 732,-

m

50 c

light, smal

light, bred

heavy, smal

heavy, bred

light

heavy

længde udvendig [m]

Ruller

90

90

45

45

længde udvendig [mm]

500

500

bredde udvendig [mm]

500

1000

500

1000

bredde udvendig [mm]

400

400

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

200 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

363

363

226

226

219-430-J9

219-431-J9

219-432-J9

219-433-J9

Måtter

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

161

101

219-426-J9

219-427-J9

pris Kr. / pakke

2.020,-

1.990,-

1.600,-

1.590,-

pris Kr. / pakke

880,-

770,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.920,-

1.890,-

1.520,-

1.510,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

836,-

732,-

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

387

4

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

W ideel til beskyttelse af gulve eller som permanent underlag på arbejdsborde
W velegnet til langfristet brug under rengørings-, vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde
W fnugfri og velegnet til sensible opgaver og snavsfølsomme områder
W også egnet til at tørre skarpkantede overﬂader af med
W slidstærk bindeﬂeece, forstærket på begge sider
W ingen ﬁberrester på undergrunden, selv når de er mættede
W god forarbejdning sørger for høj sugeevne og stor optagelseskapacitet
W den grå farve gemmer snavs, så bindeﬂeecen kan benyttes i længere tid uden
at komme til at virke snavset eller uordentligt

W med slidstærk og fnugfri coating på over- og
undersiden
W høj mekanisk belastningsevne, til langsigtet brug,
til at gå og køre på
W høj slidstyrke selv i mættet tilstand

Måtter Universal Economy PLUS
W slidstærke måtter til eﬀektiv opsugning af spildte væsker
W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

NYHED

fra 447,-

Særlig holdbare og fnugfrie Universal
absorberende måtter med høj slidstyrke til
krævende opgaver, f.eks. som underlag på
arbejdsborde, 50 x 40 cm

Måtter

light

heavy

længde udvendig [mm]

500

500

bredde udvendig [mm]

400

400

100 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

70

100

248-913-J9

248-914-J9

pris Kr. / pakke

470,-

740,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

447,-

706,-

best.-nr.

Måtterne er perforeret i midten for nem at rive
den ønskede længde af, så der ikke bruges
mere materiale end nødvendigt

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

388

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

Glat fnugfri
overﬂade

4

DENSORB prøvesæt:
gratis måtter til afprøvning

Sugestærk
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade
se side

2 materialetykkelser:

380

Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Universal Economy PLUS
W slidstærkt materiale til krævende anvendelser
W velegnet til tildækning af støre arrealer
W rullerne er perforerede i midten og på tværs alle
43 cm

NYHED

fra 523,-

Afrivningsstativer
til ruller

se side

414

Særlig holdbare og fnugfrie Universal
absorberende ruller med høj slidstyrke til
langsigtet brug, f.eks. til at beskytte gulve,
bredde 38 og 76 cm

light, smal

light, bred

heavy, smal

længde udvendig [m]

Ruller

45

45

45

45

bredde udvendig [mm]

380

760

380

760

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

60

120

85

170

248-907-J9

248-908-J9

248-909-J9

248-910-J9

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

heavy, bred

pris Kr. / pakke

550,-

910,-

680,-

1.120,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

523,-

865,-

646,-

1.060,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

389

4

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

Fyldte bindemidler med høj
optagelseskapacitet

TOP PRODUKT

fra 466,-

W specielt polypropylen som fyldstof
sørger for god optagelseskapacitet
W bindemidlerne er nemme at
bortskaﬀe, når først væsken er
opsuget
W hydroﬁl version, optager næsten alle væsker
W universel brug i produktion og værksted
W velegnet til kontinuerlig brug på alle steder,
hvor der skal opsamles dryptab, f.eks. ved
aftapning

Universalslanger yder permanent beskyttelse
mod tilsnavsning af maskiner

Absorberende slanger Universal
W slangerne er optimale til at inddæmme lækager
W ﬂeksibel form vha. elastiske hylster og dermed velegnet til brug på
vanskeligt tilgængelige steder
Ø x L [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

75 x 5000

stk. / pakke

20 styk

12 styk

4 styk

4 styk

53

47

25

53

123-138-J9

123-139-J9

123-140-J9

258-259-J9

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

690,-

820,-

490,-

792,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

656,-

779,-

466,-

760,-

Absorberende puder Universal

En pakke består af 12 puder
og 6 bakker

W til opsugning af dryptab ved f.eks. rør, ventiler,
hydraulikledninger, ﬂanger og tappehaner
W ideel til kontinuerlig brug, f.eks. ved aftapning

W ideel som opsamlingssystem i nødstilfælde, f.eks.
under dryppende anlæg eller dunke
W bakken beskytter gulvet yderligere og optager
større mængder væske ved behov.
W bindeﬂeece forhindrer væskerne i at sprøjte og
letter bortskaﬀelsen.
W dimensioner L x D x H [mm]: 300 x 300 x 80
W sugeevne (l/pakke): 27

W den ﬂeksible form gør den
også velegnet til brug på
vanskeligt tilgængelige
steder

SÆT-PRIS
udvendig mål L x B [mm]

250 x 250

460 x 460

30 styk

16 styk

49

85

123-134-J9

123-135-J9

730,-

770,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

390

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

710,- / pakke
Best.-nr.
123-130-J9

www.denios.dk

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

EcoSorb ruller og måtter

4

ANBEFALET

W opsuger hurtigt alle ikke aggressive væsker
W miljøvenlig bindeﬂeece med absorberende kerne af
genbrugt cellulose
W fnugfri og robust vha. en forstærkning på begge sider

fra 769,-

W velegnet til opsugning af vandholdige opløsninger
W den grå mønstring skjuler snavs og muliggør brug af bindemidlet over
længere tid
W stadigvæk slidstærk i mættet tilstand
W rullerne er ideelle til tildækning af store ﬂader
W egnet til gangstier og kørebaner
W med meget høj optagelseskapacitet
W rullerne er perforerede i midten og på tværs
W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

72 cm

LY

FRIEN
D
ECO

I tilfælde af lækager kan måtterne naturligvis også bruges til efterfølgende
opsugning af f.eks. olie.

EcoSorb ruller er velegnede til beskyttelse af større arealer.
variant
længde udvendig [m]
bredde udvendig [mm]
stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

rulle

0,48

38,00

380

720

100 styk

1 rulle(r)

110

163

201-675-J9

201-676-J9

pris Kr. / pakke

810,-

1.270,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

769,-

1.210,-

best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

måtter

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

391

4

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

Camouflage bindefleece

fra 874,-

WW Camouflage mønsteret skjuler
pletter og snavs og muliggør brug
i lang tid.
WW hydrofil version, optager næsten alle væsker
WW den modstandsdygtige overflade tåler grov brug
som gulvmåtte.
WW for at undgå uheld og rengøringsomkostninger
WW lav risiko for dryp vha. god adhæsion af
overfladen og opsuget væske

En frisk olieplet...

...opsuges og skjules på få sekunder af
camouflagemønsteret.

Det øverste camouflagelag består af et meget modstandsdygtigt materiale og tåler grov brug af måtten.

variant

ruller, smalle

rulle, bred

rulle, extra bred

længde udvendig [m]

45,0

45,0

45,0

0,8

bredde udvendig [mm]

380

760

1500

500

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

50 styk

187

187

387

110

163-792-J9

163-777-J9

181-593-J9

196-540-J9

pris Kr. / pakke

1.740,-

1.740,-

2.570,-

920,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.650,-

1.650,-

2.440,-

874,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

måtter

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

392

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Afrivningsstativer
til ruller
se side

414

www.denios.dk

til olie, køle-, smøreog opløsningsmidler
samt vand

DENSORB bindemidler

4

Måtter og ruller til gangstier og kørebaner
W for at undgå uheld og rengøringsomkostninger
W optager næsten alle væsker
W forureninger såsom oliespor føres ikke videre i
andre områder

W
W
W
W
W

gangstier og kørebaner forbliver rene og skridsikre
måtternes farver skjuler tilsmudsninger
slidstærk og fnugfri
egnet til stærk belastning såsom gaﬀeltruck kørsel
træthed i benene ved lang tids stående arbejde minimeres betydeligt

Nålefleeceruller „Extra“
W egnet til stærk belastning såsom gaﬀeltruck kørsel
W slidstærke, fnugfri og meget holdbart
W modstandsdygtig over for opløsningsmidler
2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light:

TOP-SELLER
Nålefleecerullen "Ekstra PE" med
skridsikker PE-overfladebelægning på
undersiden, også egnet til kørsel med
gaffeltruck.

Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

slidstærk nåleﬂeece

skridsikker,
væsketæt
kunststof-coating

Nåleﬂeecerulle „Extra“
variant

Nåleﬂeecerullen „Extra - PE“
Extra - Light

Extra - Heavy

længde udvendig [m]

100

50

30

bredde udvendig [mm]

1000

1000

1000

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

177

135

59

129-633-J9

129-634-J9

129-635-J9

pris Kr. / rulle(r)

2.570,-

1.930,-

1.980,-

pris Kr. / rulle(r) fra 3 rulle(r)

2.440,-

1.830,-

1.880,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

Extra - PE

Måtterne og rullerne af typen „Classic“

LY

W stærk sugeevne
W i modsætning til produkter af ren kunststoﬃber, optager dette materiale
hurtigt også vandholdige opløsninger
W fremstillet af genbrugsﬁbre, bestandig mod opløsningsmidler
FRIEN
W høj slidstyrke, egnet til almindelig belastning
D
ECO

variant

50,00

bredde udvendig [mm]

500

500

1000

50 styk

1 rulle(r)

1 rulle(r)

kapacitet [l / sæt]

Bestilling og service 76 24 40 80

fra 722,-

Classic, ruller

0,50

stk. / pakke

fra 646,-

Classic, måtter

længde udvendig [m]

best.-nr.

50,00

50

100

185

123-093-J9

129-630-J9

129-632-J9

pris Kr. / pakke

680,-

760,-

1.280,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

646,-

722,-

1.220,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

393

4

DENSORB bindemidler

Varioform - Klar til alle opgaver: fire formater i ét
W kan bruges som rulle, slange, måtte og klud
te

e

ng

lle

åt

M

a
Sl

Ru

e

ud

Kl

W fnugfrit materiale vha. en beskyttende lag på begge
sider, velegnet til sensible anvendelser
W leveres i praktisk dispenserboks for hurtig
tilgængelighed på forskellige steder

W ideel til daglig brug, til vedligeholdelse, reparation og lækager
W bindeﬂeece er perforeret i midten og på tværs - til ethvert behov
W polypropylenﬁbre af høj kvalitet og slidstærk materiale på begge sider
garanterer høj slidstyrke
W de kompakte dimensioner muliggør brug på forskellige steder: arbejdsbord,
montagekøretøj, lastbil, truck osv.

TOP PRODUKT

fra 360,-

48 cm
36 cm
24 cm
12 cm

samlet længde 15 m

43 cm
86 cm
129 cm

Der kan nemt rives den ønskede længde af, takket være perforationen i midten
og på tværs.

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:

Varioform
Bindeﬁltruller i tre
udgaver: universal,
special og olie (fra
venstre) i praktiske
doseringskartoner

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade

394

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

OLIE

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

Special

udvendig mål L x B [mm]

15000 x 480

15000 x 480

15000 x 480

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / styk

29

29

29

181-147-J9

181-146-J9

181-148-J9

360,-

370,-

420,-

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

DENORB bindemidler fås til forskellige anvendelser og i forskellige
former. Vælg det passende bindemiddel alt efter optagelseskapacitet,
slidestyrke og anvendelse.

4

DENSORB bindemiddel-ﬁnder:
denios.shop/dk-densorbﬁnder

Sådan ﬁnder du det passende DENSORB produkt:
1. Vælg væsken, som skal opsuges.
2. Vælg det passende format til dit formål. Du kan orientere dig på betjeningsvejledningen.
3. Vælg optagelseskapaciteten. Optagelseskapaciteten er afhængig af produktets materiale.

= høj optagelseskapacitet

= meget høj optagelseskapacitet

= ekstrem høj optagelseskapacitet

4. Vælg den ønskede slidestyrke. Jo højere slidestyrken er, jo stærkere er produktet og jo længere kan det bruges.

• = stærk slidstyrke

Væske

Format

•• = meget stærk slidstyrke

Anvendelse

Ruller

••• = ekstrem stærk slidstyrke

Optagelses- Slidstyrke
kapacitet

397

Extra ruller

398

` ` `

Premium ruller

399

` ` `

Economy PLUS ruller

401

` ` `

Outdoor-ruller

403

Economy måtter

396

Extra måtter

398

` ` `

Premium måtter

399

` ` `

Economy PLUS måtter

400

ideelt til svært tilgængelige områder, stor
optagelseskapacitet, men bruger kun lidt
plads

Puder

402

til begrænsning af udslip i tilfælde af
lækager, til svært tilgængelige områder

Slanger

402

Varioform

394

` `

OLIE
(vandafvisende,
flyder på vand)
for olie, benzin,
diesel, opløsningsmidler, petroleum
(kulbrintebaserede
væsker)

Puder

Slanger

Side

Economy ruller

`

til tildækning af store ﬂader eller
som underlag under maskiner

Måtter

Produktbetegnelse

til den daglige brug på arbejdsborde, til
reparationsarbejde, bekvem og økonomisk
løsning til små mængder dryp

`
` `

Universal
størrelse

alsidig i brug som rulle, måtte, slange og
klude, i praktisk dispenserkarton, ideel
til brug på forskellige steder eller på
arbejdsborde

Beskyttelsessystemer

til inddæmning og opsugning af olie på
vandoverﬂader

Oliebarrierer

404

til optagelse af olie fra vand

Olieterninger

406

til adskillelse af olie og vand

Olieafskummer

406

til opsugning af olie fra vandoverﬂader

Olieslør

406

`

Terninger

Skummer

Slør

Bestilling og service 76 24 40 80

395
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DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

W absorberende bindeﬂeece af polypropylen med åben
ﬁberstruktur og høj sugeevne til hurtig optagelse af
spildte væsker
W nem og hurtig i tilfælde af lækager
W velegnet til optagelse af olie eller brændstof på
vandoverﬂader

W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
W ﬂyder i mættet tilstand stadig på vandoverﬂaden og er fortsat slidstærke
W afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
W ideel som underlag under maskiner eller til aftørring af overﬂader og emner
W mætningen kan godt ses da måtterne er hvide
W polypropylenﬁbre af høj kvalitet garanterer høj slidstyrke

Måtter Olie Economy
Praktiske helt ned i detaljerne:
Måtterne (500 x 400 mm) er perforeret i
midten. Det er nemt at rive den ønskede
længde af, og der bruges ikke mere
materiale end nødvendigt.

Absorberende måtter Olie opsuger spildte væsker hurtigt og effektivt, kan også
anvendes på vand, i forskellige størrelser

fra 389,-

Måtter, OLIE Economy, hvid

variant

light

light

light

Light - uden perforation

heavy

heavy

længde udvendig [mm]

400

500

500

500

500

500

bredde udvendig [mm]

370

400

400

400

400

400

perforation

nej

ja

ja

nej

ja

ja

stk. / pakke

200 styk

100 styk

200 styk

100 styk

50 styk

100 styk

kapacitet [l / sæt]

118

80

160

96

62

124

177-881-J9

207-923-J9

175-018-J9

189-447-J9

207-922-J9

175-016-J9

pris Kr. / pakke

620,-

430,-

720,-

590,-

410,-

710,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

589,-

409,-

684,-

562,-

389,-

675,-

best.-nr.

396

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

4

Oliebarriere ECOLINE
se side

405

Sugestark
bindeﬂeece

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Olie Economy
W rullerne er perforerede i midten og på tværs
alle 43 cm
W ruller er velegnede til tildækning af store
arealer
W tre forskellige bredder til mangfoldig
anvendelse

150 cm

259109

Absorberende ruller Olie med meget høj sugeevne, ideel til brug
under f.eks. maskiner, vandafvisende, bredde 38, 76 eller 150 mm

TOP-SELLER

38 cm

76 cm

fra 416,-

Afrivningsstativer
til ruller

variant

light, smal

light, smal

light, bred

light, smal

light, bred

light, ekstra
bred

heavy, smal

heavy, smal

heavy, bred

se side

414

heavy, bred

længde udvendig [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

bredde udvendig [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-109-J9

173-859-J9

173-868-J9

173-863-J9

173-872-J9

178-454-J9

259-110-J9

173-860-J9

173-869-J9

259-108-J9

pris Kr. / pakke

440,-

600,-

600,-

1.000,-

1.000,-

990,-

632,-

980,-

980,-

1.432,-

pris Kr. / pakke fra 3
pakke

416,-

569,-

569,-

949,-

949,-

942,-

584,-

932,-

932,-

1.376,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

397

4

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

W stærkt absorberende bindeﬂeece i kombination med
en særlig slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag til
langfristet brug
W det robuste lag bindeﬂeece sørger for høj slidstyrke selv i mættet tilstand
W målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget:
- som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på
arbejdsborde, når der ønskes en fnugfri overﬂade
(beskyttelseslag opad) eller
- til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig
opsugning af væsken (beskyttelseslag nedad)
W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
W afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
W ﬂyder i mættet tilstand stadig på vandoverﬂaden og er fortsat slidstærke
W vha. beskyttelseslaget også egnet til at tørre skarpkantede overﬂader af
med

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Måtter Olie Extra

Ruller Olie Extra

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug.
W leveres i praktisk dispenserboks for hurtig og eﬀektiv tilgængelighed

W rullerne er perforerede i midten og
på tværs
W ekstra brede ruller, ideelle til
tildækning af store arealer

fra 1.120,-

50 cm

100 cm

fra 798,-

Måtter
længde udvendig [mm]
bredde udvendig [mm]
stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

398

light

heavy

500

500

400

400

200 styk

100 styk

146

96

243-805-J9

243-806-J9

pris Kr. / pakke

840,-

840,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

798,-

798,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

light, smal

light, bred

heavy, smal

længde udvendig [m]

Ruller

90

90

45

45

bredde udvendig [mm]

500

1000

500

1000

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

328

328

215

215

243-808-J9

243-809-J9

243-810-J9

243-811-J9

pris Kr. / pakke

1.280,-

1.280,-

1.180,-

1.180,-

pris Kr. / pakke
fra 3 pakke

1.220,-

1.220,-

1.120,-

1.120,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

heavy, bred

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

W absorberende bindeﬂeece med slidstærkt og fnugfrit
beskyttelseslag på begge sider, opfylder de højeste
krav til renhed, holdbarhed og slidstyrke
W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
W fnugfri og velegnet til sensible overﬂader, også egnet til at tørre
skarpkantede overﬂader af med
W høj mekanisk belastningsevne, til langsigtet brug, til at gå og køre på
W ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
W ingen ﬁberrester på undergrunden, selv når de er mættede
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske
W afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
W ﬂyder i mættet tilstand stadig på vandoverﬂaden og er fortsat slidstærke

4

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Måtter Olie Premium

Ruller Olie Premium

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug
W leveres i praktisk dispenserboks for hurtig og eﬀektiv
tilgængelighed

W rullerne er perforerede i midten og på tværs
W ekstra brede ruller, ideelle til tildækning af
store arealer

Afrivningsstativer
til ruller
se side

414

fra 627,DENSORB måtte Olie
Premium, 50 x 40 cm,
ideelle til vedvarende
påvirkning.

50 cm

100 cm

fra 1.350,-

light

heavy

light, smal

light, bred

heavy, smal

længde udvendig [mm]

Måtter

500

500

længde udvendig [m]

90

90

45

45

bredde udvendig [mm]

400

400

bredde udvendig [mm]

500

1000

500

1000

200 styk

100 styk

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

161

101

363

363

226

226

219-428-J9

219-429-J9

219-434-J9

219-435-J9

219-436-J9

219-437-J9

pris Kr. / pakke

820,-

660,-

pris Kr. / pakke

1.900,-

1.900,-

1.430,-

1.420,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

779,-

627,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.810,-

1.810,-

1.360,-

1.350,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

Ruller

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

heavy, bred

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

399

4

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

W absorberende bindeﬂeece med slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider, opfylder de højeste krav til
renhed, holdbarhed og slidstyrke
W høj mekanisk belastningsevne, til langsigtet brug, til at gå og køre på
W velegnet til langfristet brug under rengørings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde
W afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det
regnermætningen kan godt ses da måtterne er hvide
W ﬂyder i mættet tilstand stadig på vandoverﬂaden og er fortsat slidstærke

W ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
W fnugfri og velegnet til sensible opgaver, også egnet til at tørre
skarpkantede overﬂader af med
W ingen ﬁberrester på undergrunden, selv når de er mættede
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske

Måtter Olie Economy PLUS
W slidstærke måtter til eﬀektiv opsugning af spildte væsker
W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

TOP PRODUKT

fra 389,-

Særlig holdbare og fnugfrie absorberende
måtter med høj slidstyrke til krævende
opgaver, f.eks. som underlag på
arbejdsborde, 50 x 40 cm

light

heavy

længde udvendig [mm]

Måtter

500

500

bredde udvendig [mm]

400

400

100 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

70

100

248-911-J9

248-912-J9

pris Kr. / pakke

410,-

680,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

389,-

646,-

best.-nr.

400

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder
på forespørgsel: 76 24 40 80

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

4

Dit ønskeprodukt, ukompliceret og hurtigt!

Glat fnugfri
overflade

Absorberende
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overflade
2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

DENSORB bindemiddel-finder: denios.shop/dk-densorbfinder

Ruller Olie Economy PLUS
W velegnet til tildækning af støre arrealer
W rullerne er perforerede i midten og på tværs alle 43 cm

fra 399,-

Lækage kursus
se side

381

Særlig holdbare og fnugfrie Olie absorberende ruller med høj slidstyrke til langsigtet brug, f.eks. til at
beskytte gulve, bredde 38 og 76 cm
light, smal

light, bred

heavy, smal

længde udvendig [m]

Ruller

45

45

45

45

bredde udvendig [mm]

380

760

380

760

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

60

120

85

170

248-903-J9

248-904-J9

248-905-J9

248-906-J9

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

heavy, bred

pris Kr. / pakke

420,-

700,-

540,-

900,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

399,-

665,-

513,-

855,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

401

4

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

Bindemidler med høj
optagelseskapacitet
W specielt polypropylen som fyldstof sørger for god
optagelseskapacitet
W bindemidlerne er nemme at bortskaﬀe, når først
væsken er opsuget
W afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug,
også når det regner
W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
W ﬂyder også i mættet tilstand på vandoverﬂaden
W pålidelig opsugning af f.eks. motorolie, diesel, fyringsolie, skæreolie,
planteolie, oliebaserede opløsningsmidler m.m.velegnet til kontinuerlig
brug på alle steder, hvor der skal opsamles dryptab, f.eks. ved aftapning
eller under maskiner

Slanger til inddæmning og
opsugning af olie

Absorberende slanger Olie
W slangerne er optimale til at inddæmme lækager
W ﬂeksibel form vha. elastiske hylster og dermed
velegnet til brug på vanskeligt tilgængelige steder

fra 466,-

Ø x L [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

stk. / pakke

20 styk

12 styk

4 styk

53

47

25

123-145-J9

123-147-J9

123-148-J9

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

780,-

820,-

490,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

742,-

779,-

466,-

Absorberende puder Olie
W til opsugning af dryptab ved f.eks. rør, ventiler,
hydraulikledninger, ﬂanger og tappehaner
W ideel til kontinuerlig brug, f.eks. ved aftapning
W den ﬂeksible form gør den også velegnet til brug på vanskeligt
tilgængelige steder

udvendig mål L x B [mm]
stk. / pakke

250 x 250

460 x 460

30 styk

16 styk

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

49

85

123-132-J9

123-133-J9

810,-

790,-

pris Kr. / pakke

402

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Puder til opsamling af dryptab
ved maskiner.

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

4

Premium ruller og måtter
W udviklet til udendørs områder,
vandafvisende og UV-stabiliseret
W ideel til langsigtet brug
W sikker opsugning af f. eks.
motorolie, diesel, fyringsolie,
skæreolie, planteolie,
oliebaserede opløsningsmidler
m.m.
W stærkt beskyttende lag: sort ovenpå, hvid
nedenunder
W rullernes bredde passer til togskinner
W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte
baserede væsker og afviser vand
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af
overﬂaden og opsuget væske
W god forarbejdning sørger for høj sugeevne og stor
optagelseskapacitet

Anvendelse som underlag for at beskytte gulvet: Outdoor måtterne opsuger olie, men afviser vand.

Glat fnugfri
overﬂade

Bruges i forbindelse med reparationer og vedligeholdelsesarbejde: gulvet er beskyttet og forbliver rent.

Sugestærk
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade

variant

smal

bred

længde udvendig [m]

24

24

bredde udvendig [m]

0,48

1,45

2 rulle(r)

1 rulle(r)

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

55

176

204-221-J9

204-220-J9

pris Kr. / pakke

1.680,-

2.720,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.600,-

2.580,-

best.-nr.

Særlige priser for grossister!
Andre emballage-enheder på
forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

Anvendelse på jernebanespor: Den brede måtte passer præcist mellem skinnerne. Den smalle måtte
beskytter siderne.

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

403

4

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

Oliebarrierer, der også suger op
WW til hurtig inddæmning og opsugning af olie og brændstoffer på vandoverflader
WW egnet til damme, floder, havnebassiner osv.
WW den særlig stabil udførelse forhindrer skader, når barriererne hentes ind
DENSORB oliebarrierer er vandafvisende og flyder på vandoverfladen fra stående eller langsomt sivende vand. Flydeevnen bevares også,
når de er fuldstændigt gennemblødte.
WW hydrofil version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
WW pålidelig opsugning af f.eks. motorolie, diesel, fyringsolie, skæreolie,
planteolie, oliebaserede opløsningsmidler m.m.
WW lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overfladen og opsuget væske
WW mætningen kan godt ses da måtterne er lyse

WW gennemtænkt konstruktion med stabilt net og robust indvendig slange fyldt
med polypropylenfleece med stærk sugeevne
WW udstyret med trækaflastningswire, karabinhager og ringøjne til at forbinde
barriererne med hindanden

fra 1.050,DENSORB oliebarrierer (her: 6 meter segmenter) til inddæmning og
opsugning af olie på vandoverflader.

De 3 meter lange enkelte segmenter kan samles til en vilkårlig
lang oliebarriere med sikkerhedsoverlapning ved hjælp af
karabinkroge.

DENSORB bindemidler til brug på vandoverflader.
Ø x L [mm]

130 x 3048

180 x 3048

180 x 6000

stk. / pakke

4 styk

4 styk

2 styk

123

316

316

128-555-J9

128-553-J9

181-568-J9

pris Kr. / pakke

1.100,-

1.530,-

1.430,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.050,-

1.450,-

1.360,-

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

404

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Særlige priser for grossister! Andre
emballage-enheder på forespørgsel:
76 24 40 80

www.denios.dk

Oliebarrierer

til olie, benzin
og kulbrinter

4

Oliebarriere ECOLINE
W til eﬀektiv inddæmning af havarier på vandoverﬂader
ﬂeksibel og anvendelig, kan genbruges
ethvert antal barrierer kan fastgøres til hinanden
egnet til en langsom strøm af vand, søer, havne og beskyttede kystområder
advarselsfarve for god synlighed, også ved i dårligt vejr
integrerede hurtigkoblinger til at forbinde barriererne med fordeler- og
endestyk
W væsketæt svejset specialvæv med indvendig ﬂyder
W ﬂydespærre med ballastkæder/gardin forhindrer understrømning
W
W
W
W
W

Til beskyttelse af større områder kan
ethvert antal oliebarrierer ECOLINE
forbindes til hinanden.

skumplast

ballastkæde

Tilbehør: endestykke

Tilbehør: fordelerstykke

250 mm

længde udvendig [m]
best.-nr.
pris Kr. / styk

flydespærre

hurtigkobling

150 mm
250 mm

åer, bække, rensningsanlæg

450 mm
300 mm

bække, kanaler, søer

250

200 mm

150 mm

400 mm

150 mm

bredde udvendig [mm]

split med kæde

Opbygning af en DENIOS oliebarriere

100 mm

anvendelsesområde

flyder

500 mm
300 mm

ﬂoder, kanaler, søer, havne

400

ﬂoder, kanaler, søer, havne, rolige
kystområder

450

500

7,5

15,0

7,5

15,0

15,0

15,0

215-799-J9

215-800-J9

215-801-J9

215-802-J9

215-803-J9

215-804-J9

5.680,-

9.010,-

5.970,-

8.450,-

10.400,-

11.100,-

215-805-J9

215-805-J9

215-806-J9

215-806-J9

215-807-J9

215-808-J9

470,-

470,-

670,-

670,-

720,-

750,-

215-809-J9

215-809-J9

215-810-J9

215-810-J9

215-811-J9

215-812-J9

1.080,-

1.080,-

1.630,-

1.630,-

1.610,-

1.720,-

TILBEHØR
best.-nr. endestykke
pris Kr. / styk
best.-nr. fordelerstykke
pris Kr. / styk

DENSORB til opsugning af olie
på vandoverflader
W kombination af oliebarrierer til opsugning
og genanvendelig ﬂydespærre af
kunststofFlydespærren bruges som barriere, der
tilfører oliebarriererne de væsker, der ﬂyder på
vandet.
W ethvert antal barrierer kan fastgøres til hinanden
W egnet til en langsom strøm af vand, søer, havne og
beskyttede kystområder
W advarselsfarve for god synlighed, også ved i
dårligt vejr
W Kombinationen er 12 m lang, 30 cm høj og har en
dykkedybde på ca. 18 cm.
W udstyret med spænder til fastgørelse af
barriererne til ﬂydespærren samt karabinhager til
kombination af ﬂere barrierer
W særlig eﬀektivt absorberende middel på
polypropylen basis

Bestilling og service 76 24 40 80

Kombination af oliebarrierer,
Best.-nr. 215-814-J9, Kr. 4.290,-

Oliebarriere-kombination
af barrierer og DENSORB
oliebarrierer

variant
bredde udvendig [mm]

300

best.-nr.

215-814-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR

4.290,Sæt DENSORB oliebarrierer
300 x 13 cm

stk. / pakke
best.-nr.

4 styk
128-555-J9

pris Kr. / pakke

1.100,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.050,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

405

4

DENSORB bindemidler

til olie, benzin
og kulbrinter

Olieslør
W til fjernelse af olieﬁlm fra vandoverﬂader
W pålidelig opsugning af f.eks. motorolie, diesel,
fyringsolie, skæreolie, planteolie, oliebaserede
opløsningsmidler m.m.
W udstyret med
trækaﬂastningswire
W ﬂyder også i mættet tilstand
på vandoverﬂaden
W mætningen kan godt ses da
måtterne er lyse
W kan klippes til den ønskede
længde

Olieslør (LxB [m]: 30 x 0,48), kan klippes i
enhver længde, Best.-nr. 170-342-J9, Kr. 880,-

Olieterninger
W ideel til kontinuerlig brug på vandoverﬂader, også ved
kraftige turbulenser og høj strømningshastighed
W egnet til alle vandoverﬂader, rensningsanlæg,
havnebassiner, olieudskillere...
W hydroﬁl version, optager oliebaserede og kulbrinte baserede væsker og
afviser vand
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske
W ﬂyder også i mættet tilstand på vandoverﬂaden
W velegnet til optagelse af olie eller brændstof på vandoverﬂader
W oliebinder I, II SF
W mætningen kan godt ses da måtterne er lyse

650,Best.-nr. 119-244-J9

W leveres i PE-pose à 10 kg
W optagelseskapacitet 15 liter / pakke

Olieafskummer
W til opsugning af olie, brændstof e.l. fra kloakker,
skakter, rør eller tanke
W bindeﬂeece med høj sugeevne i robust nyolnnet med
integreret træktov
W velegnet til vanskeligt tilgængelige områder
W pålidelig opsugning af f.eks. motorolie, diesel, fyringsolie, skæreolie,
planteolie, oliebaserede opløsningsmidler m.m.

fra 893,-

Ø x L [mm]

200 x 600

stk. / pakke

10 styk

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

129
128-556-J9

pris Kr. / pakke

940,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

893,-

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder på
forespørgsel: 76 24 40 80

406

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

DENORB bindemidler fås til forskellige anvendelser og i forskellige former.
Vælg det passende bindemiddel alt efter optagelseskapacitet, slidestyrke og
anvendelse.

4

DENSORB bindemiddel-ﬁnder:
denios.shop/dk-densorbﬁnder

Sådan ﬁnder du det passende DENSORB produkt:
1. Vælg væsken, som skal opsuges.
2. Vælg det passende format til dit formål. Du kan orientere dig på betjeningsvejledningen.
3. Vælg optagelseskapaciteten. Optagelseskapaciteten er afhængig af produktets materiale.

= høj optagelseskapacitet

= meget høj optagelseskapacitet

= ekstrem høj optagelseskapacitet

4. Vælg den ønskede slidestyrke. Jo højere slidestyrken er, jo stærkere er produktet og jo længere kan det bruges.

• = stærk slidstyrke

Væske

Format

•• = meget stærk slidstyrke

••• = ekstrem stærk slidstyrke

Optagelses- Slidstyrke
kapacitet

Anvendelse

Ruller

409

Extra ruller

412

Economy PLUS ruller

411

Economy måtter

408

Extra måtter

412

Economy PLUS måtter

410

ideelt til svært tilgængelige områder, stor
optagelseskapacitet, men bruger kun lidt
plads

Puder

413

til begrænsning af udslip i tilfælde af
lækager, til svært tilgængelige områder

Slanger

413

Varioform

394

` `
` ` `

Måtter

`

til den daglige brug på arbejdsborde, til
reparationsarbejde, bekvem og økonomisk
løsning til små mængder dryp

til syrer, baser,
aggressive medier

` `
` ` `

Puder

Slanger

Universal
størrelse

alsidig i brug som rulle, måtte, slange og
klude, i praktisk dispenserkarton, ideel
til brug på forskellige steder eller på
arbejdsborde
indhold:
40 måtter 50 x 40 cm
3 slanger 120 x 7,5 cm
2 x 400 g kemikalie- og syrebinder
1 par beskyttelsesbriller V-Maxx
1 par kemikalie beskyttelseshandsker
1 halvmaske type 6000
1 kemikalie-beskyttelsesdragt type 4, 5, 6
kemikaliebestandighedsliste

`

SPECIAL sæt til uheld med kemikalier
W egnet til uheld med aggressive væsker
W indeholder bindeﬂeece samt kemikalieog syrebinder
W inkl. personligt sikkerhedsudstyr til
uheld med kemikalier
W ideel til mobil brug på alle steder, hvor
der kan opstå lækager
anvendelse DENSORB
udvendig mål L x B x H [mm]

42
610 x 400 x 290

vægt [kg]
best.-nr.

Best.-nr. 163-776-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

10
163-776-J9

pris Kr. / pakke

1.930,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt

TILBEHØR

Special

kapacitet [l / sæt]

1.930,-

Side

Economy ruller

`

til tildækning af store ﬂader eller som
underlag under maskiner

SPECIAL

Produktbetegnelse

Henvisningsskilt ”DENSORB
Notfall-Set” af vejrbestandig
kunststof, 400 x 400 mm,
Best.-nr. 259-815-J9, Kr. 176,-

200-211-J9

pris Kr. / pakke

alle produkter frit leveret

1.620,-

leveringstid: 1 uge

407

4

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

W hydroﬁl version, opsuger alle væsker
W første valg ved lækager med aggressive syrer, baser,
opløsningsmidler og ukendte kemikalier
W den gule farve advarer om fare og gør det nemt at se,
om væsken opsuges

W det kemikaliebestandige materiale nedbrydes ikke og udløser ingen farlig
reaktion ved kontakt med korrossive væsker (se kompatibilitetsliste)
W nem og hurtig i tilfælde af lækager
W velegnet som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde
W ideel til brug i laboratorier, som underlag under maskiner eller til aftørring
af overﬂader og beholdere
W vha. en speciel prægning opnås høj stabilitet og lang holdbarhed
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske
W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

Måtter Special Economy

Kemikalie absorberende måtter opsuger
spildte væsker hurtigt og eﬀektivt,
signalfarven advarer om fare, i forskellige
størrelser

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

fra 507,-

Måtterne (400 x 500 mm) er perforeret i midten,
for nem at rive den ønskede længde af.
variant

light

light

light

heavy

heavy

længde udvendig [mm]

400

500

500

500

500

bredde udvendig [mm]

370

400

400

400

400

perforation

nej

ja

ja

ja

ja

stk. / pakke

200 styk

100 styk

200 styk

50 styk

100 styk

kapacitet [l / sæt]

118

80

160

62

124

177-886-J9

207-917-J9

175-019-J9

207-919-J9

175-020-J9

pris Kr. / pakke

800,-

540,-

1.020,-

530,-

990,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

759,-

513,-

969,-

507,-

942,-

best.-nr.

408

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder
på forespørgsel: 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

4

Sugestærk
bindeﬂeece
2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Special Economy

76 cm

W rullerne er ideelle til tildækning af store ﬂader
W rullerne er perforerede i midten og på tværs

TOP PRIS

38 cm

fra 572,-

Afrivningsstativer til ruller

Kemikalie absorberende ruller med meget høj
sugeevne, ideel til brug ved aftapning eller til
tildækning af støre arrealer, bredde 38 eller 76 cm

variant

se side

414

light, smal

light, smal

light, bred

light, smal

light, bred

heavy, smal

heavy, smal

heavy, bred

længde udvendig [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

70

bredde udvendig [mm]

380

380

760

380

760

380

380

760

760

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

68

137

137

274

274

106

211

211

329

259-112-J9

207-914-J9

207-915-J9

173-864-J9

173-873-J9

259-113-J9

173-861-J9

173-870-J9

259-111-J9

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

heavy, bred

pris Kr. / pakke

600,-

710,-

710,-

1.240,-

1.240,-

840,-

1.230,-

1.230,-

2.040,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

572,-

675,-

675,-

1.180,-

1.180,-

796,-

1.170,-

1.170,-

1.944,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

409

4

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

W absorberende bindeﬂeece med slidstærkt og fnugfrit
beskyttelseslag på begge sider, opfylder de højeste
krav til renhed, holdbarhed og slidstyrke
W specielt egnet til opsugning af aggressive syrer,
baser, opløsningsmidler og ukendte kemikalier

W den gule farve advarer om fare og gør det nemt at se, om væsken
opsuges
W det kemikaliebestandige materiale nedbrydes ikke og udløser ingen farlig
reaktion ved kontakt med korrossive væsker (se kompatibilitetsliste)
W ideel til brug i laboratorier, til beskyttelse af gulve eller som underlag på
arbejdsborde
W høj mekanisk belastningsevne, til langsigtet brug, til at gå og køre på
W fnugfri og velegnet til sensible opgaver, også egnet til at tørre
skarpkantede overﬂader af med
W lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overﬂaden og opsuget væske
W ingen ﬁberrester på undergrunden, selv når de er mættede
W stadigvæk slidstærk i mættet tilstand

Måtter Special Economy PLUS
W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug
W slidstærke måtter til opsugning af spildte kemikalier i
f.eks. laboratorier

NYHED

fra 756,-

Måtter

light

heavy

længde udvendig [mm]

500

500

bredde udvendig [mm]

400

400

100 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

70

100

256-714-J9

256-715-J9

pris Kr. / styk

792,-

1.272,-

pris Kr. / styk fra 3 styk

756,-

1.208,-

best.-nr.

410

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager

Måtterne (400 x 500 mm) er
perforeret i midten, for nem at rive
den ønskede længde af.

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder
på forespørgsel: 76 24 40 80

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

Glat fnugfri
overﬂade

4

Lækage kursus

Sugestark
bindeﬂeece

Glat fnugfri
overﬂade
se side

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

381

Ruller Special Economy PLUS
W rullerne er perforerede i midten og på tværs
alle 43 cm
W velegnet til tildækning af støre arrealer

NYHED

fra 632,-

Særlig holdbare og fnugfrie kemikalie
absorberende ruller med høj slidstyrke til
langsigtet brug, f.eks. til at beskytte gulve,
bredde 38 og 76 cm

Ruller

light

light

heavy

længde udvendig [m]

45

45

45

45

bredde udvendig [mm]

380

760

380

760

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

1 rulle(r)

60

120

85

170

256-710-J9

256-711-J9

256-712-J9

256-713-J9

pris Kr. / pakke

672,-

1.032,-

920,-

1.560,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

632,-

976,-

872,-

1.480,-

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

heavy

alle produkter frit leveret

Afrivningsstativer til ruller

se side

414

leveringstid: på lager

411

4

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

W stærkt absorberende bindeﬂeece i kombination med en særlig slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag
til langfristet brug
W egnet til områder, hvor aggressive kemikalier håndteres og opbevares
W det robuste lag bindeﬂeece sørger for høj slidstyrke selv i mættet tilstand
W målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget:
- som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på
arbejdsborde, når der ønskes en fnugfri overﬂade (beskyttelseslag opad)
eller
- til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig opsugning
af væsken (beskyttelseslag nedad)
W specielt egnet til opsugning af aggressive syrer, baser, opløsningsmidler og
ukendte kemikalier
W det kemikaliebestandige bindeﬂeece nedbrydes ikke og udløser ingen farlig
reaktion ved kontakt med korrossive væsker (se kompatibilitetsliste)
W til brug i laboratorie, produktion eller på værksteder
W egnet til områder, hvor aggressive kemikalier håndteres og opbevares

Glat fnugfri
overﬂade

Sugestærk
bindeﬂeece

2 materialetykkelser:
Heavy: Dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
Light: Enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Ruller Special Extra

Måtter Special Extra

W ekstra brede ruller, ideelle til tildækning af store arealer
W Rullerne er perforerede i midten og på tværs.

W måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug
W leveres i praktisk dispenserboks for hurtig og eﬀektiv tilgængelighed

Måtterne er beskyttede i en
praktisk dispenserboks og altid
hurtigt tilgængeligt

NYHED

fra 779,light, smal

light, bred

heavy, smal

heavy, bred

light

heavy

længde udvendig [m]

Ruller

90

90

45

45

længde udvendig [mm]

500

500

bredde udvendig [mm]

500

1000

500

1000

bredde udvendig [mm]

400

400

2 rulle(r)

1 rulle(r)

2 rulle(r)

1 rulle(r)

200 styk

100 styk

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke
pris Kr. / pakke fra 3
pakke

412

328

328

215

215

243-815-J9

243-816-J9

243-817-J9

243-818-J9

1.720,-

1.720,-

1.720,-

1.720,-

1.630,-

1.630,-

alle produkter frit leveret

1.630,-

1.630,-

leveringstid: på lager

Måtter

stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]

146

96

243-812-J9

243-814-J9

pris Kr. / pakke

930,-

820,-

pris Kr. / pakke fra 3 pakke

884,-

779,-

best.-nr.

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

til syre, lud og
aggressive kemikalier

4

Fyldte bindemidler med høj optagelseskapacitet
W specielt polypropylen som fyldstof sørger for god optagelseskapacitet
W bindemidlerne er nemme at bortskaﬀe, når først væsken er opsuget
W
W
W
W

første valg i tilfælde af ukendte væsker
kemisk inert og velegnet til opsugning af aggressive kemikalier
velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles dryptab, f.eks. ved aftapning eller under maskiner
hydroﬁl version, optager alle væsker

Absorberende slanger Special
W slangerne er optimale til at inddæmme lækager
W ﬂeksibel form vha. elastiske hylster og dermed velegnet til brug på vanskeligt tilgængelige steder

fra 779,-

fra 779,Ø x L [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

stk. / pakke

20 styk

12 styk

4 styk

53

47

25

123-150-J9

123-151-J9

123-152-J9

kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

Til inddæmning og opsugning af meget aggressive kemikalier samt syrer

pris Kr. / pakke
pris Kr. / pakke fra 3 pakke

1.030,-

990,-

820,-

979,-

942,-

779,-

Absorberende puder Special
W velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles
dryptab, f.eks. ved aftapning eller under maskiner
W til opsugning af dryptab ved f.eks. rør, ventiler, hydraulikledninger, ﬂanger
og tappehaner
W den ﬂeksible form gør den også velegnet til brug på vanskeligt
tilgængelige steder
W meget stor sugeevne

udvendig mål L x B [mm]
stk. / pakke
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

250 x 250

460 x 460

30 styk

16 styk

49

85

123-136-J9

123-137-J9

710,-

760,-

Særlige priser for grossister! Andre emballage-enheder
på forespørgsel: 76 24 40 80

Bestilling og service 76 24 40 80

Mobilt nødhjælpssæt i
DENSORB Caddy Extra Large

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

se side

425

413

4

Afrivnings stativer

Afrivnings stativer og vægholdere

40 cm

100 cm

40 cm

40 cm

Praktisk afrivnings stativ til
vægmontage, kan også benyttes
som fristående holder, inkl.
afrivningsskinne, dimensioner
B x D x H (mm): 500 x 430 x 360

Mobil rulleholder inkl. holder til
affaldssæk og afrivningskant, B x
D x H (mm): 490 x 720 x 1070

Rulleholder inkl.
afrivningskant, B x D x H (mm):
440 x 385 x 880

Afrivnings stativ til ruller med
en bredde fra 76 til 100 cm,
dimensioner B x D x H [mm]:
1100 x 300 x 1060

310,-

540,-

380,-

952,-

Best.-nr. 116-579-J9

Best.-nr. 116-578-J9

Best.-nr. 116-637-J9

Best.-nr. 256-716-J9

W til ruller op til 38 cm bredde

W til ruller op til 80 cm bredde

W ergonomisk håndtag og letkørende massive gummihjul til komfortabel
og sikker manøvrering
W nem og hurtig fastgørelse
W korrosionsfri og let at rengøre
W stabil kabinet af miljøvenlig polyethylen (PE), høj bestandighed mod
olie, syrer, baser og andre aggressive medier

W stabilt afrivningsstativ til industri og værksted
W inkl. afrivningsskinnekan bruges som vægholder eller fritstående holder
W dimensioner B x D x H [mm]: 880 x 460 x 630

TILBEHØR
80 cm

NYHED
Afrivnings stativ til ruller op til 80 cm
bredde, Best.-nr. 136-487-J9, Kr. 1.000,-

Tilbehør:
Fralægningsbakke
til f.eks.
sikkerhedshandsker
og beskyttelsesbriller,
dimensioner B x D x H
(mm): 390 x 180 x 85,
Best.-nr. 250-263-J9,
Kr. 180,Hjulsæt til afrivnings
stativ, op til 80 cm
bredde,
Best.-nr. 136-489-J9,
Kr. 170,-

Mobilt afrivnings-stativ
Mål B x D x H (mm): 600 x 470 x 1000,
Best.-nr. 251-113-J9, Kr. 2.510,-

414

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

80 cm

Vægholder til ruller på op til 80 cm bredde.

www.denios.dk

DENSORB bindemidler

4

Depoter til DENSORB bindemidler
W DENSORB bindeﬂeece, hvor det skal bruges - hurtig, ren og altid lige
ved hånden
W store døre muliggør komfortabel adgang til bindemidlerne
W magnetlukninger sørger for nem åbning, holder dørene tæt lukkede
og indholdet rent
W robuste konstruktioner af stabil kunststof - høj bestandighed og
korrosionsfri
W du kan selv vælge: stationær eller mobil

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:

W DENSORB stationer har kompakte dimensioner, sørger
for orden og gør bindemidlerne hurtig tilgængelige.

OLIE

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

W Den mobile DENSORB Caddy er en uvurderlig hjælp,
når det drejer som om, at gøre bindemidler hurtig
tilgængelige på forskellige steder.

indhold:
1 bindefleecerulle 45 m x 38 cm
inkl. akse til ophængning
2 x 100 bindefleecemåtter
50 x 40 cm i pose
1 hylde, galvaniseret stål

indhold:
1 bindefleecerulle 45 m x 38 cm
inkl. akse til ophængning
2 x 100 bindefleecemåtter
50 x 40 cm i pose
2 hylder, galvaniseret stål

Bindemiddel depot DENSORB station S
(udførelse Olie), kompakte dimensioner,
dør med transparent dokumentdepot på
indersiden
Bindemiddel depot
DENSORB Caddy
(udførelse Special), med
letkørende, massive
gummihjul

indhold:
1 bindefleecerulle 45 m x 76 cm
inkl. akse til ophængning
2 x 200 bindefleecemåtter
50 x 40 cm i kasse
2 hylder, galvaniseret stål

Det ergonomiske håndtag til
sikker håndtering, også med
beskyttelseshandsker.

Depotet DENSORB station L med to døre og transparent dokumentdepot på
indersiden indeholder en store mængde bindemidler.

type

DENSORB station S

DENSORB station L

DENSORB Caddy

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

Special

Olie

Universal

Special

Universal

Special

Olie

kapacitet [l / sæt]

228

228

228

457

457

457

228

228

228

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

640 x 600 x 1130

640 x 1200 x 1130

820 x 700 x 1300

217-042-J9

217-043-J9

217-044-J9

217-218-J9

217-219-J9

217-220-J9

217-040-J9

217-041-J9

217-039-J9

5.210,-

4.510,-

4.640,-

6.030,-

6.080,-

6.170,-

5.490,-

5.190,-

4.780,-

173-859-J9

173-862-J9

207-914-J9

–

–

–

173-862-J9

207-914-J9

173-859-J9

600,-

720,-

710,-

–

–

–

720,-

710,-

600,-

best.-nr. 1 bindeﬂeecerulle à 45 m til opfyldning

–

–

–

173-868-J9

173-867-J9

207-915-J9

–

–

–

pris Kr. / pakke

–

–

–

600,-

720,-

710,-

–

–

–

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. 2 bindeﬂeeceruller à 45 m til opfyldning
pris Kr. / pakke

best.-nr. 200 bindeﬂeecemåtter til opfyldning

–

–

–

175-018-J9

175-014-J9

175-019-J9

–

–

–

pris Kr. / pakke

–

–

–

720,-

790,-

1.020,-

–

–

–

207-923-J9

207-920-J9

207-917-J9

–

–

–

207-920-J9

207-917-J9

207-923-J9

430,-

460,-

540,-

–

–

–

460,-

540,-

430,-

best.-nr. 100 bindeﬂeecemåtter til opfyldning
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

415

DENSORB-granulater

Universal grovkornet
Universal finkorn

cellulose

✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓

Universal ekstra grov
Absodan Universal
Absodan Plus
Absodan SuperPlus
Miljøvenlig oliebinder, der flyder på vand
Oliebinder, der flyder på vand
Oliebinder Quick-Sorb
OLIE

Oliebinder til al slags vejr
Multi-Sorb med farveindikator
Multi-Sorb

SPECIAL

Olie- og kemikaliebinder

NYHED

sepiolit
diatoméjord (moler)
diatoméjord (moler)
diatoméjord (moler)
tørv
perlit
polyuretan
polyuretan
siliciumdioxid
kiselgur
diatoméjord (moler)

side

flaske

spand

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
✓

417
417
417
417
416
416
416
418
418
418
418
419
419
419

WW for hurtig tilgængelighed af granulat, sand,
bindemidler osv., indendørs og udendørs
WW nem at flytte
WW beskyttelseslåg med hældning for at bortlede vand
WW med letkørende hjul og stor håndtag
WW vejrbestandig
WW nem at rengøre
WW udvendig mål B x D x H (mm):
700 x 670 x 1145
WW maks. fyldmængde: 60 liter

Universalbinder Absodan
WW mineralsk granulat på basis af moler (kalcineret)
WW hurtigt virkende, sikkert at bruge, optager alle typer væske fra faste
overflader: olie, syrer, baser, vandholdige og organiske opsløsninger
WW indkapsler den optagede væske i den prøse struktur
WW kemisk inert overfor samtlige væsker (undtagen flussyre)
WW høj optagelses- og sugeevne

1.990,Best.-nr. 216-690-J9

Udførelse

Absodan Universal

indhold (kg)

20

10

20

10

kapacitet [l / sæt]

16

9

19

10

Absodan Plus

Absodan SuperPlus

rumvægt [g/l]

507

533

533

542

kornstørrelse min. [mm]

1,00

0,50

0,50

0,30

kornstørrelse maks. [mm]

3,0

1,0

1,0

0,7

Antal poser pr. palle

36

78

36

78

256-705-J9

256-707-J9

256-706-J9

256-708-J9

pris Kr. / sæk

260,-

172,-

260,-

216,-

pris Kr. / sæk fra 10 sæk

237,-

159,-

237,-

196,-

best.-nr.

✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓

Vejgrusvogn GritCaddy

fra 159,- / sæk

416

kalciumsilikat

✓ ✓
✓ ✓

Emballage

sæk

diatoméjord (moler)

i bygninger

✓
✓

på vandløb

Basismateriale

Gran-Sorb Universal

UNIVERSAL

Optagelseskapacitet

type III R

type II

type I

Produktbetegnelse

Arbejdssted
ikke brændbart

Oliebinder

på vejen

4

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Granulat og håndskovl kan opbevares i grusvognen
GritCaddy.

www.denios.dk

DENSORB-granulater

4

TOP-SELLER

fra 144,- / sæk
Universal grovkornet
WW type III R
WW mineralsk granulat på basis af moler
WW den grove kornstørrelse muliggør udendørs
brug, f.eks. på trafikområder
WW kemisk inert overfor samtlige væsker (undtagen
flussyre)
WW høj optagelses- og sugeevne
WW ikke brændbart i ubrugt tilstand

fra 198,- / sæk

fra 207,- / sæk

fra 153,- / sæk
Universal ekstra grov

Universal finkornet

Gran-Sorb Universal

WW type III R

WW antistatisk

WW type III R

WW mineralsk granulat på basis af
calciumsilikathydrat
WW mineralsk granulat på basis af
calciumsilikathydrat
WW særlig fin kornstørrelse
WW mætningen kan godt ses da måtterne er lyse
WW høj optagelses- og sugeevne

WW granulat på basis af genbrugt cellulose
WW støvfri og nem at fjerne
WW binder olier, opløsningsmidler, kølesmøremidler
samt andre ikke aggressive væsker umiddelbart
efter kontakt
WW ideel til glatte gulve
WW ridser ikke, skåner parketgulve
WW meget lille askerest ved forbrænding

WW mineralsk granulat på basis af sepiolith
WW ideel til ru gulve og udvendige områder med
stærk trafik
WW kemisk inert, ikke giftigt
WW maksimal anti-skrid effekt
WW ikke brændbart i ubrugt tilstand

De anførte granulater er alle testet
iht. “Krav til oliebinder”.
Typeklasserne er godkendte.

variant

Universal
finkornet

Universal grovkornet

Gran-Sorb
Universal

Universal
ekstra grov
20

indhold (kg)

22

10

20

14

kapacitet [l / sæt]

19

8

16

16

9

rumvægt [g/l]

595

500

500

512

720

kornstørrelse min. [mm]

0,13

1,00

1,00

0,40

0,50

kornstørrelse maks. [mm]

1,0

3,0

3,0

3,4

6,0

Antal poser pr. palle

36

78

36

65

55

170-113-J9

208-180-J9

119-252-J9

157-176-J9

157-215-J9

pris Kr. / sæk

220,-

160,-

270,-

230,-

170,-

pris Kr. / sæk fra 10 sæk

198,-

144,-

243,-

207,-

153,-

best.-nr.

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Type I
til brug på alle vandoverflader
Type II
til kortsigtet brug på mindre
vandoverflader og på fast grund
Type III
til håndværk og industri, på fast grund
og trafikområder. Tilføjelse R opretholder
efter indsatsen et tilstrækkelig greb på
kørebanen

leveringstid: 1 uge

417

4

DENSORB-granulater

Miljøvenlig oliebinder, der flyder på vand

Oliebinder, der flyder på vand

W I / II / III R

W I / II / III R

W ikke giftig naturprodukt af biologisk nedbrydeligt naturﬁber
W vandafvisende og meget let
W absorberer olie, diesel, skæreolie, planteolie, olie baserede
opløsningsmidler og andre kulbrinte baserede væsker
W kan bruges på både vandoverﬂader, veje og industrigulve

W granulat på basis af perlit
W vandafvisende og meget let, ﬂyder på vandoverﬂaden, selv ved
kraftige turbulenser
W velegnet til anvendelse i vand, på veje og gulvarealer

fra 359,-

fra 352,-

Oliebinder Quick-Sorb

Oliebinder til alle slags vejr

W type III

W type III R

W
W
W
W
W

granulat på basis af poyurethanskum
vandafvisende, ﬂyder på vandoverﬂader
meget hurtig opsugning af olie
ideel til ﬂisebelagte og forseglede gulve
ridser ikke, skåner parketgulve

W
W
W
W
W

fra 153,-

granulat på basis af poyurethanskum
vandafvisende
høj sugeeﬀekt
egnet til veje og traﬁkområder
kan også bruges i regnvejr og fugtige områder

fra 144,Oliebinder til alle slags
vejr, 6 kg spand

210,Best.-nr. 208-190-J9

variant

Miljøvenlig oliebinder, der ﬂyder
på vand

Oliebinder, der ﬂyder på vand

6

7

5

12

8

29

31

11

30

12

24

130

70

260

260

405

405

indhold (kg)
kapacitet [l / sæt]
rumvægt [g/l]

Oliebinder til alle slags vejr
20

kornstørrelse min. [mm]

1

1

1

1

1

1

kornstørrelse maks. [mm]

4

3

4

4

4

4

Antal poser pr. palle

51

24

50

36

50

36

180-851-J9

119-254-J9

208-182-J9

157-218-J9

208-181-J9

123-167-J9

pris Kr. / sæk

400,-

390,-

170,-

260,-

160,-

200,-

pris Kr. / sæk fra 10 sæk

359,-

352,-

153,-

234,-

144,-

179,-

best.-nr.

418

Oliebinder Quick-Sorb

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

DENSORB-granulater

Universalbinder
W type III R
Dette bindemiddel er velegnet til
opsugning af syrer, lud, brandfarlige,
antændelige og polære væsker. Det
består af kalcineret, meget kraftig
sugende naturmineral, som kan bruges
på glatte eller porøse overﬂader,
både inden- og udendørs. Det er ikke
brændbart i ubrugt tilstand.

fra 198,- / sæk
Nødhjælpssæt til kviksølv
uheld

4

Kemikalie- og syrebinder Mulit-Sorb
W type III R
W bindemidler til alle slags farlige medier
W kan bruges med det samme uden risiko
W
W
W
W
W
W
W
W

granulat på basis af en polymerforbindelse med ekstrem høj sugekapacitet
hydroﬁl og kemisk inert, opsuger alle væsker
ikke antændelig, ikke brandfremmende og ikke støveksplosiv
let at bruge, også egnet til etablering af dæmninger
forhindrer emissioner og dampe ved indkapsling af de farlige medier umiddelbart efter kontakt
strøs pr. hånd m/handsker eller med gængse strøelsesvogne
kan fjernes med kost, skovl eller fejemaskine
lille bortskaﬀelsesmængde og lave bortskaﬀelsesomkostninger

TOP PRODUKT

fra 310,Indikatorvirkning advarer ved hjælp af
farveskift ved syrer (gul) eller lud (rød).

W specielt til optagelse af spildt
kviksølv (op til 100 ml)
W bestående af en dåse med skurelåg med
særlig skumindsats
W Når skumindsatsen trykkes let på spildt
kviksølv, åbner dets porer og absorberer
kviksølvkuglerne.
W Kuglerne løsner sig og falder gennem den
perforerede skive ned i dåsen når låget
skrues på.

Multi-Sorb
indhold (kg)

Multi-Sorb med farveindikator

Universalbinder

0,4

10,0

0,4

5,0

1

18

1

9

10

rumvægt [g/l]

425

425

425

425

530

kornstørrelse min. [mm]

0,13

0,13

0,13

0,13

0,30

kornstørrelse maks. [mm]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

276,-

dunke

400 g ﬂaske

10 kg pose

400 g ﬂaske

5 kg spand

10 kg sæk

best.-nr.

157-219-J9

191-444-J9

201-755-J9

201-754-J9

159-823-J9

170,-

2.350,-

310,-

1.270,-

220,-

Best.-nr. 256-709-J9

pris Kr. / pakke fra pakke

–

–

–

–

198,-

kapacitet [l / sæt]

NYHED

Bestilling og service 76 24 40 80

pris Kr. / pakke

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

10,0

419

4

DENSORB tilbehør til granulat

Granulatvogn med si

Bortskaffelsesvogn, inkl. 2 beholdere

W bindemidler altid lige ved hånden
W hurtig og bekvem på forskellige steder
W nedsætter omkostningerne til bortskaﬀelse

W ideel til hurtig brug af granulater i tilfælde af lækager
W 4 styrehjul sørger for nem ﬂytning, også ved høj belastning
W det centrale hængsel i understellet
muliggør nem transport, selv ved
uensartet fordelt last og ujævn gulv
W inkl. 2 beholdere med 120 og 170 liters
volumen, til opbevaring og bortskaﬀelse
W tandem-understellet er bevægelig
og pladsbesparende

praktisk udførelse med to kamre à 55 liters volumen
sien, der følger med ved leveringen, passer til begge kamre.
et stort fag byder på plads til opbevaring af f.eks. skovl og kost.
det stabile understel er udstyret med store gummihjul bagved og
letkørende styrehjul og 2 bremser foran.
W det ergonomiske håndtag muliggør hurtig og bekvem transport.
W fremstillet af kemisk høj bestandig polyethylen
W
W
W
W

2.730,Best.-nr. 123-168-J9

Granulatvogn med låg (fås som tilbehør)
Granulatvogn med si
udvendig mål L x B x H [mm]

1195 x 660 x 1070

best.-nr.

239-976-J9

pris Kr. / styk

2.930,-

TILBEHØR

Låg til vogn

best.-nr.

239-977-J9

pris Kr. / styk

310,-

El. ledende skovle til granulater

Antistatisk skovl til granulater

W til fordeling og bortskaﬀelse af granulatet
W danner ikke gnister ved brug og dermed ingen
tændkilde
W ideel til granulater, som har opsuget antændelige
væsker
W bestandig mod syrer, baser og opløsningsmidler

W
W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ergonomisk
let og robust
af UV stabil kunststof af høj kvalitet
glatte overﬂader for let rengøring
egnet til brug i eksplosionsfarlige områder
til håndtering af eksplosive medier (f.eks. pulver)
af elektrisk ledende kunststof
den 35 cm brede skovl kan optage 5 liter væske
ergonomisk form (længde 113 cm)

1.240,alle produkter frit leveret

fra 99,-

udvendig mål L x B [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Best.-nr. 201-665-J9

420

til fordeling og bortskaﬀelse af granulatet
ergonomisk
let og robust
af UV stabil kunststof af høj kvalitet
glatte overﬂader for let rengøring

pris Kr. / styk fra 5 styk

leveringstid: 1 uge

250 x 110

515 x 247

1045 x 257

119-237-J9

119-236-J9

119-235-J9

110,-

180,-

450,-

99,-

162,-

405,-

www.denios.dk

DENSORB Nødhjælpssæt

4

DENSORB nødhjælpssæt bør altid være lige ved hånden, når der arbejdes med farlige medier, så der kan reageres hurtigt i tilfælde af
lækager. På de følgende sider ﬁnder du et stort udvalg af praktiske nødhjælpssæt, som indeholder bindemidler med høj optagelseskapacitet
samt tilbehør såsom personligt sikkerhedsudstyr.

med hjul

aflåselig

med
granulat

opfyldningssæt
fås

SPECIAL

står på
gulvet

OLIE

DENSORB nødhjælpssæt betegnelse udendørs

bærbar
(maks.
10 kg)

Anvendelse
UNIVERSAL

Kendetegn

Side

optagelseskapacitet op til 100 liter
Special sæt til uheld med kemikalier

✓

Mobilt sæt i praktisk taske

✓

Vejrstabil nødhjælpstaske

✓

✓

✓

407
422

✓

✓

Nødhjælpssæt i transparent taske

✓

Mobilt sæt i robust transportboks

✓

✓

Nødhjælpssæt i transparent boks
med hjul

✓

✓

✓

Nødhjælpssæt i transportvogn, lille

✓

Nødhjælpssæt i transportvogn, stor

✓

422
422

✓

423

✓

✓

423

✓

✓

✓

424

✓

✓

✓

424

✓

✓

424

✓

✓

425

✓

426

✓

426

✓

427

✓

✓

429

✓

✓

430

✓

426

✓

426

✓

427

✓

✓

429

✓

✓

430

✓

428

✓

430

optagelseskapacitet op til 200 liter
Mobilt nødhjælpssæt i DENSORB Caddy
Medium
Mobilt nødhjælpssæt i DENSORB Caddy
Extra Large

✓

✓

✓

✓
✓

Bindemidler i container, lille

✓

✓

Bindemidler i tromle S 170

✓

✓

Nødhjælpssæt i boks med låg

✓

✓

Nødhjælpssæt i DENSORB station S

✓

✓

Sikkerhedsboks, lille

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

optagelseskapacitet op til 300 liter
Bindemidler i container, stor

✓

✓

Bindemidler i tromle S 200

✓

✓

Nødhjælpssæt i transportboks

✓

✓

Nødhjælpssæt i DENSORB station L

✓

✓

Sikkerhedsboks, mellemstor

✓

✓

✓

✓

✓

✓

optagelseskapacitet op til 500 liter
Sikkerhedsskab
Sikkerhedsboks, stor

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

Dit ønskeprodukt,
ukompliceret og hurtigt!
DENSORB bindemiddel-finder: denios.shop/dk-densorbfinder
Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

421

4

Førstehjælpssættene kan også fyldes
individuelt med bindemidler. Ring og
hør nærmere! 76 24 40 80

DENSORB mobile sæt

Mobilt sæt i praktisk taske
WW pladsbesparende og handy nødhjælpssæt
WW ideel til mobil brug på alle steder, hvor der kan opstå lækager
WW velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
WW kan placeres i alle farezoner
WW den transparente pose med zip-lukning bruges også til bortskaffelse af
brugte bindemidler

indhold:
20 måtter 50 x 40 cm
2 slanger 120 x 7,5 cm
1 par beskyttelseshandsker
1 affaldspose

anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

fra 460,-

indhold:
50 måtter 50 x 40 cm
5 slanger 120 x 7,5 cm
4 puder 25 x 25 cm
1 par beskyttelseshandsker
3 affaldsposer

best.-nr.
pris Kr. / styk

422

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

alle produkter frit leveret

500 x 400 x 140

500 x 400 x 140

116-660-J9

146-913-J9

116-661-J9

370,-

330,-

380,-

Olie

Universal

60

60

Special
60

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

216-520-J9

216-519-J9

216-521-J9

460,-

540,-

580,-

Nødhjælpstaske til udendørs brug

anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

Olie

Universal

48

48

Special
48

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

157-324-J9

157-327-J9

157-328-J9

800,-

970,-

1.160,-

157-361-J9

157-362-J9

157-363-J9

450,-

580,-

720,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

leveringstid: 2 uger

22

500 x 400 x 140

WW til effektiv håndtering af lækager og uheld
WW ideel til mobil brug på alle steder, hvor der kan opstå lækager
WW velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
WW robust, vejrbestandig taske
WW justerbar skulderrem
WW velcrolukning til hurtig adgang

pris Kr. / pakke

OLIE

Special

WW med beskyttelseshandsker og affaldsposer til bortskaffelse af de brugte
bindemidler
WW slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke spreder sig
WW måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker
WW ideel til mobil brug på alle steder, hvor der kan opstå lækager
WW velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
WW vha. de store ruder er indholdet af tasken synligt uden at tasken først
skal åbnes

udvendig mål L x B x H [mm]

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:

22

WW til effektiv brug ved minde lækager

anvendelse DENSORB

fra 800,-

Universal

22

Nødhjælpssæt i transparent taske

kapacitet [l / sæt]

indhold:
50 måtter 40 x 50 cm
3 slanger 120 x 7,5 cm
1 par beskyttelseshandsker
3 affaldspose

Olie

www.denios.dk

DENSORB mobile sæt

4

Mobilt sæt i robust transportboks
WW velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
WW til effektiv håndtering af lækager og uheld
WW med beskyttelseshandsker og affaldsposer til bortskaffelse af de brugte
bindemidler
WW slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke spreder sig
WW måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker
WW ideel til mobil brug på alle steder, hvor der kan opstå lækager
WW robust boks med ergonomisk håndtag
WW udstyret med pladsbesparende 2-fløjet dør
WW let og stabil

indhold:
25 måtter 50 x 40 cm
8 slanger 120 x 7,5 cm
16 puder 25 x 25 cm
2 par beskyttelseshandsker
2 affaldsposer

Den rummelige boks er
nem at transportere ved
hjælp af ergonomiske greb.

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

67

67

67

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

116-744-J9

116-745-J9

116-746-J9

1.650,-

1.760,-

1.840,-

147-851-J9

147-852-J9

147-853-J9

1.060,-

1.120,-

1.300,-

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

Special

Mobilt sæt i transportboks,
Universal, Best.-nr. 116-745-J9,
Kr. 1.760,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

Lækage kursus

Nødhjælpssæt i transparent boks med hjul

se side

381

WW tilpasset til intern brug
Den kompakte beholder beskytter bindemidlerne mod fugtighed og
støv, har en lav egenvægt og 4 styrehjul. Så kan der reageres hurtigt
og effektiv.
WW til effektiv håndtering af lækager og uheld
WW med beskyttelseshandsker og affaldsposer til bortskaffelse af
de brugte bindemidler
WW slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke
spreder sig
WW måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker
WW kompakt beholder, nem at flytte
WW indholdet kan ses uden at åbne tasken

indhold:
25 måtter 40 x 50 cm
8 slanger 120 x 7,5 cm
16 puder 25 x 25 cm
1 beskyttelsesbriller med gummirem*
2 par beskyttelseshandsker
2 affaldsposer

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:
OLIE

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

Special

67

67

67

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

155-181-J9

155-182-J9

155-183-J9

1.370,-

1.600,-

1.620,-

147-851-J9

147-852-J9

147-853-J9

1.060,-

1.120,-

1.300,-

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

Nødhjælpssæt i transparent mobil boks.

pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

TILBEHØR
Henvisningsskilt ”DENSORB Notfall-Set” af
vejrbestandig kunststof, 400 x 400 mm

fra 176,-

Best.-nr.
259-815-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

423

4

Nødhjælpssæt i transportvogn

Nødhjælpssæt i transportvogn
W udviklet til hurtig inddæmning af farlige væsker i
tilfælde af uheld
W kan aﬂåses vha. en gængse hængelås
W fremragende mobilitet både indendørs og udendørs,
også ved ugunstige vejforhold

Nødhjælpssættet kan hurtigt bringes hen til lækagestedet. Sættet
består af slanger til inddæmning samt af måtter og puder til opsugning
af den spildte væske. Udstyret suppleres af forskellige ting til
personbeskyttelse på uheldsstedet, fx sikkerhedsbriller og handsker.

fra 2.930,-

fra 4.680,-

De udtagelige opsamlingskar i transportvognen er ideelle til opsamling af
spildte væsker eller til midlertidig opbevaring af de væskemættede måtter.

NY INDHOLD
indhold:
10 måtter 37 x 40 cm
3 slanger 120 x 7,5 cm
7 puder 25 x 25 cm
1 beskyttelsesbriller med gummirem*
1 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer

indhold:
40 måtter 37 x 40 cm
8 slanger 120 x 7,5 cm
4 puder 25 x 25 cm
25 klude 38 x 40 cm
1 beskyttelsesbrille med gummirem
1 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:
OLIE

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

Special

Olie

Universal

25

25

25

52

52

52

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

best.-nr. grå

116-747-J9

116-749-J9

116-751-J9

116-656-J9

116-652-J9

116-654-J9

best.-nr. rød

208-206-J9

208-207-J9

208-208-J9

208-197-J9

208-198-J9

208-205-J9

2.930,-

2.990,-

3.140,-

4.680,-

4.780,-

4.990,-

116-748-J9

116-750-J9

116-752-J9

116-657-J9

116-653-J9

116-655-J9

720,-

800,-

850,-

1.280,-

1.530,-

1.640,-

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]

pris Kr. / styk

Special

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

424

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Nødhjælpssæt i DENSORB Caddy

Mobilt nødhjælpssæt i DENSORB Caddy

4

Lækage kursus

W optimalt bindeﬂeece-udstyr til lækager
W disse stabile transportvogne er fyldt med DENSORB bindemidler af høj
kvalitet
se side

W Særligt ved påfyldningen er de perforerede bindeﬂeeceruller, der gør det nemt at rive den ønskede
mængde af samt granulatat, som er velegnet til at gendanne underlagets skridsikkerhed efter
opsugning af den spildte væske.
W hurtig tilgængelighed
W funktionelt understel til nem og hurtig manøvrering
W stor dør til eﬀektiv adgang til bindemidlerne

381

NYHED
indhold:
1 bindefleece-rulle 45 m x 38 cm
inkl. akse til ophængning
7 bindefleece-slanger 120 x 7,5 cm
2 bindefleece-puder 25 x 25 cm
25 klude 38 x 40 cm
1 sæk granulat 8 eller 10 kg
1 granulatskovl*
1 advarselsskilt*
1 par beskyttelsesbriller med gummirem
1 par beskyttelseshandsker
10 affaldsposer
*medfølger ikke i opfyldningssættet,
bestilles separat

Det ergonomiske håndtag til
sikker håndtering, også med
beskyttelseshandsker.

NY INDHOLD
Bindemiddel nødhjælpssæt Special i
DENSORB Caddy medium

indhold:
1 bindefleece-rulle 90 m x 38 cm
inkl. akse til ophængningbr />12 bindefleece-slanger 120 x 7,5 cm
6 bindefleece-puder 25 x 25 cm
1 sæk granulat 8 eller 10 kg
1 granulatskovl*
1 par beskyttelsesbriller med gummirem
12 par beskyttelseshandsker
110 affaldsposer
1*medfølger ikke i opfyldningssættet,
bestilles separat

Til at beskyttet indholdet mod
uautoriseret adgang kan DENSORB
Caddy Medium aﬂåses vha. hængelås
eller også forsegles.

En anordning på bagsiden af
transportvognen Medium muliggør
placering af advarselsskiltet.

Bindemiddel nødhjælpssæt,
udførelse Olie, i DENSORB
Caddy Extra Large

6.990,Best.-nr. 219-594-J9

TILBEHØR
Henvisningsskilt
”DENSORB
Notfall-Set” af
vejrbestandig
kunststof,
400 x 400 mm

type
anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

medium

Extra Large

Olie

Universal

Special

Olie

Universal

102

100

100

190

187

Special
188

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

259-470-J9

259-469-J9

259-471-J9

219-594-J9

219-593-J9

219-595-J9

5.352,-

5.512,-

5.592,-

6.990,-

6.950,-

7.090,-

259-473-J9

259-472-J9

259-474-J9

219-597-J9

219-596-J9

219-598-J9

1.592,-

1.752,-

1.832,-

2.200,-

2.250,-

2.390,-

TILBEHØR

176,-

Best.-nr.
259-815-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

425

4

DENSORB Nødhjælpssæt

Bindemidler i 2-hjulede containere

W ideelt til hurtig transport til det sted, hvor de skal bruges
W tilpasset til intern brug
W praktisk bindeﬂeece
W disse vandtætte containere med hjul kan også bruges til indsamling af
brugt bindeﬂeece.

W til eﬀektiv håndtering af lækager og uheld
W slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke spreder sig
W måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker

indhold:
200 måtter 50 x 40 cm
22 slanger 120 x 7,5 cm
12 puder 25 x 25 cm
3 par beskyttelseshandsker
8 affaldsposer

indhold:
100 måtter 50 x 40 cm
7 slanger 120 x 7,5 cm
10 puder 25 x 25 cm
1 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer

TOP-SELLER

fra 1.890,Opsugningssæt med op til 115 liters
opsugningsvolumen i 2-hjulet container

Opsugningssæt med op til 238 liters
opsugningsvolumen i 2-hjulet container

type

B 12

anvendelse DENSORB

Universal

Special

Olie

Universal

115

115

115

238

238

238

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

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
farve
best.-nr.
pris Kr. / pakke

B 24

Olie

Special

blå

grøn

gul

blå

grøn

gul

157-332-J9

157-333-J9

157-334-J9

157-335-J9

157-336-J9

157-337-J9

1.890,-

1.960,-

2.310,-

3.020,-

3.150,-

3.830,-

157-367-J9

157-368-J9

157-369-J9

157-370-J9

157-371-J9

157-372-J9

1.340,-

1.480,-

2.150,-

2.680,-

2.510,-

2.960,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

Bindemidler i tromler

W alt, hvad der skal bruges til inddæmning af lækager, i én beholder

W med pakninger i låget - ideel til udendørs opstilling
W tromlerne har UN-X-godkendelse til transport af emballagegrupperne I, II, III og er dermed velegnede til brugte bindemidler.
W i kombination med en tromlerullevogn (tilbehør) bliver tromlerne til et nødhjælpssæt.

NYT INDHOLD
Tromlerullevogn
af kunststof

indhold:
100 måtter 50 x 40 cm
10 slanger 120 x 7,5 cm
15 puder 25 x 25 cm
3 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer

indhold:
200 måtter 50 x 40 cm
22 slanger 120 x 7,5 cm
12 puder 25 x 25 cm
3 par beskyttelseshandsker
8 affaldsposer

fra side

356

fra 2.220,type

S 170

anvendelse DENSORB

Universal

Special

Olie

Universal

131

131

131

238

238

238

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

116-658-J9

147-854-J9

116-659-J9

116-757-J9

147-861-J9

116-758-J9

2.220,-

2.320,-

2.500,-

4.230,-

4.360,-

4.390,-

147-858-J9

147-856-J9

147-860-J9

157-370-J9

157-371-J9

157-372-J9

1.530,-

1.620,-

1.680,-

2.680,-

2.510,-

2.960,-

kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]

S 200

Olie

best.-nr.
pris Kr. / styk

Special

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / styk

426

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENSORB Nødhjælpssæt

Nødhjælpssæt i boks med låg

W stort udvalg af bindemidler til mange formål

W praktisk og rummelig boks
W Ud over DENSORB bindeﬂeece produkter af høj kvalitet indeholder
sættet også en sæk olie- og kemikaliebinder, som er velegnet til at
gendanne underlagets skridsikkerhed efter opsugning af den spildte
væske.
W inkl. løst låg

4

indhold:
50 måtter 50 x 40 cm
10 slanger 120 x 7,5 cm
15 puder 25 x 25 cm
1 sæk granulat, olie- og kemikaliebinder*
1 beskyttelsesbriller*
1 beskyttelsesdragt*
3 par beskyttelseshandsker
1 granulatskovl*
5 affaldsposer
*medfølger ikke i opfyldningssættet,
bestilles separat

TILBEHØR
Henvisningsskilt
”DENSORB
Notfall-Set” af
vejrbestandig
kunststof,
400 x 400 mm

176,-

Best.-nr.
259-815-J9

Lækage kursus
anvendelse DENSORB
udvendig mål L x B x H [mm]

Olie

Universal

Special

1000 x 640 x 655

1000 x 640 x 655

1000 x 640 x 655

kapacitet [l / sæt]

100

103

101

best.-nr. uden hjul

155-194-J9

155-195-J9

155-196-J9

2.810,-

2.870,-

2.960,-

155-191-J9

155-192-J9

155-193-J9

3.170,-

3.300,-

3.390,-

147-858-J9

147-856-J9

147-860-J9

1.530,-

1.620,-

1.680,-

pris Kr. / styk
best.-nr. med hjul
pris Kr. / styk

se side

381

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / styk

Nødhjælpssæt i transportboks
W stort nødhjælpssæt med bindemidler
W pakket i anvendelsesorienteret
rækkefølge
W stationær til deﬁnerede anvendelser
eller med hjul til mobil brug

W med tilbehør

NYT INDHOLD

Nødhjælpssæt i transportboks

indhold:
200 måtter 50 x 40 cm
24 slanger 120 x 7,5 cm
10 puder 25 x 25 cm
4 sæk granulat à 8 eller 10 kg
1 granulatskovl, længde 105 cm*
3 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer*medfølger ikke
i opfyldningssættet, bestilles
separat

anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. stationær

Olie

Universal

288

272

Special
280

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 760

1200 x 800 x 760
116-754-J9

116-753-J9

147-867-J9

pris Kr. / pakke

6.500,-

6.780,-

6.890,-

best.-nr. med hjul

116-755-J9

147-868-J9

116-756-J9

pris Kr. / pakke

7.350,-

7.530,-

7.630,-

147-870-J9

147-869-J9

147-871-J9

3.810,-

3.840,-

3.910,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

427

4

Sikkerhedsskab med bindefleece

Sikkerhedsskab
W stabil skab med bindemidler med integreret holder til
bindeﬂeecerullen
W til eﬀektiv håndtering af lækager og uheld
W med beskyttelseshandsker og aﬀaldsposer til bortskaﬀelse af de brugte
bindemidler
W slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke spreder sig
W måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker
W bindemidlerne er beskyttet mod snavs
W altid lige ved hånden
W vægmontage er muligt

indhold:
100 måtter heavy 50 x 40 cm
28 slanger 120 x 7,5 cm
16 puder 25 x 25 cm
1 bindefleecerulle light* 90 m x 76 cm
1 par beskyttelsesbriller med gummirem
1 par beskyttelseshandsker
1 kemikaliebeskyttelses-dragt type
4, 5, 6
2 øjenskylleflasker (500 ml)*
1 advarselsstander*
5 affaldsposer
*medfølger ikke i opfyldningssættet,
bestilles separat

TILBEHØR

fra 7.340,-

Monteringssæt til
vægmontage

76,-

Best.-nr.
172-558-J9

Sikkerhedsskab med jalousi, som beskytter de absorberende materialer
mod snavs.

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:
OLIE

Optager olie men ikke vand

UNIVERSAL

Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL

Til syre, baser og kemikalier

anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. uden jalousi
pris Kr. / styk
best.-nr. grå, med jalousi
pris Kr. / styk
best.-nr. blå, med dør
pris Kr. / styk

Olie

Universal

498

498

Special
498

950 x 760 x 1350

950 x 760 x 1350

950 x 760 x 1350

172-547-J9

172-550-J9

172-552-J9

7.340,-

7.220,-

8.160,-

172-546-J9

172-549-J9

172-551-J9

9.200,-

9.390,-

10.300,-

186-964-J9

186-965-J9

186-966-J9

9.830,-

9.950,-

11.200,-

172-554-J9

172-555-J9

172-556-J9

3.210,-

3.320,-

3.860,-

173-872-J9

173-871-J9

173-873-J9

1.000,-

1.140,-

1.240,-

TILBEHØR

11.200,-

Sikkerhedsskab, udførelse SPECIEL,
med dører.

alle produkter frit leveret

pris Kr. / styk
best.-nr. bindeﬂeecerulle

Best.-nr. 186-966-J9

428

best.-nr. Opfyldningssæt

pris Kr. / pakke

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Førstehjælpssættene kan også fyldes
individuelt med bindemidler. Ring og
hør nærmere! 76 24 40 80

DENSORB Nødhjælpssæt

4

Nødhjælpssæt i DENSORB station, S og L
W bindeﬂeece altid lige ved hånden
W store døre med praktisk magnetlukning

indhold:
1 bindefleecerulle 45 m x 38 cm inkl. akse til ophængning
12 bindefleeceslanger 120 x 7,5 cm
8 bindefleecepuder 25 x 25 cm
2 par beskyttelseshandsker
5 affaldsposer
1 par beskyttelsesbriller med gummirem

TILBEHØR
Henvisningsskilt ”DENSORB
Notfall-Set” af vejrbestandig
kunststof, 400 x 400 mm

W med UV-bestandig print i
iøjnefaldende farve
W indikerer synligt DENSORB
nødhjælpssæts
W af vejrbestandigt plast
W inkl. 4 huller til montering

NYHED

4.540,Best.-nr.
259-815-J9

176,-

Best.-nr. 222-451-J9
Nødhjælpssæt i DENSORB
Station, type S, udførelse Olie.

indhold:
1 bindefleecerulle 45 m x 76 cm inkl. akse til ophængning
23 bindefleeceslanger 120 x 7,5 cm
16 bindefleecepuder 25 x 25 cm
4 par beskyttelseshandsker
10 affaldsposer
2 par beskyttelsesbriller med gummirem

Depotet DENSORB station L med to døre og
transparent dokumentdepot på indersiden indeholder
en store mængde bindemidler.

fra 6.950,Lækage kursus

se side

381

type

DENSORB nødhjælpsstation S

DENSORB nødhjælpsstation L

anvendelse DENSORB

Olie

Universal

Special

Olie

Universal

kapacitet [l / sæt]

113

113

113

224

224

224

640 x 600 x 1130

640 x 600 x 1130

640 x 600 x 1130

640 x 1200 x 1130

640 x 1200 x 1130

640 x 1200 x 1130

222-451-J9

222-452-J9

222-453-J9

222-454-J9

222-455-J9

222-456-J9

4.540,-

4.550,-

4.420,-

6.950,-

7.050,-

6.990,-

222-458-J9

222-459-J9

222-460-J9

222-461-J9

222-462-J9

222-463-J9

1.790,-

1.920,-

2.060,-

2.460,-

2.650,-

2.870,-

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Special

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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4

DENSORB Nødhjælpssæt

Sikkerhedsbokse

TILBEHØR

W egnet til opstilling udendørs
W til at beskyttet indholdet mod uautoriseret adgang kan
sikkerhedsboksene aﬂåses vha. hængelås eller også
forsegles

Henvisningsskilt
”DENSORB Notfall-Set”
af vejrbestandig kunststof,
400 x 400 mm

W alle vigtige binde- og hjælpemidler lige ved hånden takket være den store åbning
W den stabile udførelse beskytter bindemidlerne mod beskadigelse og vejrlig
W Ud over DENSORB bindeﬂeece produkter af høj kvalitet indeholder sættet SF 400
også granulat, som er velegnet til at gendanne underlagets skridsikkerhed efter
opsugning af den spildte væske.

Best.-nr.
259-815-J9

176,-

I det praktiske låg kan
der opbevares smådele,
som der er brug for i
en fart i nødstilfælde,
f.eks. handsker og
sikkerhedsbriller.

NYT INDHOLD
op til 109 liters
optagelseskapacitet

Sikkerhedsboks, fyldt med
bindemidler, optagelseskapacitet
op til 414 liter

op til 211 liters
optagelseskapacitet

op til 414 liters
optagelseskapacitet
indhold:
400 måtter 50 x 40 cm
20 slanger 120 x 7,5 cm
10 puder 25 x 25 cm
2 sæk granulat à 8 eller 10 kg
1 granulatskovl, længde 105 cm*
2 par beskyttelsesbriller med
gummirem
2 par beskyttelseshandsker
50 affaldsposer*medfølger ikke i
opfyldningssættet, bestilles separat

indhold:
200 måtter 50 x 40 cm
10 slanger 120 x 7,5 cm
15 puder 25 x 25 cm
1 beskyttelsesbriller med
gummirem*
1 par beskyttelseshandsker
20 affaldsposer

indhold:
100 måtter 50 x 40 cm
6 slanger 120 x 7,5 cm
8 puder 25 x 25 cm
1 beskyttelsesbriller med
gummirem*
1 par beskyttelseshandsker
10 affaldsposer

fra 2.740,type

SF 100

anvendelse DENSORB
kapacitet [l / sæt]
best.-nr.

SF 400

Universal

Special

Olie

Universal

Special

Olie

Universal

Special

109

109

109

211

211

211

414

406

410

udvendig mål L x B x H [mm]
pris Kr. / pakke

SF 200

Olie

975 x 705 x 460

975 x 705 x 665

1210 x 785 x 780

157-347-J9

157-348-J9

157-350-J9

157-343-J9

157-344-J9

157-345-J9

157-339-J9

157-341-J9

157-342-J9

2.740,-

3.140,-

3.580,-

4.080,-

4.170,-

4.550,-

6.240,-

6.650,-

7.540,-

157-357-J9

157-359-J9

157-360-J9

157-354-J9

157-355-J9

157-356-J9

157-351-J9

157-352-J9

157-353-J9

950,-

1.130,-

1.500,-

1.650,-

1.780,-

2.300,-

3.480,-

3.830,-

4.760,-

TILBEHØR
best.-nr. Opfyldningssæt
pris Kr. / pakke

TILBEHØR
TILBEHØR
best.-nr. 4 styrehjul
pris Kr. / styk
best.-nr. 4 fødder
pris Kr. / styk

W robuste styrehjul letter transporten til det
sted, hvor de skal bruges

430

alle produkter frit leveret

til type SF 100 og
SF 200

til SF 400

129-348-J9

127-461-J9

590,-

460,-

129-349-J9

130-044-J9

480,-

410,-

W stabile sokkelfødder muliggør brug af
gaﬀeltruck eller palleløfter

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Lækagemanagement

4

Det er vigtig at være forberedt!

Lækagemanagement beskytter medarbejderne og miljøet og mindsker omkostningerne.
Til trods for alle forebyggende foranstaltninger og omhu, kan en lækage ikke altid forhindres. I tilfælde af uheld er det vigtigt
at kunne inddæmme lækagen hurtigst muligt, for at mindske konsekvenserne for medarbejderne og miljøet.
For at undgå fare og konsekvenser som følge af lækager,
tilbyder vi forskellige hjælpemidler - den optimale løsning til ethvert behov.
fra side

loaker
mer til k
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ssyste
Tætning

WW den rigtige løsning til enhver anvendelse

se side
se side
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Fleksibl g lækagepresen
WW tilbyder hurtig hjælp ved lækager eller
o
r
proppe
uheld med væsker

mler

gstro
Bjergnin

440

se side

Foldbare

ar
lækagek

438-439

WW er effektive opsamlingskar til forskellige
lækager - fra utætte tromler til defekte
maskiner

Bestilling og service 76 24 40 80

WW til sikker transport af havarerede tromler

431

4

Tætningssystemer

Neopren-tætningsmåtter
WW forhindrer at farlige medier siver ned i kloakken
WW fleksibel tilpasning, også på ikke metalliske
kloakdæksel

fra 390,Best.-nr. 217-355-J9

WW til nem og billig forebyggelse af mindre lækager
WW let, pladsbesparende, kan genbruges og er let at rengøre
WW opbevaringsboks op til 5 tætningsmåtter fås som tilbehør
WW kan kombineres med DENSORB nødhjælpssæt



Neopren-tætningsmåtter

udvendig mål
L x B [mm]
anvendelsesområde

500 x 500

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400

afløbsbredde
maks. 200 mm

afløbsbredde
maks. 700 mm

afløbsbredde
maks. 900 mm

afløbsbredde
maks. 1100 mm

217-355-J9

216-516-J9

216-517-J9

216-518-J9

390,-

610,-

990,-

1.090,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Opbevaringsbokse op til 5 tætningsmåtter

TILBEHØR
udvendig mål
L x B x H [mm]

675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

best.-nr.

132-787-J9

132-789-J9

132-790-J9

169-484-J9

630,-

860,-

910,-

1.170,-

pris Kr. / styk

Magnet-tætningsmåtter
WW holder vha. magnetisk kraft på alle kloakdæksler
af metal
WW vejr- og temperaturbestandig (-20°C til +80°C)
WW forhindrer at farlige medier siver ned i kloakken
WW genanvendelig: kemisk bestandig og let at rengøre
WW tilpasser sig til jordens overflade vha. tæt fleksibelt materiale
WW opbevaringsboks op til 5 tætningsmåtter fås som tilbehør
WW kan kombineres med DENSORB nødhjælpssæt


udvendig mål L x B [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR

fra 440,-

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

Best.-nr. 206-977-J9

pris Kr. / styk

Magnet-tætningsmåtter
510 x 510

600 x 600

1000 x 1000

206-977-J9

206-978-J9

206-979-J9

440,-

610,-

1.010,-

Opbevaringsbokse op til 5 tætningsmåtter
675 x 190 x 210

675 x 190 x 210

1075 x 190 x 210

132-787-J9

132-787-J9

132-789-J9

630,-

630,-

860,-

TILBEHØR

Tilbehør: Opbevaringsbokse til tætningsmåtter
Opbevaringsboks med
håndtag og låg, forberedt
til vægmontering.

Der burde altid være adgang til tætningsmåtter og afspærringsbarrierer i nærheden af
de potentielle steder med risiko for udsivning. Det giver mulighed for hurtig reaktion,
og der kan omgående træffes forholdsregler til at mindske risikoen.
WW stabil boks af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW forberedt til vægmontage (inkl. monteringsmateriale)

432

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Tætningssystemer

4

Tætningsmåtter
W ved lækager forhindrer tætningsmåtterne uønsket nedsivning i
jorden eller kloakken
W til lukning af kloakker og aﬂøb
W resistent mod vand, olie og de ﬂeste kemikalier
W den ﬂeksible kunststofblanding på undersiden tilpasser sig ideelt til jordens overﬂade og kan bruges
ﬂere gange

fra 990,-

Den hvide beskyttelsesfolie, som er fastgjort til
måtten, forhindrer at måtten klistrer sammen når
den sammenrulles. To velcrobånd i signalrød
muliggør nem opbevaring og hurtig adgang.

Tætningsmåtter, rund, fås i 2 størrelser.

diameter [mm]

450

850

137-713-J9

137-720-J9

1.190,-

1.990,-

259-465-J9

259-467-J9

1.280,-

2.060,-

materialetykkelse [mm]: 8
best.-nr.
pris Kr. / styk
materialetykkelse [mm]: 13
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tilbehør: Opbevaringsbokse til
tætningsmåtter

TILBEHØR
udvendig mål
L x B x H [mm]

675 x 190 x 210

875 x 190 x 210

132-787-J9

132-788-J9

630,-

770,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Det ekstremt tætte og ﬂeksible materiale tilpasser sig ideelt til jordens overﬂade. De integrerede håndtag
gør brugen mærkbart lettere.
udvendig mål L x B [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

129-672-J9

259-450-J9

116-039-J9

259-451-J9

129-674-J9

259-452-J9

129-676-J9

259-453-J9

116-038-J9

259-454-J9

990,-

1.240,-

1.490,-

1.850,-

1.990,-

2.390,-

2.690,-

3.140,-

3.590,-

2.650,-

259-458-J9

259-468-J9

259-463-J9

259-459-J9

259-464-J9

259-460-J9

259-466-J9

259-461-J9

259-462-J9

156-402-J9

1.450,-

1.580,-

1.830,-

2.260,-

2.630,-

3.220,-

3.780,-

4.220,-

5.080,-

3.050,-

materialetykkelse [mm]: 8
best.-nr.
pris Kr. / styk
materialetykkelse [mm]: 13
best.-nr.
pris Kr. / styk

Tilbehør: Opbevaringsbokse til tætningsmåtter

TILBEHØR
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

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

–

132-786-J9

132-787-J9

132-787-J9

132-788-J9

132-788-J9

132-789-J9

132-789-J9

132-790-J9

132-790-J9

–

570,-

630,-

630,-

770,-

770,-

860,-

860,-

910,-

910,-

–

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tætningssystemer
W til hurtig tætning af kloakker, aﬂøb etc.
W i tilfælde af havarier eller udslip af vandforurenende medier, kan disse ikke løbe ned i kloakken

Aflåseligt kloakdæksel
W koakdækslet består af aluminiumplader, låsemekanisme og
tætningsmateriale på polyurethanbasis
W tætningsmaterialet på undersiden sørger for fremragende tilpasning og
optimal tætning
W udligner ujævnheder op til 40 mm
W fastlåsning vha. et fjederbelastet spændehåndtag

Der kan vælges mellem 2 størrelser:
W Aﬂåseligt kloakdæksel, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), til aﬂøb ifølge DIN
(500 x 300 mm), Best.-nr. 123-501-J9, Kr. 2.070,W Aﬂåseligt kloakdæksel, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), til aﬂøb ifølge DIN
(500 x 500 mm), Best.-nr. 123-502-J9, Kr. 2.660,-

Overﬂade af aluminium,
fastlåsning ved hjælp af et
fjederbelastet spændehåndtag

fra 2.070,-

Undersiden med
tætningsmaterialet på
polyuretanbasis

Kloakdæksel

TILBEHØR

W består af en 10 mm tyk stålplade, der er forsynet med en 50 mm tyk
specialpakning hele vejen rundt
W pakningen bliver komprimeret på grund af dækslets egenvægt, og på
den måde tilpasser det sig til ujævnhederne i gulvet

W transportvogn til hurtig og sikker transport af kloakdækslet; med
leddelt holder, der gør det nemt at transportere kloakdækslet til
anvendelsesstedet og placere det nøjagtigt på kloakken
W til opstilling af kloakdækslet, der kan passeres af køretøjer, i
nærheden af den kloak, der skal dækkes til
W vægholder til opbevaring af kloakdækslet

Sækkevogn

udvendig mål L x B [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

434

625 x 625

750 x 750

1000 x 1000

32

45

80

130-305-J9

137-269-J9

137-272-J9

4.020,-

4.830,-

5.410,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

stativ

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

Sækkevogn

130-307-J9

3.030,-

stativ

130-309-J9

2.160,-

Vægholder

130-310-J9

590,-

www.denios.dk

Tætningssystemer

4

Tætningspuder
WW efter engangs påfyldning med frostsikker væsker altid klar til brug
WW vejrbestandig og rivfast
WW resistent mod mange syrer og baser
WW kan bruges fra -30 °C op til +70 °C
WW mål B x D (mm): 700 x 700
WW med modstandsdygtig håndtag af rustfrit stål
WW praktisk vægholder af rustfrit stål fås som
tilbehør

710,-

Tilbehør: vægholder af rustfrit stål,
Best.-nr. 208-738-J9, Kr. 340,-

Best.-nr. 208-054-J9
Hurtig klar til brug: Tætningspude til påfyldning af frostsikker væske., Best.-nr. 208-054-J9, Kr. 710,-

Fleksibel kloakdæksel
WW til hurtig sikring af kloakker
WW i nødstilfælde og som forebyggelse
WW forhindrer uønsket nedsivning af væsker i
jorden eller i kloakken
WW af kemikaliebestandig polyethylen (PE-LD)
WW nem at rengøre
WW fyldes med trykluft
WW med eurokobling og aflastningsventil
WW trykluftslanger og -haner fås som tilbehør

type

K1

K2

400

800

201-662-J9

202-296-J9

2.430,-

4.250,-

diameter udvendig [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Lagerboks til kloakdæksler
1075 x 190 x 210

1275 x 190 x 210

132-789-J9

132-790-J9

860,-

910,-

Opbevaringsboks med håndtag og låg,
forberedt til vægmontering.

Bestilling og service 76 24 40 80

best.-nr.

pris Kr. / styk

trykluftslange, 10 m, sort,
med kobling og tud

TILBEHØR

202-299-J9

870,-

trykluftslange, 20 m, sort,
med kobling og tud

202-300-J9

1.410,-

kuglestophane til tykluft

202-301-J9

350,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Tætningssystemer

Fleksible afspærringsbarrierer
W til indgrænsning og tilbageholdning af udløbende væsker, f.eks. ved
kloakker
W den specielle kunststofblanding er resistent mod vand, kulbrinter og
mange andre kemikalier
W de er ekstremt tætte og tilpasser sig ideelt jordens overﬂade, kan
genbruges, vaskes med vand og sæbe

Afspærringsbarriere, Ø 400 mm, til beskyttelse
mod udløbende væske, f.eks. ved påfyldning på
arbejdsborde, i laboratorier m.v.,
Best.-nr. 130-516-J9, Kr. 1.370,-

Afspærringsbarriererne er speciel udformet, så
ﬂere 3 meters barrierer kan kombineres med
hinanden.

Afspærringsbarriererne (3 m) er udstyret med
håndtag til komfortabel og sikker anvendelse.

Det ekstremt tætte og ﬂeksible materiale tilpasser
sig ideelt til jordens overﬂade.
udvendig mål L x B x H [mm]

2000 x 45 x 50

2000 x 70 x 100

3000 x 70 x 100

130-515-J9

259-455-J9

116-046-J9

1.350,-

1.790,-

2.950,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

SÆT-PRIS

Tætningspropper

2.530,-

W til lukning af aﬂøb eller rør

Best.-nr. 116-057-J9

Ø 185 mm
Ø 70 mm

kuﬀert med tætningspropper som
sæt, 50, 75 og 105 mm
gennemsnitlig diameter [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

436

alle produkter frit leveret

120 mm

Ø 120 mm

Ø 95 mm
120 mm

Ø 35 mm

Ø 235 mm

200 mm

120 mm

Ø 60 mm

Ø 85 mm

190 mm

Ø 115 mm

Ø 165 mm

51

76

115

120

170

116-054-J9

116-055-J9

116-056-J9

259-456-J9

259-457-J9

710,-

890,-

920,-

1.590,-

1.920,-

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Lækage opsamlingssystemer

4

Lækage presenninger
WW afleder sikkert dryp, lækager eller kondensvand fra taget eller rør
WW holder maskiner, haller og produkter rent og tørt
WW pladsbesparende opbevaring efter brug
WW nem og hurtig fastgørelse på tag eller rør vha. gummirem, der følger med
ved leveringen
WW slange til afledning fås som tilbehør

WW vinyl-presenning af høj kvalitet med speciel coating
WW modstandsdygtig over for UV-stråler og svampe
WW forberedt til slangetilslutning



fra 670,Lækage presenning med slange tilslutning og 4 holdere - tilbehør: transparent slange (se tabel)
udvendig mål L x B [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

750 x 750

2100 x 1000

1500 x 1500

2100 x 2100

3000 x 1500

3000 x 3000

3500 x 3000

156-988-J9

259-444-J9

156-991-J9

259-102-J9

156-994-J9

259-103-J9

259-445-J9

670,-

784,-

920,-

1.185,-

1.420,-

1.780,-

2.375,-

PVC slange, transparent, 7 meter

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

157-278-J9

157-278-J9

157-278-J9

157-278-J9

157-278-J9

157-278-J9

157-278-J9

200,-

200,-

200,-

200,-

200,-

200,-

200,-

korrosionsfri stænkskærm til flanger
WW til at undgå spild af farlige væsker ved flanger af rør
WW effektiv beskyttelse af medarbejdere og produktionsanlæg mod ætsende, giftige, varme,
brandbare eller vandforurenende medier
WW kan genbruges, let at rengøre
WW af polypropylen (PP) - temperaturbestandig op til +80 °C
WW UV-bestandig - kan bruges indendørs og udendørs
WW med integreret rude til hurtig opdagelse af lækager
WW inkl. velcrolukning og snor for hurtig montering

fra 271,- / styk
Bestilling og service 76 24 40 80

til flanger

DN25 - PN10/16

DN50 - PN10/16

DN65 - PN10/16

stk. / pakke

10 styk

10 styk

10 styk

10 styk

10 styk

216-028-J9

216-029-J9

216-030-J9

216-031-J9

216-032-J9

2.710,-

4.160,-

4.700,-

5.250,-

5.810,-

best.-nr.
pris Kr. / pakke

alle produkter frit leveret

DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

leveringstid: 1 - 2 uger
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Fleksible genanvendelige lækagekar

Foldbare genanvendelige lækagekar
W til beskyttelse af medarbejdere, produktion og miljø mod kontamination
W nem og kompakt, foldet - kan også medbringes på brandbiler osv.
W
W
W
W

W med integreret væskestandsindikator
W kan også anvendes som presenning eller kar (f.eks. til dekontaminering)
W praktisk taske fås som tilbehør

lille investering for at undgå store omkostninger
nem og hurtig anvendelse, f.eks. i nødtilfælde
også egnet til kortvarig opbevaring af kemikalier
kemisk bestandig mod fyringsolie, diesel, benzin hydraulikolie

Godkendte opsamlingskar til
lagring af farlige medier

fra 1.340,fra side

16

Bindemiddel til uheld

se side

Takket være deres kompakte dimensioner kan de ﬂeksible lækagekar f.eks.
også medføres på brandbiler osv.

421

Fleksible opsamlingskar
Trin 1: pak ud

Trin 2: rejs op

Trin 3: anvend

Trin 4: luk

For hurtig tilgængelighed kan
de genanvendelige lækagekar
pakkes i lette, robuste tasker
(tilbehør).

Lækagekarret retter sig
lynhurtigt selv op.

Det ﬂeksible, genanvendelige
lækagekar med 210 eller 300
liters volumen passer præcis til
en euro- eller kemipalle. Til nem
forsyning vha. gaﬀeltruck trykkes
den ene side kortvarig ned.

De korrosionsbestandige
lukninger er nemme at betjene
og muliggør en hurtig og sikker
håndtering af lækager.

opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

25

45

75

175

210

300

900

1600

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

206-980-J9

248-769-J9

206-981-J9

206-983-J9

206-987-J9

206-984-J9

206-985-J9

206-986-J9

1.340,-

1.890,-

2.220,-

2.630,-

3.040,-

3.730,-

5.260,-

7.040,-

taske

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

438

206-989-J9

206-989-J9

206-989-J9

206-989-J9

206-989-J9

206-990-J9

206-990-J9

257-201-J9

450,-

450,-

450,-

450,-

450,-

720,-

720,-

742,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Lækagemanagement

4

Foldbare engangs-lækagekar
W hurtig optagelse af
vandforurenende væsker efter
ulykker eller lækager
W det foldbare lækagekar retter
sig selv op ved hjælp af
integrerede ﬂyde-elementer.
W til engangsbrug

fra 430,-

opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

15

100

600 x 400 x 100

1000 x 1000 x 150

137-314-J9

116-052-J9

430,-

760,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Tromlebandage af polyurethan (PU)
W er hurtig og nem at montere
W
W
W
W

til stål- og plasttromler
bestandig mod olie og mange syrer og baser
nylonrem (4 meter lang) med praktisk velcrolukning
mål bandage L x B (mm): 300 x 180

2.220,-

Tromlebandage i praktisk kuﬀert,
dimensioner B x D x H (mm): 380 x 300 x 90

Best.-nr. 116-035-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

439

4

Sikkerhedstromler

Sikkerhedstromler med T-kodning

3.570,-

WW tilladt til bjergning og transport
WW hurtig hjælp til f.eks.
brandvæsenet, speditøre eller
bortskaffelsesvirksomheder

Best.-nr. 157-698-J9

WW godkendt til transport iht. ADR, RID og IMDG-Code
WW af stål, udvendig sort lakeret
WW aftagelig låg og spændering med lukemekanisme
WW stabil udførelse
WW UN-godkendelse 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...

TILBEHØR
egnet til
bæreevne total [kg]

Bjærgningstromle BF-ST, med 200 liters tromle
(200 liters tromle følger ikke med ved leveringen)

440

alle produkter frit leveret

best.-nr.
pris Kr. / styk

leveringstid: 1 - 2 uger

Tromletang type FZ 600

Tromleløftekæde FGH

til placering af 200 liters tromler i
sikkerhedstromler

placering af 110 og 220 liters plasttromler
samt 60 og 200 liters ståltromler i
sikkerhedstromler

350

300

115-256-J9

115-187-J9

1.490,-

2.030,-

www.denios.dk

Sikkerhedstromler
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Sikkerhedstromler med UN-kodning
W stor åbning til problemløs placering af en tromle
W
W
W
W

tomme sikkerhedstromler kan stables ind i hinananden
bestandig mod syrer, baser og mange aggressive kemikalier
den gule indfarvning giver advarselseﬀekt
fremstillet af polyethylen (HDPE)

Sikkerhedstromle BF
200-S, med skruelåg,
Best.-nr. 117-860-J9,
Kr. 2.730,-

Tromleløfteklemme FGK ideel til løftning af stående
eller liggende tromler,
Best.-nr. 164-398-J9,
Kr. 1.450,-

Sikkerhedstromle BF
300-S, med skruelåg,
Best.-nr. 117-862-J9,
Kr. 2.940,-

TOP PRIS

2.710,Best.-nr. 117-818-J9

Sikkerhedstromle med låg, 245 liter,
Best.-nr. 117-818-J9, Kr. 2.710,-

Sikkerhedstromle med låg, 360 liter
(tromlerullevogn som tilbehør),
Best.-nr. 117-819-J9, Kr. 3.010,-

variant

skruelåg

volumen [l]

245

360

245

360

diameter udvendig [mm]

787

787

660

661

højde udvendig [mm]
UN-godkendelse

låg med spændering

857

1047

987

1127

1H2 / X300 / S...

1H2 / X300 / S...

1H2 / X200 / S...

1H2 / X340 / S...

117-860-J9

117-862-J9

117-818-J9

117-819-J9

2.730,-

2.940,-

2.710,-

3.010,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR
Tromlerullevogn DT6 til sikkerhedstromler
W
W
W
W

til sikker transport af 200 liters ståltromler, bjærgnings- og sikkerhedstromler
af galvaniseret stål
justerbar fra Ø 680 til 840 mm
let at køre med 4 styrehjul

variant

elektrisk ledende

ikke elektrisk
ledende

best.-nr.

127-147-J9

115-199-J9

2.250,-

1.310,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

441

5

Håndtering af gasflasker
Gasﬂasker er indbegrebet af farlige medier og man håndterer dem for det meste med stor omhu. Alligevel er der brug for professionelle hjælpemidler i dagligdagen såsom transportvogn eller opbevaringsmuligheder iht. loven. Alt efter indholdet af gasﬂaskerne er
brandbeskyttelse påkrævet.
442

Sikker opbevaring og transport
af gasflasker

444

Gasflaskeskabe og -lagre

450

Gasflaskelagre med brandbeskyttelse

452

Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse

455

Håndtering af gasflasker

Gasflaskelager GSN
fra 10.800,-

fra side

448

443

5

Skabe til flasker med flydende gas

Gasflaskeskabe LG
WW til udendørs opstilling
WW til tømning og opbevaring af trykgasflasker
WW optimal ventilation
WW galvaniseret udførelse med ekstra pulverlakering, lysegrå (RAL 7035) som optimal korrosionsbeskyttelse
WW sokkel af rustfrit stål
WW tagets hældning forhindrer at vandet løber bagover og ned af væggen
WW stabil 3-punkts låsesystem med stang og cylinderlås til beskyttelse mod uautoriseret adgang
WW 2 C-skinner til fastgørelse af armaturer (armaturer følger ikke med ved leveringen)
WW 3 gennemføringer (lukket med kunststofprop) per flaskeplads i skabets loft.

13.700,Best.-nr. 158-049-J9

Gasflaskeskab LG 700, op til 2 flasker (uden armaturer)

type

Gasflaskeskab LG 1350, op til 5 flasker (uden armaturer og rampe),
Best.-nr. 158-053-J9, Kr. 18.900,-

LG 700

LG 1000

LG 1350

2

3

5

udvendig mål B x D x H [mm]

700 x 400 x 2150

1000 x 400 x 2150

1350 x 400 x 2150

indvendig mål B x D x H [mm]

695 x 370 x 2070

995 x 370 x 2070

1345 x 370 x 2070

1-fløjet

2-fløjet

2-fløjet

158-049-J9

158-051-J9

158-053-J9

13.700,-

16.400,-

18.900,-

best.-nr. rampe

158-054-J9

158-055-J9

158-056-J9

pris Kr. / styk

1.410,-

1.420,-

1.480,-

117-059-J9

117-059-J9

117-059-J9

740,-

740,-

740,-

lagerkapacitet gasflasker à 50 liter

dørversion
best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR

TILBEHØR

best.-nr. Flaskeholder, kan indstilles i
højden
pris Kr. / styk

444

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

Opklappelig opkørselsrampe
muliggør nem placering af
gasflasker.

Flaskeholder, højdejusterbar, til
fastgørelse på siddevæggen. Velegnet
til opbevaring af små gasflasker.

www.denios.dk

Skabe til flasker med flydende gas
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Gasflaskeskabe GF
W til overdækket udendørs opstilling
W opfylder kravene iht. den tyske TRGS 510
stabil stålrammekonstruktion med gitter
låselig ﬂøjdør som beskyttelse mod uautoriseret adgang
coating af høj kvalitet som korrosionsbeskyttelse
GF 8.16: 1-ﬂøjet dør, inkl. ekstra hylde til opbevaring af f.eks.
propangasﬂasker i 2 etager som standard
W GF 8.18: 2-ﬂøjet dør, hylde fås som tilbehør
W GF 8.19: 2-ﬂøjet dør, integreret fodkonstruktion til transport
med gaﬀeltruck, hylde fås som tilbehør
W
W
W
W

fra 6.680,-

Gasﬂaskeskab GF 8.16,
med nedklappet hylde som ekstra
lagerniveau til 11 kg ﬂasker, 1-ﬂøjet dør

Gasﬂaskeskab GF 8.16, med opklappet hylde,
til 33 kg gasﬂasker, 1-ﬂøjet dør

Gasflaskeskab GF 8.18 til 33 kg gasflasker, dobbelt låge,
Best.-nr. 137-123-J9, Kr. 8.760,-

type

Gasflaskeskab GF 8.19 dobbelt låge, løse hylder som
ekstraudstyr, Best.-nr. 137-125-J9, Kr. 9.100,-

GF 8.16

GF 8.18

GF 8.19

lagerkapacitet gasﬂasker à 11 kg

12

8

12

lagerkapacitet gasﬂasker à 33 kg

6

6

6

790 x 1180 x 1670

1250 x 800 x 1850

1250 x 800 x 1970

udvendig mål B x D x H [mm]
dørversion

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

ﬂad bund

–

med gaﬀelbeslag

137-112-J9

137-123-J9

137-125-J9

6.680,-

8.760,-

9.100,-

TILBEHØR

–

hylde for 11 kg gasﬂasker,
galvaniseret

hylde for 11 kg gasﬂasker,
galvaniseret

best.-nr.

–

137-126-J9

137-126-J9

pris Kr. / styk

–

890,-

890,-

variant
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Stålﬂaskevogn,
BK-60, massive
gummihjul, diameter:
200 mm
Best.-nr. 115-243-J9,
Kr. 1.360,-

leveringstid: 1 - 2 uger

445
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Skabe til flasker med flydende gas

Gasflaskeskabe DGF
WW til udendørs opstilling
WW optimal ventilation
WW til forskriftsmæssig tømning og opbevaring af trykgasflasker
WW stålkonstruktion i stabil og vejrbestandig udførelse, komplet varmgalvaniseret
WW inkl. sikringskæder til gasflasker
WW stabil 2-punkts låsesystem med cylinderlås til beskyttelse mod uautoriseret adgang
WW inkl. montageprofil til montering af armaturer (armaturer følger ikke med ved levering)
WW afmærkning med advarselssymbol W19
WW leveres adskilt, med samlevejledning

Gasflaskeskab DGF 2 (uden armaturer)

Gasflaskeskab DGF 4 (uden armaturer)

9.030,-

18.200,-

Best.-nr. 116-950-J9

Best.-nr. 116-952-J9

type

DGF 1

DGF 2

DGF 3

DGF 4

DGF 5

DGF 6

1

2

3

4

5

6

7

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

lagerkapacitet gasflasker à 50 liter
udvendig mål B x D x H [mm]
dørversion
best.-nr.

1-fløjet

1-fløjet

2-fløjet

2-fløjet

3-fløjet

3-fløjet

4-fløjet

116-949-J9

116-950-J9

116-951-J9

116-952-J9

116-953-J9

116-954-J9

116-955-J9

6.220,-

9.030,-

15.600,-

18.200,-

22.500,-

24.900,-

29.900,-

pris Kr. / styk

446

DGF 7

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk
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Gasflaskeskabe FGF
WW til opstilling indendørs og i det fri
WW komplet galvaniseret, stabil
konstruktion
WW ideel til lagring af propangasflasker vha. den
medfølgende hylde
WW effektiv ventilering af skabet vha. sidevægge og
låger med hulpladekarakteristik
WW beskyttet mod tyveri og illegal adgang vha.
cylinderlås med håndtag
WW skiltet med advarselssymbol
WW leveres adskilt, med samlevejledning

7.120,Best.-nr. 116-959-J9

Gasflaskeskab FGF 1602
type

3.670,-

FGF 801

FGF 1602

lagerkapacitet gasflasker à 11 kg

10

20

lagerkapacitet gasflasker à 33 kg

4

9

840 x 690 x 1485

1680 x 690 x 1485

udvendig mål B x D x H [mm]
dørversion

Best.-nr. 116-958-J9

best.-nr. dørstop: venstre
pris Kr. / styk
best.-nr. dørstop: højre
pris Kr. / styk

Gasflaskeskab FGF 801

1-fløjet

2-fløjet

116-957-J9

–

3.670,-

–

116-958-J9

–

3.670,-

–

best.-nr. dørstop: på begge sider

–

116-959-J9

pris Kr. / styk

–

7.120,-

Gasflaskeskab ST
WW til opstilling udendørs
WW komplet galvaniseret, stabil
konstruktion
WW ideel til lagring af flasker med flydende gas
WW effektiv ventilering af skabet vha. ventilationsriller
i dørene
WW beskyttet mod tyveri og uautoriseret adgang vha.
firkantlås
WW skiltet med advarselssymbol
WW leveres adskilt, med samlevejledning

2.190,-

Gasflaskeskab ST 10

Best.-nr. 116-960-J9
type
lagerkapacitet
antal
udvendig mål
B x D x H [mm]
dørversion
best.-nr.
pris Kr. / styk

ST 10

ST 20

ST 23

ST 40

gasflasker à 11 kg

gasflasker à 11 kg

gasflasker à 33 kg

gasflasker à 33 kg

1

2

2

4

460 x 400 x 750

840 x 400 x 750

840 x 400 x 1485

1680 x 400 x 1485

1-fløjet

1-fløjet

1-fløjet

2-fløjet

116-960-J9

116-961-J9

125-056-J9

116-962-J9

2.190,-

2.540,-

3.690,-

4.910,-

Bestilling og service 76 24 40 80

3.690,-

Gasflaskeskab ST 23

Best.-nr. 125-056-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger
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Gasflaskeskabe

5år

DENIOS
garanti

Gasflaskelager GSN, op til 50 gasflasker
W til forskriftsmæssig opbevaring af trykgasﬂasker iht. Beredskabsstyrelsens
bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
W til udendørs opstilling
W fås med og uden galvaniseret gulvgruppe

NYHED

fra 10.800,-

Gasﬂaskelager GSN 2.28, uden gulvgruppe, velegnet til placering af gasﬂaskepaller Pga. en frihøjde ved døren på 160 mm,
kan gasﬂaskelagret også lukkes når gasﬂaskepallen er åben.

type

GSN 1.15

lagerkapacitet gasﬂasker à 50 liter
variant

50

uden gulvgruppe

med gulvgruppe

uden gulvgruppe

med gulvgruppe

udvendig mål B x D x H [mm]

1430 x 1410 x 2210

1430 x 1410 x 2410

2760 x 1410 x 2210

2760 x 1410 x 2410

indvendig mål B x D x H [mm]

1420 x 1280 x 2110

1420 x 1280 x 2310

2750 x 1280 x 2110

2750 x 1280 x 2310

1-ﬂøjet

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

256-859-J9

256-858-J9

256-861-J9

256-860-J9

10.800,-

14.400,-

15.900,-

23.200,-

dørversion
best.-nr.
pris Kr. / styk

448

GSN 2.28

25

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

W
W
W
W
W

Gasflaskeskabe

5år

5

stabil stålrammekonstruktion med gitter
tag af proﬁlerede stålplader
pulverlakering af høj kvalitet i lysegrå (RAL 7016) for optimal korrosionsbeskyttelse
aﬂåselige ﬂøjdøre beskytter mod uautoriseret adgang
leveres adskilt, med samlevejledning

Tekniske forskrifter for gasser
Lagre, der er åbne til mindst 2 sider, gælder også som
udendørs lagre.
Lagrene må ikke være tilgængelige for almindelig
traﬁk.
Ydervæggene på lagerlokaler skal mindst være
brandhæmmende.

Gasflaskelager GSN 1.15,
uden gulvgruppe

Gasflaskelager GSN 2.28, med gulvgruppe

Gasflaskelager GSN 1.15,
med gulvgruppe

TILBEHØR
Stabelreol til gasflaskelager

Opkørselsrampe

Stablereoler: op til 2 reoler kan stilles
ovenpå hinanden. Dermed er der
3 lagerniveauer i alt. Dimensioner:
B x D x H (mm): 1437 x 1038 x 750,
bæreevne: 500 kg

Til nem forsyning af gasﬂaskelagret fås opkørselsrampen af aluminium, B x D (mm): 908 x 933,
hjulbelastning 150 kg, egnet til gasﬂasker med
gulvgruppe

Best.-nr. 115-876-J9,
Kr. 2.240,2 reoler stablet på hinanden

Bestilling og service 76 24 40 80

Best.-nr. 216-658-J9,
Kr. 2.120,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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Brandsikringslager til gasflasker

5år

DENIOS
garanti

Brandsikre gasflaskelagre GFT og GT, op til 48 gasflasker
W til forskriftsmæssig opbevaring af trykgasﬂasker iht. Beredskabsstyrelsens
bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
stabil stålrammekonstruktion i blå (RAL 5010)
kan placeres uden sikkerhedsafstand direkte ved bygninger
naturlig ventilation ved hjælp af ventilationsbyggesten
tagfremspring som vejrbeskyttelse

W
W
W
W

W med sikkerhedskæde til opbevaring af en enkelt ﬂaske
W leveres samlet
W inkl. krankroge

Dørene er aﬂåselige, så der ikke er adgang for
uvedkommende.

Sikkerhedskæde til lagring af enkelte ﬂasker
som standard.

TILBEHØR
Gulvgruppe af zinkplade med dråbemønster med
integreret opkørselskant. Således er gasﬂaskerne
også beskyttet mod fugtighed og klimapåvirkninger i
gulvområdet.

Brandsikkert gasﬂaskelager GF 17.9,
op til 12 ﬂasker

På forespørgsel

Best.-nr.
149-035-J9

På forespørgsel

Best.-nr. 146-238-J9

Anvendelseseksempel
type

GF 17.9

variant

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris

12

pris

450

GF 33.15

GFT 17.9

24

GFT 17.15

GFT 33.9

GFT 33.15

med brandsikringsdør
24

48

12

24

1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360

3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360

1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360

1-ﬂøjet

2-ﬂøjet

1-ﬂøjet

24

48

3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360
2-ﬂøjet

146-238-J9

148-385-J9

148-384-J9

146-233-J9

199-936-J9

199-938-J9

199-407-J9

199-939-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

–

–

–

–

149-035-J9

146-220-J9

149-035-J9

146-220-J9

–

–

–

–

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

–

–

–

–

gulvgruppe

TILBEHØR
best.-nr.

GF 33.9

med gitterdør

lagerkapacitet gasﬂasker à
50 liter
dørversion

GF 17.15

For yderligere informationer og priser kontakt os.

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Brandsikringslager til gasflasker

5år

5

På forespørgsel
Best.-nr. 146-233-J9
Brandsikkert gasﬂaskelager GF 33.15,
gulvgruppe og gasﬂaskepalle fås som tilbehør

Til sikker opbevaring af op til 48 gasﬂasker.
Gasﬂasker på en gasﬂaskepalle placeres vha.
en gaﬀeltruck.

TILBEHØR
Stabelreol til
gasflaskelager
W stabil stålrammekonstruktion
med galvaniseret gitterrist som
henstillingsﬂade
W kan stables, dermed er der
3 lagerniveauer i alt
W leveres i adskilt stand
W bæreevne: 500 kg

Kr. 2.240,-

På forespørgsel

Best.-nr.
115-876-J9

Best.-nr. 199-939-J9

Brandsikkert gasﬂaskelager GFT 33.15 op til 48 ﬂasker. Dørene er låselige og yder beskyttelse
mod uautoriseret adgang.

Bestilling og service 76 24 40 80

2 reoler stablet på hinanden

For yderligere informationer og priser kontakt os.

451
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Afprøvet sikkerhed

Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse

Brandsikkert gasflaskeskab type G 30.6, bredde 600 mm. Fås som EI 30
eller EI 90 version.

Brandsikkert gasflaskeskab type G 90.9, bredde 900 mm. Fås som EI 30
eller EI 90 version.

WW til brandsikker lagring af gasflasker i arbejdslokaler
WW typetestet i henhold til EN 14470-2
WW med montageskinner til armaturer, flaskeholdere og rem (armaturer og
gasflasker følger ikke med ved leveringen)
WW flaskerne sættes sikker og bekvemt ind i gasflaskeskabet ved hjælp af den
integrerede udklappelige rampe
WW stor indvendig højde til nem og effektiv montage i skabet
WW jordforbindelse som standard

WW optimal brandbeskyttelse og sikkerhed til trykgasflasker
WW overholdelse af den maks. tilladte temperaturforhøjelse på overfladen
af flaskeventilholderen af 50 K i henhold til EN 14470-2 Serien G90 er
yderligere GS-testet.
WW udluftningstilslutning (NW 75) øverst på skabet
WW justerbar bund for at udligne ujævnheder
WW muligheder for gennemføringer i skabets loft

type

G 90.6-10

G 90.6

G 90.6-2F

G 30.6

G 90.9

G 30.9

90 minutter

90 minutter

90 minutter

30 minutter

90 minutter

30 minutter

gasflasker à 10 liter

gasflasker à 50 liter

gasflasker à 50 liter

gasflasker à 50 liter

gasflasker à 50 liter

gasflasker à 50 liter

2

1

2

2

3

3

udvendig mål B x D x H [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

indvendig mål B x D x H [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

1-fløjet

1-fløjet

1-fløjet

1-fløjet

2-fløjet

2-fløjet

best.-nr. gul

210-381-J9

165-311-J9

210-385-J9

144-519-J9

–

–

best.-nr. grå

210-383-J9

165-305-J9

210-387-J9

117-002-J9

–

–

24.700,-

24.600,-

28.700,-

18.300,-

–

–

best.-nr. gul

–

–

–

–

165-313-J9

144-520-J9

best.-nr. grå

–

–

–

–

165-306-J9

117-003-J9

pris Kr. / styk

–

–

–

–

29.800,-

22.200,-

best.-nr. gul

210-380-J9

165-310-J9

210-384-J9

144-518-J9

–

–

best.-nr. grå

210-382-J9

165-304-J9

210-386-J9

117-001-J9

–

–

24.700,-

24.600,-

28.700,-

18.300,-

–

–

brandmodstandsdygtighed
lagerkapacitet
antal

dørversion
dørstop: højre

pris Kr. / styk
dørstop: på begge sider

dørstop: venstre

pris Kr. / styk

Leveringstider
Nøjagtige leveringstider for de gule gasflaskeskabe med en bredde på 600 mm og versionen G 30 på forespørgsel - kontakt os på tlf. 76 24 40 80.
Alle andre størrelser og udførelse leveres i løbet af 4 - 5 uger.

452

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

www.denios.dk

Afprøvet sikkerhed

Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse

Brandsikkert gasﬂaskeskab type G 30.12, bredde 1200 mm. Fås som EI 30
eller EI 90 version.
type

Brandsikkert gasﬂaskeskab type G 90.14, bredde 1400 mm. Fås som EI 30
eller EI 90 version.

G 90.12

G 30.12

G 90.14

G 30.14

90 minutter

30 minutter

90 minutter

30 minutter

gasﬂasker à 50 liter

gasﬂasker à 50 liter

gasﬂasker à 50 liter

gasﬂasker à 50 liter

4

4

4

4

udvendig mål B x D x H [mm]

1198 x 615 x 2050

1198 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

indvendig mål B x D x H [mm]

1045 x 400 x 1858

1094 x 479 x 1874

1245 x 400 x 1858

1294 x 479 x 1874

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

2-ﬂøjet

best.-nr. gul

165-314-J9

144-521-J9

165-315-J9

144-522-J9

best.-nr. grå

165-307-J9

117-004-J9

165-308-J9

117-005-J9

31.400,-

24.900,-

35.500,-

27.300,-

brandmodstandsdygtighed
lagerkapacitet
antal

dørversion

pris Kr. / styk

5

TILBEHØR
W monteringssæt til rørgennemføringer,
inkl. 2 Ermeto-forskruninger, R 3 / 8“
til G30 og G90 skabe,
Best.-nr. 117-007-J9, Kr. 310,W højdejusterbar holder til fastgøring på sidevæggen,
til to 10 liters ﬂasker - til G30 og G90 skabe,
undtagen G 90.6-10 og G 90.6-2F,
Best.-nr. 117-006-J9, Kr. 630,-

Teknisk udluftning lige til at sætte i
stikkontakten
W Ventilation uden overvågning,
Best.-nr. 129-345-J9, Kr. 5.600,Anordning til teknisk udluftning lige til at
sætte i stikkontakten.

W ventilation med overvågning,
Best.-nr. 136-799-J9, Kr. 7.020,-

Tip: Hvis en luftudskiftning på 120 gange er nødvendig, f.eks ved lagring af giftige gasser i
skabet, er en centrifugal-ventilator nødvendig

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 4 uger

se side

170
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DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Lagring af gasflasker under tryk
EN 14470-2

EU-normen EN 14470-2 (Sikkerhedsskabe til gasﬂasker under tryk) aﬂøser DIN 12925-2. Den beskriver opbygningen og testningen
af opbevaringsenheder.

Konsekvensen af EN for Europa (EU-landene)
Brandmodstandsdygtighed

Brandsikring er klassiﬁceret i 4 kategorier fra G15 op til G90 (brandsikring fra 15 op til 90 minutter)

Brandkammertest

Hver skabstype og -størrelse skal afprøves i brændkammer.
I tilfælde af, at den målsatte afvigelse overskrider tolerancen, skal skabet afprøves igen. Afprøvning kan
kun udføres af en autoriseret afprøvningsinstans. Skabene skal afprøves i et brændkammer, som fritstående
enkeltskabe.

Konformitetserklæring /
konformitetscertiﬁkat.

I den nye EN14470-2 kræves det, at der sammen med skabet følger en konformitetserklæring eller et
konformitetscertiﬁkat.

Teknisk ventilation

Den nye lovgivning indikerer ikke, at der kræves teknisk ventilation. Specielle brændbare og giftige gasser kræver
dog et luftskifte på op til 120 gange i timen.

Ved indførelsen af EN 14470-2 bliver brandmodstandsevne opdelt i
4 klasser (fra G15 til G90).
Tidligere var der forskellige sikkerhedsniveauer ved lagring af antændelige væsker og gasﬂasker under tryk, for der manglede den 90-minutter-klassiﬁcering til skabe til gasﬂasker under tryk.
I den gamle DIN 12925-2 var der kun et niveau: Gasﬂasker under tryk
skulle beskyttes mod for stærkt opvarmning i mindst 20 minutter.
Ved den konsekvente ændring til 4-klasser-strategien er det nu muligt at
vælge det samme sikkerhedsniveau ved opstilling og lagring af glasﬂasker under tryk, som ved lagring af brandbare væsker.
Det nedsætter faren som er fra gasﬂasker under tryk og er sammenlignelig med den for brandbare væsker. Ved for stærkt opvarmning af
gasﬂaskerne og de tilsluttede armaturer kan der udstrømme gas og det
kan have katastrofale konsekvenser. Hvis opvarmningen fortsætter kan
gasﬂasken i sidste ende eksplodere.
Brandsikre skabe til trykgasﬂasker

se side

452

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du ﬁnde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9

454

www.denios.dk

Gasflaske-vægholdere

Vægholder WH-P universal, af kunststof

NYHED

stabil konstruktion
af miljøvenlig polyethylen (PE)
til gasﬂasker med en diameter fra 140 til 320 mm
spændebånd til sikring af gasﬂasken
integrerede forbindelseselementer til nem opstilling af ﬂere
gasﬂasker på væggen
W til vægmontering (inkl. monteringsmateriale)

Vægholder WH-P universal, til 1 gasﬂaske,
kan udvides individuelt

W
W
W
W
W

5

fra 280,type

WH-P universal

materiale

kunststof

ø gasﬂaske, maks. [mm]

320

farve

blå

best.-nr. til 1 gasﬂaske

240-854-J9

pris Kr. / styk

280,-

best.-nr. til 2 gasﬂasker

241-360-J9

pris Kr. / styk

530,-

best.-nr. til 3 gasﬂasker

241-361-J9

pris Kr. / styk

Til 1 gasﬂaske

Sæt til 2 gasﬂasker

660,-

Sæt til 3 gasﬂasker

Vægbeslag WH-P, af galvaniseret stål

Gasflaskestativ GFS

W stabil konstruktion
W af galvaniseret stål
W med kæder til sikring af ﬂaskerne

W gasﬂaskestativ til 2 ﬂasker på maks.
230 mm diameter
W pulverlakeret, blå (RAL 5010)
W forberedt til vægmontering
W med sikkerhedskæde
W til sikker stand af gasﬂasker

W vægholder op til 3 gasﬂasker
W til gasﬂasker på 140, 230 og 320 mm diameter

fra 1.190,-

fra 200,Vægholder WH 140-S op til
3 gasﬂasker på maks. 140 mm
diameter

Vægholder WH 230-S op til
3 gasﬂasker på maks. 230 mm
diameter

type

Vægholder WH 320-S op til
2 gasﬂasker på maks. 320 mm
diameter

WH 140-S

WH 230-S

WH 320-S

materiale

stål

stål

stål

ø gasﬂaske, maks. [mm]

140

230

320

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

136-479-J9

136-482-J9

136-485-J9

200,-

260,-

290,-

136-480-J9

115-878-J9

136-486-J9

260,-

390,-

480,-

136-481-J9

136-484-J9

–

390,-

410,-

–

overﬂade
best.-nr. til 1 gasﬂaske
pris Kr. / styk
best.-nr. til 2 gasﬂasker
pris Kr. / styk
best.-nr. til 3 gasﬂasker
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

type

GFS

GFS

ø gasﬂaske, maks.
[mm]

230

230

1

2

275 x 360 x 1005

560 x 410 x 1005

lagerkapacitet
gasﬂasker à 50 liter
udvendig mål
B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

75

150

115-875-J9

115-873-J9

1.190,-

1.440,-

leveringstid: 1 uge
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Gasflasketransport

Gasflasketransportstativ
W
W
W
W
W

Gasflaskevogn
BASIC GFW

til opbevaring og sikker transport af gasﬂasker
stabil rammekonstruktion af galvaniseret stål
2 krankroge til krantransport
drejelig beskyttelsesbøjle forhindrer ﬂaskerne i at falde ud
praktiske kroge i siderne til svejsetilbehør, svejseskærme m. v.

W til 1 gasﬂaske à 40 liter
Udvalgte produkter, der støtter dig
ved næsten alle arbejdsprocesser i
dagligdagen.
Varmekapper til
gasﬂasker, også
Ex-sikret

W stabil stålrørkonstruktion til sikker
transport
W pulverlakering af høj kvalitet i gul
(RAL 1028)
W 2 hjul af massiv gummi med robust
glideleje
W ﬂaskeholder med kæde
W med sikkerhedshåndtag
W Gasﬂasker Ø (mm): 140 - 250

se side

263

3.170,-

4.410,-

Best.-nr. 119-227-J9

Best.-nr. 119-228-J9
Gasﬂasketransportstativ GFT-S 8
til 8 ﬂasker

Gasﬂasketransportstativ GFT-S 4 til
4 ﬂasker, dimensioner B x D x H (mm):
860 x 600 x 1100
type
ø gasﬂaske, maks. [mm]
lagerkapacitet gasﬂasker à
50 liter

GFT-S 8

230

230

4

8

860 x 650 x 1110

860 x 1200 x 1100

165 x 65

160 x 78

afstand gaﬀellommer [mm]

520

520

bæreevne total [kg]

bæreevne total [kg]

400

640

diameter hjul [mm]

119-227-J9

119-228-J9

3.170,-

4.410,-

udvendig mål B x D x H [mm]
gaﬀellommer B x H [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

456

GFT-S 4

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

type

Basic GFW

udvendig mål B x D x H [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

470 x 590 x 1120
150
200
195-371-J9
950,-

www.denios.dk

Gasflasketransport

5

Mobile gasflaskepaller
W
W
W
W

palle til opbevaring af tomme og fyldte gasﬂasker
stabil, galvaniseret stålkonstruktion
kan transporteres med gaﬀeltruck eller palleløfter
sikker transport af gasﬂasker af forskellige størrelser

Gasﬂaskepalle GFP-11.5 med 1 lagerniveau til
12 propangasﬂasker à 11 liter eller
20 propangasﬂasker à 5 liter. Billedet viser 2 paller
stablet ovenpå hinanden.

Gasﬂaskepalle GFP-50 til
12 gasﬂasker, Ø 230 mm, til
transport med kran, med bøjle

type

Gasﬂaskepalle GFP-50.12 til
12 gasﬂasker, Ø 320 mm, til
transport med kran, med bøjle

Gasﬂaskepalle GFP-11.5,
kan stables, op til 12
gasﬂasker, Ø 320 mm

Gasﬂaskepalle GFP-33.11,
med 2 lagerniveauer, kan
stables, op til 12 gasﬂasker,
Ø 320 mm

GFP-50

GFP 50-12

GFP 11.5

GFP 33.11

ø gasﬂaske, maks. [mm]

230

320

320

320

lagerkapacitet gasﬂasker

12

12

12

12

kan løftes med kran

kan løftes med kran

kan stables

kan stables

1030 x 805 x 1210

1400 x 1075 x 1115

1400 x 1075 x 975

1400 x 1075 x 1625

960

500

250

500

115-872-J9

216-632-J9

216-655-J9

216-654-J9

6.580,-

7.510,-

8.150,-

11.200,-

variant
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Gasflaskevogne

Gasflaskevogn GFR og BK, af stål
W inkl. fastspændingsbånd og stål-sikringskæde

W til sikker transport af gasﬂasker
W stabil, galvaniseret udførelse

1.340,Best.-nr. 115-205-J9
Stålﬂaskevogn GFR-1, massive
gummihjul, diameter: 200 mm

1.320,-

1.360,-

Best.-nr. 115-201-J9

Best.-nr. 115-243-J9

Stålﬂaskevogn GFR-1, lufthjul,
diameter: 200 mm

Best.-nr. 115-246-J9

Stålﬂaskevogn, BK-60, massive
gummihjul, diameter: 200 mm

Stålﬂaskevogn BK-60,
luftjul, hjul-Ø: 200 mm
(uden sikringskæde)

2.080,-

2.300,-

2.990,-

3.070,-

Best.-nr. 115-207-J9

Best.-nr. 115-203-J9

Best.-nr. 115-208-J9

Best.-nr. 115-204-J9

Stålﬂaskevogn GFR-2, massive
gummihjul, diameter: 350 mm
type

Stålﬂaskevogn GFR-2, lufthjul,
diameter: 350 mm
GFR-2

250

250

1

2

490 x 600 x 1250

770 x 600 x 1250

lagerkapacitet gasﬂasker
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
best.-nr. hjul: massiv gummi
pris Kr. / styk
best.-nr. hjul: luft
pris Kr. / styk

Stålﬂaskevogn GFR-L, massive
gummihjul, diameter: 350 mm,
med ekstra støttehjul

GFR-1

ø gasﬂaske, maks. [mm]

100

200

115-205-J9

115-207-J9

1.340,-

2.080,-

115-201-J9

115-203-J9

1.320,-

2.300,-

type
ø gasﬂaske, maks. [mm]
lagerkapacitet gasﬂasker
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
best.-nr. hjul: massiv gummi
pris Kr. / styk
best.-nr. hjul: luft
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

458

1.340,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Stålﬂaskevogn GFR-L, lufthjul,
diameter: 350 mm, med ekstra
støttehjul
BK-60

GFR-L

340

250

1

2

470 x 530 x 1160

770 x 770 x 1280

120

200

115-243-J9

115-208-J9

1.360,-

2.990,-

115-246-J9

115-204-J9

1.340,-

3.070,-

Sikringskæde til 33 liter gasﬂaske

–

133-938-J9

–

110,-

–

www.denios.dk

Gasflaskevogne
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Gasflaskevogn GFW, af kunststof
WW til sikker transport af 1 gasflaske (maks. Ø 320 mm)
WW solid udførelse af miljøvenligt polyetylen (PE)
WW inkl. fastspændingsbånd til sikring af flasken
WW stor grundflade yder sikkerhed mod at vælte
WW gummihjul på 200 mm diameter
WW bæreevne: 80 kg

type
ø gasflaske, maks. [mm]

Gasflaskevogn GFW-1-S af polyethylen,
med støttehjul, til 1 flaske (maks. Ø 320 mm),
Best.-nr. 156-435-J9, Kr. 2.030,-

Gasflaskevogn GFW-1 af polyethylen,
til 1 flaske (maks. Ø 320 mm)

1.900,Best.-nr. 155-649-J9

GFW-1

GFW-1-S

320

320

1

1

495 x 627 x 1110

495 x 800 x 1110

massiv gummi

massiv gummi

lagerkapacitet gasflasker à
33 kg
udvendig mål B x D x H [mm]
hjul
bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

80

80

155-649-J9

156-435-J9

1.900,-

2.030,-

Transportstel til gasflasker GFP af kunststof
WW solid udførelse af miljøvenligt polyetylen (PE)
WW inklusiv spændebånd til sikring af flaskerne og sikkerhedskæde til
fastgørelse på gaffeltruck

type
ø gasflaske, maks. [mm]

GFP-4

GFP-6

230

230

lagerkapacitet gasflasker à
50 liter
udvendig mål B x D x H [mm]
gaffellommer B x H [mm]

4

6

1120 x 600 x 1100

875 x 600 x 1090

170 x 80

263 x 100

afstand gaffellommer [mm]

670

89

bæreevne total [kg]

320

480

155-648-J9

187-304-J9

2.570,-

3.210,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Gasflasketransportstativ GFP-4 af polyethylen,
til 4 flasker (maks. Ø 230 mm),
Best.-nr. 155-648-J9, Kr. 2.570,-

alle produkter frit leveret

Gasflasketransportstativ GFP-6 af polyethylen,
til 6 flasker (maks. Ø 230 mm),
Best.-nr. 187-304-J9, Kr. 3.210,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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Gør det tydeligt for dine medarbejdere,
hvor de skal hen. Fejltagelser kan kun udelukkes, når gangarealer, arbejdsﬂader og farlige områder er let at genkende. Lige
så vigtigt er det at sikre traﬁkområderne. Produkter som beskyttelsesbøjler og -gelænder beskytter f.eks. kostbart teknik og
mindsker reparationsomkostninger. Belysning og skilte giver vigtige oplysninger og gummimåtter sikre arbejdspladsen, samt
forebygger træthed i benene.
460

Arbejdssikkerhed effektivitet i arbejdsprocesserne

462

Udsugningsborde

558

Sikkerhedsspejl

470

Krops- og øjenbrusere, øjenskylning

562

Luknings- og låsesystemer

482

Arbejdspladsmåtter

564

Rengøring af emner

496

Transportvogne

565

Biologisk rengøringsbord bio.x

504

Transportvogn med kar

568

Rensekar og rengøringsbeholdere

Gaffelløftevogn

570

Stænke- og sprøjtekander

520

Vippebeholder af kunststof

574

Rengøringsklude

524

Vippecontainere

578

Magnet opsamler til metalrester

526

Stabelbeholdere af kunststof

580

Væskesugere, olieudskillere og
industristøvsugere

528

Stabelsystemer, gitterbokse
og tilbehør

584

Indsamling af farlige medier

530

Big-Bags

592

Skraldespande og affaldsbeholdere

556

Kabelbro

514

Stabelbeholdere
fra 1.240,-

fra side

526
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Udsugningsborde

Konceptet
Udsugningsteknik
Udsugningsborde og -kabinetter beskytter dine medarbejdere ved håndtering af kemikalier, sørger for
overholdelse af de påkrævede grænseværdier og er en grundforudsætning for en sikker arbejdsproces.

W egnet til påfyldnings-, klæbe- eller rengøringsarbejde med farlige medier

Funktionsmåde: Der bliver tilført
frisk luft fra forkanten og loftet,
hvilket giver den høje sikkerhed
ved disse udsugningsborde. Den
friske luft presser de farlige
dampe til bagvæggen, hvor de
målrettet bliver udsuget.

W testet iht. EN 14175-del 3 (5.4.4)
W overholdelse af de påkrævede grænseværdier
trækfrit arbejdsmiljø
W lave driftsomkostninger ved kontinuerlig drift
W høj tilbageholdelse af skadelige medier
W høj bæreevne (300 kg/m²) af arbejdsﬂaden

udsugningsovervågning med optisk og akustisk
alarm, potentialfri alarmkontakt, integrerede
kontakter samt lyskontakt som tilbehør
blændfri belysning med lavenergipære, let
tilgængelig, nem udskiftning vha. aftagelig
afdækning
transparente sideruder af sikkerhedsglas (ESG)
sørger for optimale lysforhold
bagvæg, nedklappelig for nem rengøring,
bagvæggen fås også transparent , i tilfælde af
kabinettet skal stå midt i rummet
robust aluminium-rammekonstruktion mit eloxeret
overﬂade og høj bestandighed mod kemikalier
mediekanal af eloxeret aluminium, til installering
af forskellige medier såsom vand, gas, trykluft eller
stikkontakter (som tilbehør)
fås uden arbejdsplade, ideel til opstilling
på eksisterende arbejdsborde eller med
melaminbelagt arbejdsplade, af rustfrit stål
1.4301 eller teknisk keramik (høj bestandighed
mod syrer og baser)
understel fås i højder for stående eller
siddende aktiviteter, stabil rammekonstruktion,
lysegrå pulverlakeret (tilsvarende RAL 7035),
højdejusterbar, underskabe eller front som tilbehør
underskabe til farlige medier til brandsikker
lagring af antændelige væsker, syrer, baser etc.
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Comfort EX
Udsugningsborde fra DENIOS til eksplosionsbeskyttede områder af zone 1 giver maksimal beskyttelse til brugeren: vha. reduktion og undgåelse
af potentielle farer, vha. montering af elektrisk udstyr. Udsugningsborde svarer til direktiv 2014/34/EU til brug i ex-beskyttede områder.
DENIOS´udsugningsborde af serien COMFORT opfylder kravene til brug i eksplosionsbeskyttede områder.

WW udsugningsovervågning, indikator, indvendig
belysning, transparente sidevægge
WW overholdelse af den påkrævede grænseværdi
ved håndtering af kemikalier
WW høj sikkerhed vha. friskluft tilførsel fra
forkanten og loftet
WW sundhedsfarlige dampe udsuges med det
samme
WW forhindrer dannelse af eksplosionsfarlig
atmosfære
WW robust konstruktion, siderne af brudsikkert
akrylglas, melamincoated bagvæg
WW belysning: PTB 97 ATEX 2223, zone 1,
kategori II 2 G, Ex deq II c T4
WW tilslutningsmulighed for teknisk ventilation og
el 230V / 50Hz
WW Relæ: PTB 00 ATEX 2081 kategori II
(1) GD EEx ia II c
WW Differencetrykovervågning:
BVS 06 ATEX E141 x kategori II 2 G Ex ia II B T4

Sikker håndtering af farlige medier med
udsugningsborde fra DENIOS.

Som standard:
W El-skab inkl. overvågningselektronik (skal monteres udenfor Ex-zonen)
sidevægge af sikkerhedsglas, 5 mm ESG
W nedklappelig bagvæg
W melamincoated bagvæg
W arbejdsplade af rustfrit stål (V2A/1.4301) som tætsvejset kar
W understel (H 865 mm)

type Comfort Ex

El-skabet inkl. overvågningselektronik følger
med ved leveringen. El-skabet skal monteres
udenfor Ex-zonen og kunden sørger selv for
ledningsføring.

Ex 1-900

Ex 1-1200

Ex 1-1800

900 x 750 x 2265

1200 x 750 x 2265

1800 x 750 x 2265

indvendig diameter DN

160

160

160

anbefalet returluftmængde [m³/h]

500

690

1080

udvendig mål B x D x H [mm]*

differencetryk [Pa]
best.-nr.
pris

100

190

240

173-309-J9

173-310-J9

173-311-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

*Udsugningsborde med en bredde på 1800 mm har 2 udluftningsstudse. De givne værdier refererer til hele udsugningsbordet.

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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Udsugningsborde

Type Basic
W sundhedsfarlige dampe udsuges med det samme
W robust konstruktion, siderne af brudsikkert akrylglas, melamincoated
bagvæg
W overholdelse af den påkrævede grænseværdi ved håndtering af
kemikalier
W til opstilling på et eksisterende arbejdsbord
W forhindrer dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære
W høj sikkerhed vha. friskluft tilførsel fra forkanten og loftet
W udstyret med udsugningsovervågning, indikator, belysning og
transparente sidevægge
W tilslutningsmulighed for teknisk ventilation og el 230V / 50Hz
W yderligere udstyr såsom arbejdsﬂader eller medietilslutninger fås
som tilbehør

Radialventilatorer
Udsugningsbord Basic med understel (fås som tilbehør)

W til sikker og forskriftsmæssig
teknisk udluftning
rotor af PPS, kabinet af PP
trykøgning uden eksternt tryk
CE-konform
beskyttelsestype IP 55
inkl. montagekonsol med
svingningsdæmper
W mærkespænding 400 V
W fås ikke til Comfort Ex
W tilslutningsstuds NW 160 mm
W
W
W
W
W

1-18

1-9

volumestrøm min. [m³/h]

type

150

130

volumestrøm maks. [m³/h]

1680

830

tryktab returluft min. [Pa]

160

90

tryktab returluft maks. [Pa]

400

240

best.-nr. med højere volumenstrøm

208-456-J9

–

på
forespørgsel

–

best.-nr. radialventilator med lav volumenstrøm

–

173-312-J9

pris

–

på
forespørgsel

pris

ydelsesmodul
W
W
W
W

Udsugningsbord kombineret med underskabe. Dermed kan farlige
medier lagres direkte på arbejdspladsen.
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ydelsesmodul til radialventilatorer
inkl. motorafbryder
Mål B x D x H (mm): 180 x 120 x 180
gør det muligt at tænde og slukke
radialventilatoren direkte på
udsugningsbordet, en yderligere
kontakt er ikke nødvendigt

2.140,Best.-nr. 174-393-J9

www.denios.dk
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Dit individuelle udsugningsbord - i 4 enkle skridt

Trin 1: Vælg det udsugningsbord, der passer til dit behov. Der kan vælges
mellem 6 størrelser. Se tabellen på denne side.

Hvis du opstiller dit udsugningsbord på en eksisterende ﬂade, er de
efterfølgende trin ikke nødvendigt.

Trin 2: Vælg det passende arbejdsplade vha. tabellen. Tag hensyn til det
valgte udsugningsbord og medierne, der skal arbejdes med.

Trin 3: På understellene (H 865 mm) kan du positionere dit udsugningsbord
sikkert.
Trin 4: Vha. DENIOS’ underskabe kan farlige medier lagres direkte på
arbejdspladsen.

Fås i 3 bredder og 2 dybder, se tabel.
Yderligere dimensioner på forespørgsel.

passende
underskabe

se side

169

Sikkert arbejde i
lyse omgivelser
vha. transparente
sidevægge og
belysning.

Vi kan også
tilbyde: Lagring
i arbejdslokaler
i brandsikre farligt-gods skabe
iht. EN 14470-1

type
udvendig mål B x D x H [mm]
dimensioner arbejdsﬂade B x D [mm]
anbefalet returluftmængde [m³/h]
diﬀerencetryk [Pa]
antal udluftningsstuds [styk]
best.-nr.
pris

Medietilslutninger
for at udstyre dit
udsugningsbord individuelt. Disse tilslutninger monteres
i kombination med
mediesoklen.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

900 x 600 x 1100

1200 x 600 x 1100

1800 x 600 x 1100

900 x 750 x 1400

1200 x 750 x 1400

1800 x 750 x 1400

790 x 490

1090 x 490

1690 x 490

790 x 640

1090 x 640

1690 x 640

370

510

790

500

690

1080

60

110

142

100

190

240

1

1

2

1

1

2

158-146-J9

158-149-J9

158-151-J9

158-152-J9

158-154-J9

158-155-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

TILBEHØR
best.-nr. Arbejdsplade af rustfrit stål (V2A)

243-242-J9

243-243-J9

243-244-J9

243-245-J9

243-246-J9

243-247-J9

best.-nr. arbejdsplade, melamincoated

158-167-J9

158-173-J9

158-174-J9

158-177-J9

158-178-J9

158-179-J9
165-555-J9

best.-nr. understel, højde 865 mm

158-191-J9

117-061-J9

117-070-J9

165-551-J9

165-553-J9

best.-nr. Medier sokkel af aluminium

243-249-J9

243-250-J9

243-251-J9

243-249-J9

243-250-J9

243-251-J9

best.-nr. Dublet stikkontakter, 230 V

243-248-J9

243-248-J9

243-248-J9

243-248-J9

243-248-J9

243-248-J9

best.-nr. Medietilslutning gas

165-603-J9

165-603-J9

165-603-J9

165-603-J9

165-603-J9

165-603-J9

best.-nr. medietilslutning vand

165-602-J9

165-602-J9

165-602-J9

165-602-J9

165-602-J9

165-602-J9

best.-nr. Medieforsyning trykluft

243-252-J9

243-252-J9

243-252-J9

243-252-J9

243-252-J9

243-252-J9

Bestilling og service 76 24 40 80

For yderligere informationer og priser kontakt os.
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DENIOS miljø-guide - uddrag

Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Grundlag

Tilbageholdningsevne af farlige stoffer modelprøven ifølge

Den europæiske retningslinje RL 98/24/EF ”Beskyttelse af arbejdstager
mod farer ved kemiske stoffer”, pålægger arbejdsgiveren at sikre at
arbejdstageren ikke udsættes for eller kan blive udsat for påvirkning af
giftige dampe/stoffer.

EN 14 175 del 3:

Før optagelsen af en beskæftigelse skal arbejdsgiveren konstaterer om
det handler om farlige stoffer og om der fremkomme eller udskilles farlige
stoffer ved beskæftigelsen. Resultaterne af denne vurdering fører i sidste
ende til følgende 4 beskyttelsesniveauer:
Beskyttelsekoncept
Beskyttelsesforanstaltningerne af de enkelte beskyttelsestrin understøtter
hinanden. Det skal sikre at længden og omfanget af mulige farlige-medier-ekspositionering bliver holdt på et minimum. Et centralt tema til
minimeringen af mulige farlige-medier-ekspositionering er den sikkerhedstekniske udformning af arbejdspladsen. Ved en effektiv ventilering eller
udsugning af farlige medier/dampe, der hvor de opstår, kan det sikres at
grænseværdien for arbejdspladsen bliver overholdt.
En effektiv ventilering eller udsugning kan samtidig forhindre optræden af
en farlig, eksplosionsdygtig atmosfære (GEA).

For at vurdere effekten af et udsugningsanlæg med hensyn til tilbageholdningsevne, af farlige medier/giftige dampe, er der indført et nyt
kontrolsystem. Ved hjælp af en plade, der bevæger sig, genereres en
bevidste forstyrrelser af luft strømmene for at klarlægge tilbageholdningsevner under virkelige betingelser. Forstyrrelsen skal simulere
indflydelsen af menneskerne, som går forbi udsugningen. Dermed kan der
drages følgeslutninger til stabiliteten af det tekniske anlæg med hensyn
til tilbageholdning af farlige medier/giftige dampe.
Beskyttelseskategori 1:
Når der er en lav risiko og der håndteres farlige medier.
Xn Xi C

Beskyttelseskategori 2:
Når der er en større risiko og der håndteres
farlige medier.
Xn Xi C

Farlige medier på arbejdspladsen og Ex sikring
Hvis man arbejder med antændelige væsker opstår der dampe, som
kræver en opdeling i Ex-zoner. Ved påfyldningen af antændelige væsker
kan f. eks. de „tekniske regler“ tages med i betragtning. Sammen med
vurderingen af farer ifølge sikkerhedsforordningen, kategoriserer arbejdsgiveren/brugeren f. eks. en radius på 5 m omkring påfyldningsstedet som
Ex-zone 1.
Ved brug af en udsugning kan arbejdsgiveren/brugeren ændre størrelsen
af Ex-zonen. Hvis rummet indenfor udsugningen bliver defineret som
Ex-zone, skal udsugningsventilatoren og yderligere indbygninger udføres
ifølge ATEX-retningslinjerne.
Hvis der arbejdes med små mængder ved et løbende aftræk, kan arbejdsområdet også katagoriseres af brugeren som zone uden Ex beskyttelse,
da dampe ved udsugningen bliver så meget fortyndet at eksplosionsbeskyttelsesgrænsen ikke overskrides. Udførelsen af udsugningen kan i dette
tilfælde være uden Ex-beskyttelsen.

Beskyttelseskategori 3:
Når der er en risiko ved de farlige medier.
T T+

Beskyttelseskategori 4:
Når de farlige medier der håndteres, kan forårsage kræft,
deformitet eller sterilitet.
CMR

Kan forårsage
hjerteanfald

Sikker arbejde på arbejdspladsen

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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Type AP, udviklet til laboratorier og
pharmaindustri
WW integreret belysning (36 W), blændfri
WW inkl. overvågningselektronik
Som laboratoriebord til sikker håndtering af kemikalier, beskyttelse mod
sundhedsfarlige dampe og eksplosivfarlig atmosfære. Speciel afstemt til
kravene i f.eks. pharmaindustri.
WW af kemisk bestandig, antibakteriel og plastbelagt stål
WW kan stilles på en arbejdsflade eller bruges som særskilt system i forbindelse
med et understel
WW robust arbejdsflade af polypropylen
WW inkl. 2 stikkontakter (230V/50Hz)
WW integreret udsugningsventilator, udsugningstilslutning i loftet
WW luftteknisk kontrol gennem et anerkendt prøveinstitut

type

AP 75

AP 90

inkl. udsugningsventilator

inkl. udsugningsventilator

udvendig mål B x D x H [mm]

750 x 600 x 1460

900 x 600 x 1450

indvendig mål B x D x H [mm]

740 x 440 x 924

890 x 440 x 924

variant

vægt [kg]
best.-nr.
pris

75

65

117-085-J9

117-080-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

TILBEHØR
best.-nr. understel (højde = 768)
pris
best.-nr. Medietilslutning gas
pris
best.-nr. medieforsyning vand og gas
pris

117-086-J9

117-081-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

123-624-J9

123-624-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

117-082-J9

117-082-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

Udsugningskabinet type AP 90

Udsugningskabinetter type ASE
Udsugningskabinetterne kan opstilles på eksisterende
arbejdsborde og tilbyder sikkerhed på det højeste niveau. DENIOS‘
udsugningsborde er testet i henhold til EN 14175-3 (5.4.4).
WW robust konstruktion af høj bestandig, eloxeret aluminium
WW brudsikkert 5 mm acrylglas
WW tilslutning af udsugningen oven for loftet, DN 160

type
udvendig mål
B x D x H [mm]
anbefalet
returluftmængde
[m³/h]
best.-nr.
pris

ASE 64

ASE 94

600 x 400 x 500

900 x 400 x 500

250

300

ASE 96

ASE 126

900 x 600 x 900 1200 x 600 x 900
360

540

195-388-J9

195-389-J9

195-390-J9

195-391-J9

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

på forespørgsel

Bestilling og service 76 24 40 80

Små udsugningskabinetter type ASE (understel som tilbehør)
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Engangsbeskyttelsesbeklædning

Angiv venligst størrelse ved
bestilling!

Kemikaliebeskyttelses-dragt Tyvek®-Classic
Xpert
WW kategori III, type 5, 6
WW Tyvek®-materiale
WW fladevægt: 41 g/m²
WW fnugfri, slidstærk, åndbart
WW antistatisk iht. EN 1149
fra 153,WW lynlåsafdækning
WW farve: hvid
WW størrelser: M, L, XL, XXL
WW anvendelsesområder: kraftværker, lakeringsværksteder,
asbestbortskaffelse, vedligeholdelses- rengørings-, og
saneringsarbejder
størrelse
best.-nr.

/ styk

M

L

XL

XXL

129-883-J9

129-884-J9

129-885-J9

129-886-J9

pris Kr. / styk

170,-

170,-

170,-

170,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

153,-

153,-

153,-

153,-

Kemikaliebeskyttelses-overall secutex® pro
WW kategori III, CE 0321, type 5, 6
WW beskytter mod stænk fra aggressive, flydende kemikalier og mod
sundhedsfarligt støv
WW polypropylen-spinnvlies med PE-laminat
WW høj bærekomfort
WW smidig, friktionsfast, fnugfri
WW antistatisk iht. EN 1149
WW afdækning af lynlås
WW farve: hvid
WW størrelser: L, XL, XXL
WW anvendelsesområder: bygge-, affaldslast- og asbestsanering, industriog autolakering, sprøjtearbejder i landbruget, osv.

fra 63,- / styk
pakke = 5 styk
Best.-nr. 170-062-J9
Kr. 349,- / pakke
Kr. 315,- / pakke fra 10 pakke

Kemikaliebeskyttelses-dragt Tychem® F

Kemikaliebeskyttelses-dragt
CoverChem Plus®

WW kategori III, type 3, 3B, 4, 5, 6
WW Tyvek-polyethylen-spinnvlies, lamineret på
polymerbeklædt barrierefolie
WW fladevægt: 115 g/m²
WW varmeforseglede sømme, 100% væsketæt
WW antistatisk på indersiden
WW høj mekanisk belastningsevne
WW testet på 150 kemikalier (permeationsdata
foreligger)
WW farve: grå
WW størrelser: M, L, XL, XXL
WW anvendelsesområder: bl.a. kemisk
industri, bortskaffelse, nødhjælpshold,
dekontamineringsarbejde

WW kategori III, type 3, 3B, 4, 5, 6
WW væsketæt, overklæbede sømme
WW lynlås med dobbelt, klæbebar afdækning
WW aftagelig hagebeskyttelse
WW fingerstropper
WW testet på 100 kemikalier (permeationsdata
foreligger)
WW farve: grå
WW størrelser: L, XL, XXL
WW anvendelsesområder: omgang med organiske
og højkoncentrerede uorganiske kemikalier og
biologisk farligt gods

fra 456,- / styk
størrelse

M

L

XL

XXL

129-879-J9

129-880-J9

129-881-J9

129-882-J9

pris Kr. / styk

480,-

480,-

480,-

480,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

456,-

456,-

456,-

456,-

best.-nr.

468

fra 324,- / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Best.-nr. 170-097-J9
Kr. 359,- / styk
Kr. 324,- / styk fra 10 styk

www.denios.dk

Engangsbeskyttelsesbeklædning

Angiv venligst størrelse ved
bestilling!

Klassificering af kemikaliebeskyttelsesdragter (kategori III)
Type 1 -> gastæt
Type 2 -> ikke gastæt
Type 3 -> væsketæt
Type 4 -> sprøjtetæt
Type 5 -> partikeltæt
Type 6 -> begrænset sprøjtetæt

Kemikaliebeskyttelsesoverall tritex® light
WW kategori III, CE 0321, type 5, 6
WW beskytter mod finstøv og stænk af
flydende kemikalier
WW 3-lags SMS-materiale, åndbart
WW antistatisk iht. EN 1149
WW afdækning af lynlås
WW farve: blå
WW størrelser: L, XL, XXL, XXXL
WW anvendelsesområder:
inspektions-, vedligeholdelses- og
saneringsarbejde, ved forarbejdning
af glasfiberholdige materialer,
asbestbortskaffelse m.m.

Kemikaliebeskyttelses-overall Basic
WW kategori III, type 4, 5, 6
WW polyethylenlamineret polypropen
WW fladevægt: 66 g/m²
WW sømmene er væske- og partikeltætte,
klæbet med klæbebånd
WW afdækning af lynlås med adhæsionlukning
WW farve: gul
WW størrelser: XL, XXL
WW anvendelsesområder: bl.a. dampstråler,
kemikaliebeskyttelse, ved arbejder
med f.eks. fosfor-, svovlsyre eller
natriumhydroxid

fra 144,- / styk
størrelse

XL

XXL

129-887-J9

129-888-J9

pris Kr. / styk

160,-

160,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

144,-

144,-

best.-nr.

fra 61,20 / styk

6

pakke = 25 styk
Best.-nr. 170-064-J9
Kr. 1.530,- / pakke

Kemikaliebeskyttelses-overall tritex® light

Maler-overall paint-tex® plus

WW kategori III, CE 0321, type 5, 6
WW beskytter mod finstøv og stænk af flydende kemikalier
WW 3-lags SMS-materiale, åndbart
WW antistatisk iht. EN 1149
WW afdækning af lynlås
WW farve: hvid
WW størrelser: L, XL, XXL, XXXL
WW anvendelsesområder: inspektions-, vedligeholdelses- og
saneringsarbejde, ved forarbejdning af glasfiberholdige materialer,
asbestbortskaffelse m.m.

WW kategori III, CE 0120, type 5
WW beskytter mod finstøv og stænk af flydende kemikalier
WW robust udførelse, høj gnidestyrke og fnugfri overflade
WW 3-lags SMS-materiale, åndbart
WW antistatisk iht. EN 1149
WW farve: lysegrå
WW størrelser: L, XL, XXL
WW anvendelsesområder: industri- og autolakering, renoveringsarbejde og
asbestsanering m.m.

fra 41,60 / styk

fra 43,60 / styk

pakke = 25 styk
Best.-nr. 170-061-J9

pakke = 25 styk
Best.-nr. 170-063-J9

Kr. 1.040,- / pakke

Kr. 1.090,- / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Nyttig information og tips til håndtering og opbevaring af farlige medier på grundlag af aktuelle forskrifter og love.

Nødbrusere

Betjening

I områder, hvor der arbejdes med aggressive væsker eller brændbare
materialer, er der en stor risiko for, at folk kan komme ud for en ulykke, der
kunne skade deres krop eller deres øjne ved kontakt med de farlige materialer.
Krops- og øjenbrusere er påkrævet nødudstyr i mange forskellige områder. Der
skal tages hensyn til følgende retningslinjer og bestemmelser:

Der lægges vægt på nem og
pålidelige funktion. Betjening af
bruseren skal være muligt med
en enkelt bevægelse. EN
standarden kræver at ventilen ikke
må lukkes automatisk.

Uddrag af Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø)
Kapitel 1 Formål
§ 1/1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Kapitel 5 Arbejdets udførelse
§ 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2 Anerkendte
normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning,
skal følges.
Kapitel 6 Arbejdsstedets indretning
§ 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Kapitel 8 Stoffer og materialer
§ 48 Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i
øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved
arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod
ulykker og sygdomme.

Hurtig førstehjælp ved uheld
Ved uheld skal øjnene skylles med det samme og lægen kontaktes. Også
under transport af den tilskadekomne burde øjnene skylles vha. øjenbrusere
eller øjenskylflasker.
Øjenskylleflasker
Er velegnede til arbejdslokaler, hvor man ikke opholder sig hele tiden (f. eks.
batterirum eller på byggepladser). Øjenskylleflasker muliggør hurtig førstehjælp indenfor få sekunder. En øjenskylleflaske på 500 ml er nok til skylning i
ca. 4 minutter. For at opnå en længere skylning skal der være flere øjenskylleflasker til rådighed eller en installeret øjenbruser i nærheden.

EN 15154 Sikkerhedsnødbrusere
EN 15154 er opdelt i 5 sektioner:

WW - Sektion 1 „Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i laboratorierne“
WW - Sektion 2 „Øjenbrusere med forbindelse til vandforsyning“.
WW - Sektion 3 „Kropsbrusere uden forbindelse til vandforsyning“
WW - Sektion 4 „Øjenbrusere uden forbindelse til vandforsyning“
WW - Sektion 5 „Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i produktionerne“.
Sektionerne 1 og 2 dækker minimumskravene for „Krops- og øjenbrusere
med forbindelse til vandforsyning“. I potentielt farlige arbejdsområder skal der
være nødbrusere med forbindelse til vandrør, så at der er tilstrækkelig vand til
rådighed efter ulykker.
Sektionerne 3 og 4 dækker minimumskravene for „Krops- og øjenbrusere
uden forbindelse til vandforsyning“. Nødbrusere skal opstilles i nærheden af
farlige arbejdsområder. Den vigtigste funktion af nødbrusere er førstehjælp.
Begge sektioner skelner krops- og øjenbrusere in mobile, bærbare, personlige,
engangs- eller fleregangsbrug.

Vedligeholdelse
Alle nødbrusere skal efterses og rengøres regelmæssig, mindst hver 6. måned.
Ud over det skal funktionen kontrolleres jævnligt (mindst en gang om måned).

Sektion 5 er i planlægningsfasen for tiden. EN 12899-3 er i dag stadig
gældende.

Alle oplysninger til information - der er altid de aktuelle bestemmelser som er afgørende i de enkeltstående tilfælde.

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode råd om lagring af miljøskadelige og farlige medier. På de 36 sider vil du finde
informationer om de vigtigste love, forskrifter og informationer om miljø rigtig lagring og arbejdssikkerhed.
Med denne er du som DENIOS kunde godt informeret, bestil den i dag, gratis.

Best.-nr. 188-298-J9
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Øjenskylleflasker
W klar til brug
W til omgående skylning i tilfælde af
ætsninger af øjnene, for at undgå varige
øjenskader
W speciel øjenskål der sørger for at øjnene
holdes åbne
W ergonomisk formet øjenskål
W handy kunststof-ﬂaske, steril og
vedligeholdelsesfri
W nem og sikker anvendelse vha.
instruktioner og piktogrammer på ﬂasken
W uåbnet holdbar i 3 år
W øjenskylleﬂasker med kogsaltopløsning
eller ph-neutral phosphatpuﬀeropløsning
W anvendelsesvarighed af typen Mono: 200
ml ﬂaske: ca. 2 minutter, 500 ml hhv. 1000
ml ﬂaske: ca. 5 minutter; type Duo: 500
ml ﬂaske: ca. 2 minutter per øje, 1000 ml
ﬂaske: ca. 5 minutter per øje

PRIS TIP

fra 95,-

Alle øjenskylleﬂasker er ergonomisk
tilpasset øjet. De sørger for at øjet holdes
åbnet under skyldningen. Således kommer
den sterile væske direkte ind på det
skadede øje.

W DUO skyller begge øjne
samtidig

TILBEHØR
Bæltetaske, til 200 ml ﬂasker På den måde
sikres det, at der altid er en øjenskylleﬂaske
inden for rækkevidde.
Best.-nr. 145-540-J9,
Kr. 90,-

type
version øjenskylleopløsning
antal øjenskåle
indhold [ml]
skylleopløsning
best.-nr.
pris Kr. / styk
pris Kr. / styk fra 5 styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Duo

Mono

Mono

Mono

Duo

Duo

Mono

Duo

enkelt ﬂaske

enkelt ﬂaske

enkelt ﬂaske

enkelt ﬂaske

enkelt ﬂaske

enkelt ﬂaske

1

1

2

2

1

2

200

500

500

1000

200

500

kogsaltopløsning

kogsaltopløsning

kogsaltopløsning

kogsaltopløsning

pH-neutral

pH-neutral

145-539-J9

123-481-J9

243-632-J9

188-942-J9

145-541-J9

188-943-J9

100,-

180,-

170,-

260,-

150,-

220,-

95,-

172,-

162,-

247,-

143,-

209,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Øjen-nødhjælpsstation med vægholder
WW til omgående skylning i tilfælde af ætsninger af
øjnene, for at undgå varige øjenskader
WW vægholder med øjenskylleflaske, piktogrammer som viser anvendelsen
og integreret spejl
WW leveres inkl. materiale til montering
WW speciel øjenskål der sørger for at øjnene holdes åbne
WW ergonomisk formet øjenskål
WW for at sikre at der altid er en øjenskylleflaske til førstehjælp på farlige
arbejdspladser
WW øjenskylleflasker med kogsaltopløsning eller ph-neutral
phosphatpufferopløsning
WW anvendelsesvarighed af typen Mono: 200 ml flaske: ca. 2 minutter, 500
ml hhv. 1000 ml flaske: ca. 5 minutter; type Duo: 500 ml flaske: ca. 2
minutter per øje, 1000 ml flaske: ca. 5 minutter per øje

Vægholder med 2 øjenskylleflasker,
Best.-nr. 137-641-J9, Kr. 510,Vægholder med
1 øjenskylleflaske,
Best.-nr. 123-482-J9,
Kr. 220,-

OBS:
Uanset arten af tilsnavsningen skal øjnene skylles med en blød og ensartet
stråle. Tryk let på øjenskylleflasken under skylningen. Der skal altid
opsøges en læge efter kvæstelse eller tilsmudsning af øjnene. Skylningen
skal også fortsættes under transporten til lægen.

type
version øjenskylleopløsning

Vægholder med
1 øjenskylleflaske,
Best.-nr. 188-945-J9,
Kr. 360,-

Vægholder med
2 øjenskylleflasker,
Best.-nr. 188-944-J9,
Kr. 600,-

Mono

Duo

Mono

Mono

Duo

vægstation

vægstation

vægstation

vægstation

vægstation

antal øjenskylleflasker

1

1

2

2

2

antal øjenskåle

1

2

1

1

2

skylleopløsning

kogsaltopløsning

kogsaltopløsning

kogsaltopløsning

pH neutral + kogsaltopløsning

pH neutral + kogsaltopløsning

500

1000

2 x 500

200 / 500

500 / 1000

123-482-J9

188-945-J9

137-641-J9

145-544-J9

188-944-J9

220,-

360,-

510,-

480,-

600,-

indhold [ml]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Vores ØJEN-NØDHJÆLPSPLAN viser dig nemt og overskueligt,
hvordan øjenskylning skal foregå ved de forskellige skader i øjnene.

Vægholder med 2 øjenskylleflasker,
Best.-nr. 145-544-J9, Kr. 480,-

472

Fortsættelse af
skylningen, op til
øjenskaderne bliver
behandlet

Påvirkning af snavs
eller skadelige stoffer

Anbefalet
skylning

Anbefalet
skylningstid

Mekaniske skader
f.eks. fra støv, snavs samt
metal- og træsplinter

Øjenskylopløsning*

Skyl øjnene indtil de skadelige
stoffer eller fremmedlegemerne er
skyllet ud.

Øjenskylopløsning*

Syreskader

„pH-neutral“*

Skyl øjnene i ca. 2 minutter

Øjenskylopløsning*

Alkaliske skader

„pH-neutral“*

Skyl øjnene i ca. 2 minutter

Øjenskylopløsning*

Andre skader fra f. eks.
olie eller opløsningsmidler

Øjenskylopløsning*

Skyl øjnene indtil den ubehagelige
fornemmelse ikke mere kan
mærkes

Øjenskylopløsning*

*Øjenskylopløsning indeholder 0,9 % kogsaltopløsning, hvad der svarer til øjnenes naturlige saltholdighed
*pH-neutral indeholder en 4,9 % fosfatopløsning og benyttes især til effektiv neutralisering af syre og alkali

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Øjen-nødhjælpsstation i vægboks
WW hurtig førstehjælp til beskadiget øjne
WW optimal beskyttelse mod snavs
WW støvtæt vægboks, med klap, inkl.
monteringsmateriale
WW øjen-nødhjælpsstation med 2 øjenskylleflasker, lige
til at få hurtig fat på
WW speciel øjenskål der sørger for at øjnene holdes
åbne
WW ergonomisk formet øjenskål
WW med afmærkning ”Augenspülung” og spejl
WW specielt egnet til industri- og værkstedsområder
WW øjenskylleflasker med kogsaltopløsning eller
ph-neutral phosphatpufferopløsning
WW anvendelsesvarighed af typen Mono: 200 ml flaske:
ca. 2 minutter, 500 ml hhv. 1000 ml flaske: ca. 5
minutter; type Duo: 500 ml flaske: ca. 2 minutter
per øje

fra 500,-

TOP-SELLER

Øjen-nødhjælpsstation, med låg,
Best.-nr. 123-484-J9, Kr. 500,-

Øjenskylleflaskerne med én (type Mono) eller to (type Duo) ergonomisk formede øjenskåle. Skålene
sørger for åbne øjenlåg under skylningen. På den måde trænger den sterile skyllevæske direkte ind i det
læderede øje.

WW DUO skyller begge
øjne samtidig

Vægboks med 2 øjenskylleflasker
Duo (500 ml ph-neutral,x 500 ml
kogsaltopløsning),
Best.-nr. 243-633-J9, Kr. 570,-

type
version øjenskylleopløsning
udvendig mål B x D x H [mm]

Den lukkede øjennødhjælpsstation,
Best.-nr. 145-542-J9, Kr. 540,-

Mono

Mono

Duo

Vægboks

Vægboks

Vægboks
227 x 110 x 265

227 x 110 x 265

227 x 110 x 265

antal øjenskylleflasker

2

2

2

antal øjenskåle

1

1

2

skylleopløsning

kogsaltopløsning

pH neutral + kogsaltopløsning

pH neutral + kogsaltopløsning

2 x 500

200 / 500

2 x 500

123-484-J9

145-542-J9

243-633-J9

500,-

540,-

570,-

indhold [ml]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

473

6

udførelse i henhold til

Øjenskylleflasker

EN 15154-4

Øjenskylleflaske

Vægboks

WW øjenskylleflaske med ca. 600 ml
sterilt vand
WW PE-flaske med øjenskål
WW til engangsbrug
WW kan bruges liggende og stående
WW iht. EN 15154-4

fra 409,-

Kr. 270,- / styk
Kr. 257,- / styk fra 5 styk

fra 257,-

Vægboks med transparent låg,
til 1 øjenskylleflaske (600 ml),
dimensioner B x D x H (mm):
180 x 85 x 315, uden flaske
Best.-nr. 117-436-J9
Kr. 430,- / styk
Kr. 409,- / styk fra 5 styk

Best.-nr. 204-020-J9

Vægboks med gråt låg,
til 2 øjenskylleflasker (2 x 600
ml), dimensioner B x D x H (mm):
270 x 85 x 310, uden flaske
Best.-nr. 117-441-J9
Kr. 590,- / styk
Kr. 562,- / styk fra 5 styk

Øjenskylning

Øjenskyllesæt

WW klar til brug øjenskylleflaske (250 ml steril
opløsning) til omgående skylning af øjnene
WW binder og neutraliserer straks, især ved ætsninger
fra syrer eller baser
WW medicinsk produkt iflg. MPG, CE-mærke, iht.
EN 15154-4
WW klar til brug, kan betjenes med én hånd
WW strålestyrken kan indstilles, egnet til udskylning af
fremmedlegemer
WW temperaturbestandig, holdbar i 3 år

WW boks med 4 øjenskylleflasker, klar til brug (250 ml steril
opløsning pr. flaske) og sæt til omgående førstehjælp
ved øjenskader
WW sættet består af øjenkompres, øjenklap, plaster,
engangshandsker
WW kunststofboks med praktisk vægholder, dimensioner
B x D x H (mm): 260 x 80 x 160

Øjenskyllesæt

680,-

TILBEHØR

Best.-nr. 164-973-J9

stabil holder til
montering på væg
eller maskine (uden
øjenskylleflaske),
Best.-nr. 164-970-J9,
Kr. 130,-

160,Best.-nr. 164-969-J9

Plasterdispenser

WW til hygiejnisk opbevaring af plaster
WW den ene halvdel af plasteret er klar til brug, når den bliver trukket ud
WW basisudstyr med opfyldningssæt Refill 6444 (elastiske plastre) og Refill 6036 (vandfaste
plastre) samt specialnøgle
WW udskiftning og påfyldning kun muligt med specialnøgle
WW et transparent låg beskytter mod støv
WW dimensioner B x D x H [mm]: 220 x 55 x 115
type
indhold

Best.-nr. 164-945-J9, Kr. 390,-

version hæfteplaster
best.-nr.
pris Kr. / styk

474

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

Salvequick

Refill 6444

Refill 6036

fyldt med Refill 6444 + 6036 og
specialnøgle

40 stk. / 2 størrelser

45 stk. / 2 størrelser

elastisk / vandfast

elastisk

vandfast

164-945-J9

164-947-J9

164-949-J9

390,-

140,-

130,-

www.denios.dk
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WW hurtig førstehjælp til beskadiget øjne

2.490,-

1.320,-

2.490,-

Best.-nr. 117-458-J9

Best.-nr. 117-444-J9

Best.-nr. 117-462-J9

Øjenbruser G 5014

Øjenbruser G 5025

Øjenbruser G 5026

WW til montering på væggen vha. en
monteringskonsol
WW 2 sprøjtehoveder (inkl. støvhætte) leverer
en passende mængde vand i en ensartet og
behagelig styrke
WW aktiveres med en stor trykplade
WW vandtilslutning: 3/8“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar
WW slangens længde: 3,5 m
WW sikkerhedsventil og krog til ophængning

WW til montering på væggen vha. en
monteringskonsol
WW 1 sprøjtehoved (inkl. støvhætte) leverer en
passende mængde vand i en ensartet og
behagelig styrke
WW nem betjening vha. ventilhåndtag
WW vandtilslutning: 3/8“
WW dosering: > 6 l/min ved 2 bar
WW slangens længde: 2,5 m
WW sikkerhedsventil og krog til ophængning

WW til montering på væggen vha. en
monteringskonsol
WW 2 sprøjtehoveder (inkl. støvhætte) leverer
en passende mængde vand i en ensartet og
behagelig styrke
WW nem betjening vha. ventilhåndtag
WW vandtilslutning: 3/8‘‘
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar
WW slangens længde: 2,5 m
WW sikkerhedsventil og krog til ophængning

Ætsninger i øjnene kræver omgående
skylning for at undgå varige skader. Her
anbefales det at skylle i 20 minutter.

2.350,-

Øjenbruser MB 45
WW til vægmontering
WW kabinet og beskyttelsesdæksel af slagfast
plastic (hvid)
WW perlator skylledyser giver en blød
vandstråle
WW med vandmængderegulator med
integreret klap-/beskyttelseslåg som
udløsnings-/betjeningsenhed
WW anvisningsmærkat på klaplåget
WW vandtilslutning: 1/2“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar
WW mål B x D x H (mm): 340 x 270 x 205

Best.-nr. 117-466-J9

4.130,Best.-nr. 117-470-J9

Øjenbruser G 1819
WW til montering på væggen vha. en
monteringskonsol
WW 2 sprøjtedyser med selvregulerende
gennemstrømningsregulator, smudsfilter og
støvskærm
WW aktiveres med en stor trykplade
WW vandtilslutning: 1/2“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar

Bestilling og service 76 24 40 80

WW Øjenbruser MB 45 (STD-45G),
Best.-nr. 117-470-J9, Kr. 4.130,WW Øjenbruser MB 45 (STD-45G), med DVGWgodkendelse, inkl. 1/2” tilslutningssæt med
slange (400 mm lang), med prøveskrue,
tilbageløbsventil og spærreventil,
Best.-nr. 165-452-J9, Kr. 4.750,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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WW hurtig førstehjælp til beskadiget øjne
WW støvhætter åbner automatisk ved vandtryk

Øjenbruser G 1750
WW til vægmontering
WW 2 sprøjtedyser med selvregulerende gennemstrømningsregulator,
smudsfilter og støvskærm
WW aktiveres med en stor trykplade

Type G 1750-P
med plastik

Type G 1750 med skål af
rustfrit stål

2.820,-

3.830,-

Best.-nr. 117-449-J9

Best.-nr. 117-439-J9

Øjenbruser G 1760

Øjenbruser G 5022

WW med standrør og fodplade til fastgøring på gulvet
WW 2 sprøjtedyser med selvregulerende
gennemstrømningsregulator, smudsfilter og støvskærm
WW aktiveres med en stor trykplade
WW vandtilslutning: 1/2“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar
WW med vask af rustfrit stål (G 1760) eller
kunststof (G 1760-P)

WW 2 forkromede sprøjtedyser
med selvregulerende
gennemstrømningsregulator,
smudsfilter og støvskærm
WW til bordmontage
WW nem betjening vha. ventilhåndtag
WW udtrækkelig plastslange
(2400 mm lang)
WW vandtilslutning: 3/8“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar

Type G 1760-P med
plasticskål

476

WW vandtilslutning: 1/2“
WW dosering: > 12 l/min ved 2 bar
WW med vask af rustfrit stål (G 1750) eller kunststof (G 1750-P)

Type G 1760-P med
skål af rustfrit stål

Øjenbruser type
G 5022

2.570,-

3.390,-

3.010,-

Best.-nr. 117-447-J9

Best.-nr. 117-448-J9

Best.-nr. 117-440-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Øjenbrusere
WW brusehoved med støvhætte
WW integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig
af vandtrykket
WW integreret tilbageløbsventil der forhindrer at forureninger
siver ud
WW kabinet af glasfiberforstærket kunststof, mediet kommer Øjenbruser, med 2 bøjede
brusehoveder
i kontakt med dele af messing
WW håndtag med integreret udløser
WW kombinationsholder til væg- og bordmontage
WW DIN-DVGW testet og godkendt
Best.-nr. 201-240-J9

2.140,-

type
antal sprøjtehoveder
udførelse sprøjtehoveder
materiale
vandmængde øjenbruser (>) [l/min]
vandtilslutning
slangelængde [mm]

Øjenbruser, med 1 bøjet brusehoved,
Best.-nr. 201-239-J9, Kr. 1.790,-

BR 712 025

BR 713 025

1

1

BR 714 025
2

lige

bøjet

bøjet

messing

messing

messing

7

7

14

1/2“

1/2“

1/2“

1500

1500

1500

montage

væg- / bordmontage

væg- / bordmontage

væg- / bordmontage

best.-nr.

201-238-J9

201-239-J9

201-240-J9

1.410,-

1.790,-

2.140,-

pris Kr. / styk

Øjenbrusere
WW brusehoved med støvhætte
WW integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig af vandtrykket
WW integreret tilbageløbsventil der forhindrer at forureninger siver ud
WW aktiveres med en stor trykplade
WW mediet kommer i kontakt med dele af messing
WW DIN-DVGW testet og godkendt
Øjenbruser med
2 brusehoveder,
bordmontage,
Best.-nr. 201-241-J9,
Kr. 1.830,-

type
antal sprøjtehoveder
materiale
vandmængde øjenbruser (>)
[l/min]
vandtilslutning

Øjenbruser med skål af rustfrit
stål, vægmontage,
Best.-nr. 201-244-J9, Kr. 2.460,BR 200 085

BR 210 085

BR 250 085

2

2

2

BR 300 085
2

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

14

14

14

16

1/2“

1/2“

3/4“

3/4“

uden opsamlingskar

uden opsamlingskar

uden opsamlingskar

med opsamlingskar

montage

bordmontering

vægmontage underpuds

vægmontering

vægmontering

best.-nr.

201-241-J9

201-242-J9

201-243-J9

201-244-J9

1.830,-

1.830,-

280,-

2.460,-

variant

pris Kr. / styk

Kropsbrusere
WW højtydende brusehovede for jævn og
stærk stråle
WW integreret mængderegulator for jævn
stråle uafhængig af vandtrykket
WW kuglehane af rustfrit stål med trækstang

type
materiale
farve
overflade
vandmængde kropsbruser (>)
[l/min]
vandtilslutning

Kropsbrusere til montering over døren,
Best.-nr. 250-081-J9, Kr. 3.440,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Kropsbruser til
vægmontage, grøn,
Best.-nr. 250-079-J9,
Kr. 1.790,-

BR 082 085 / 75L

BR 082 095 / 75L

BR 084 085 / 75L

BR 084 095 / 75L

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

grøn

–

grøn

–

pulverlakeret

poleret

pulverlakeret

poleret

75

75

75

75

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

montage

vægmontering

vægmontering

over dør montage

over dør montage

best.-nr.

250-079-J9

250-080-J9

250-081-J9

250-082-J9

1.790,-

2.580,-

3.440,-

4.300,-

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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udførelse i henhold til

Øjen- og kropsbrusere

EN 15154-1, EN 15154-4

Kropsbrusere G 1643 og G 1691
W
W
W
W
W
W

til vægmontering
nem betjening vha. håndtag af rustfrit stål
vandtilslutning: 1‘‘ kobling (NPT indvendigt gevind)
dosering: > 60 l/min. ved 2 bar
brusehoved af kunststof
fås galvaniseret (G 1643) eller i rustfrit stål (G 1691)

Kropsbrusere G 1635 og G 1692
W
W
W
W
W
W

til loftsmontage
nem betjening vha. håndtag af rustfrit stål
vandtilslutning: 1‘‘ kobling (NPT indvendigt gevind)
dosering: > 60 l/min. ved 2 bar
brusehoved af kunststof
fås galvaniseret (G 1645) eller i rustfrit stål (G 1692)

Kropsbruser G 1643, af
galvaniseret stål

Kropsbruser G 1691 af
rustfrit stål

Kropsbruser G 1635, af
galvaniseret stål

Kropsbruser G 1692 af
rustfrit stål

2.430,-

4.760,-

1.740,-

4.430,-

Best.-nr. 117-415-J9

Best.-nr. 117-454-J9

Best.-nr. 117-437-J9

Best.-nr. 117-455-J9

Øjenbruser med 60 liters
vandbeholder G 1540
W ideel til brug i områder, hvor der ikke er installeret
vand
W ventilen åbnes, når brusehovederne klappes frem
W skyllevandet strømmer ud af dyserne drevet af det
statiske tryk, skylningens varighed: ca. 15 min.
W med vægholder og antiseptisk middel til første gangs
påfyldning

60 liters vandbeholder,
dim. B x D x H (mm): 660 x
310 x 665

TILBEHØR
Antiseptisk middel til efterfyldning

2.910,-

Best.-nr. 123-598-J9, Kr. 1.740,-

Best.-nr. 117-425-J9

478

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

udførelse i henhold til

Øjen- og kropsbrusere

EN 15154-1, EN 15154-2

6

Kropsbrusere med øjenbruser
WW højtydende brusehovedet for standardiseret stråle
WW integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig af vandtrykket
WW vedligeholdelsesfri kuglehane af rustfrit stål
WW kropsbruseren aktiveres ved hjælp af en trækstang
WW øjenbruser med låg der beskyttet mod tilsmudsning
WW nem betjening af øjenbruseren vha. en trykplade
WW til gulvmontage, inkl. fod

fra 4.330,Nødbruser med øjenbruser, af rustfrit
stål, fås i grøn eller pulverlakeret og
poleret

Nødbruser med øjenbruser og
skål, af rustfrit stål, fås i grøn eller
pulverlakeret og poleret

vedligeholdelsesfri
kuglehane af rustfrit stål

vedligeholdelsesfri
kuglehane af rustfrit stål

højtydende brusehovedet
af rustfrit stål for
standardiseret stråle

højtydende brusehovedet
af kunststof for
standardiseret stråle

øjenbruser med låg
der beskyttet mod
tilsmudsning

øjenbruser med skål og
låg der beskytter mod
tilsmudsning

rustfrit stål, poleret

rustfrit stål,
kemikaliebestandig
pulverlakeret i grøn

type
materiale
farve
overflade

BR 832 085 / 75L

BR 832 095 / 75L

BR 837 085 / 75L

BR 837 095 / 75L

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

rustfrit stål

grøn

–

grøn

–

pulverlakeret

poleret

pulverlakeret

poleret

vandmængde kropsbruser (>) [l/min]

75

75

75

75

vandmængde øjenbruser (>) [l/min]

14

14

16

16

vandtilslutning

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

uden opsamlingskar

uden opsamlingskar

med opsamlingskar

med opsamlingskar

montage

gulvmontage

gulvmontage

gulvmontage

gulvmontage

best.-nr.

250-083-J9

250-084-J9

250-085-J9

250-086-J9

4.330,-

7.990,-

5.200,-

9.300,-

variant

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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udførelse i henhold til

Øjen- og kropsbrusere

EN 15154-1, EN 15154-2

Kropsbrusere med øjenbruser
WW til hurtig førstehjælp i forbindelse med ulykker
for at undgå kontamination af kroppen og
øjnene
WW nem betjening af kropsbruseren vha. håndtag af rustfrit stål
WW perlatorerne i brusehovedet af kunststof sørger for at der
dannes hvirvler i vandet.
WW dosering kropsbruser: > 60 l/min. ved 2 bar strømningstryk,
vandtilslutning 1 1/4“
WW øjenbruser med 2 sprøjtehoveder, med selvregulerende
gennemstrømningsregulator, smudsfilter og støvhætter
WW nem betjening af øjenbruseren vha. en trykplade
WW dosering øjenbruser: > 12 l/min. ved 2 bar strømningstryk
WW til gulvmontage, inkl. bundplade
Perlatorerne i kunststofbrusehovedet sørger for at der
dannes hvirvler i vandet. På den
måde sikres en grundig rengøring.

Skitsen her gælder for nødbruserne af
typerne G 1931, G 1902-P, G 1902, G 1991.

Type G 1931

Type G 1902-P

Type G 1902

WW galvaniseret stålrør
WW øjenbruser uden vask

WW galvaniseret stålrør
WW øjenbruser med kunststof-vask

WW galvaniseret stålrør
WW øjenbruser med rustfrit stål-vask

7.560,-

7.710,-

8.590,-

Best.-nr. 117-467-J9

Best.-nr. 117-426-J9

Best.-nr. 117-412-J9

TILBEHØR
WW fodpedal til betjening af
øjenbrusere G 1931, G 1902, G
1902-P, Best.-nr. 216-988-J9,
Kr. 1.220,-

480

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Øjen- og kropsbrusere

EN 15154-1, EN 15154-2
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Øjen- og kropsbruser MB 250
W fritstående, opvarmet og isoleret kropsbruser med
øjenbruser
W beregnet til udendørs opstilling
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

rør- og rørforbindelsesdelene af galvaniseret stål, endvidere isoleret
indkapslet i hvidt polyetylen med hvide og grønne sikkerhedsstriber
Ex sikret EX II 2 GD IIC c T3 (T200°C) X
dosering kropsbruser: > 60 l/min ved 2 bar strømningstryk, vandtilslutning: 1 1/4“
dosering øjenbruser: > 12 l/min. ved 2 bar strømningstryk
øjenskylle-perlatorer giver en blød vandstråle
vandmængderegulator til øjenbruseren
opvarmning vha. et selvregulerende varmekabel, tilslutning: 230 V, 50 Hz
kropsbruseren aktiveres ved hjælp af en trækstang
klap- og beskyttelseslåg til aktivering af øjenbruseren

Frostsikker

fra 24.400,W froststikker til -15°C
Øjen- og kropsbruser MB 250 (EXP-EH 5G/ 45G),
Best.-nr. 117-471-J9, Kr. 24.400,Øjen- og kropsbruser MB 250 (EXP-EH 5G/ 45G),
DVGW-godkendelse,
Best.-nr. 165-453-J9, Kr. 26.700,-

W froststikker til -25°C
Øjen- og kropsbruser MB 250 (EXP-AH 5G/ 45G),
Best.-nr. 138-217-J9, Kr. 27.200,-

Type G 1991 af rustfrit stål
W stålrør af rustfrit stål, optimal beskyttelse
mod korrosion
W øjenbruser med rustfrit stål-vask

23.200,Best.-nr. 117-468-J9

Øjen- og kropsbruser MB 250 (EXP-AH 5G/ 45G),
DVGW-godkendelse,
Best.-nr. 165-454-J9, Kr. 29.300,-

TILBEHØR
W fodpedal til åbning og udløsning af
øjenbruseren,
Best.-nr. 117-482-J9, Kr. 860,W opvarmet underjordisk rør som frostsikker
vandtilførsel, Ex-beskyttet,
Best.-nr. 117-472-J9, Kr. 5.490,-

TILBEHØR
W fodpedal af rustfrit stål til
betjening af øjenbruser G 1991,
Best.-nr. 216-989-J9, Kr. 1.990,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

481
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Måtter mod træthed i benene

Ergonomiske sikkerhedsmåtter til fugtige områder
WW til almindelig brug anvendes de sorte måtter (naturgummiblanding)
WW de røde måtter (nitrilgummiblanding) anvendes ved kontakt med olie og fedtstoffer
WW 4 skrå kanter sørger for sikkerhed og let transport hen over måtten
WW skridsikker overflade
WW der anbefales rengøring med vand og sæbe

WW til mellemstor belastning
WW elastisk gummi sikrer høj komfort og reducerer riskoen for træthed
WW overfladen forbliver tør, ren og glidefast, da væske og affald kan løbe af
vha. store drænage-huller og forhøjede knopper på bagsiden.

type
materiale
udvendig mål B x D [mm]

ST 9.15

ST 9.30

ST 9.60

naturgummiblanding

naturgummiblanding

naturgummiblanding

900 x 1520

900 x 2970

900 x 5940

13

13

13

sort

sort

sort

materialetykkelse [mm]
farve
vægt [kg]
best.-nr.

11

22

44

123-362-J9

162-166-J9

162-170-J9

700,-

1.580,-

3.300,-

pris Kr. / styk

type
materiale
udvendig mål B x D [mm]

ST 9.15

ST 9.30

ST 9.60

nitrilgummiblanding

nitrilgummiblanding

nitrilgummiblanding
900 x 5940

900 x 1520

900 x 2970

materialetykkelse [mm]

13

13

13

farve

rød

rød

rød

vægt [kg]
best.-nr.

11

22

44

123-363-J9

162-168-J9

162-171-J9

1.270,-

2.350,-

4.870,-

pris Kr. / styk

Symbolforklaring

482

Beskyttelse mod
træthed i benene

Anti-skrid
beskyttelse

Isolering (gulv)

Gulvet bliver
beskyttet

ESD / anti-statisk

Oliebestandig

Svært antændelig,
brandværn

Væsker kan udledes,
Drainage

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Ideelt til
svejsearbejdspladser

www.denios.dk
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Antiskrid måtter til våde, tørre eller olierede områder
WW kan anvedes fra begge sider
WW af enten naturgummi til almindelig anvendelse eller
af nitrilgummi til arbejdsområder med fedt- eller
oliekontakt
WW til mellemstor belastning
WW drænagehuller udleder væsker og snavs overfladen forbliver ren og tør
WW lav vagt, måtten kan nem flyttes eller rengøres
WW skridsikker overflade for høj komfort; måtten glider ikke
WW 4 skrå kanter sørger for snublefri adgang og let transport hen over måtten
WW der anbefales rengøring med vand og sæbe

NYHED

fra 380,type

SF 6.9

SF 9.15

SF 12.18

materiale

gummi

gummi

gummi

600 x 900

910 x 1520

1220 x 1830

9

9

9

sort

sort

sort

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
farve
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

5

16

25

247-725-J9

247-726-J9

247-727-J9

380,-

920,-

1.470,-

type
materiale
udvendig mål B x D [mm]

SF 6.9

SF 9.15

SF 12.18

nitrilgummi

nitrilgummi

nitrilgummi

600 x 900

910 x 1520

1220 x 1830

9

9

9

sort

sort

sort

materialetykkelse [mm]
farve
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

5

16

25

247-728-J9

247-729-J9

247-730-J9

560,-

1.500,-

2.410,-

se side

Symbolforklaring

Arbejdspladsmåtter mod træthed i benene til tørre eller olierede områder
WW bestandig mod olie og fedtstoffer
WW høj komfort

482

NYHED

WW til mellemstor belastning på stående arbejdspladser
WW 75% nitrilgummi, til omgivelser med fedt- og oliekontakt
WW overflade med knopper beskytter mod træthed i benene
WW måtten suger sig fast på gulvet og er dermed sikret mod at skride
WW glidefast overflade R9
WW skrå kanter på alle fire sider beskytter mod snubleulykker

type
udvendig mål B x D [mm]

SR 6.9

SR 9.12

SR 9.15

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

materialetykkelse [mm]

13

13

13

farve

rød

rød

rød

materiale

nitrilgummiblanding

nitrilgummiblanding

nitrilgummiblanding

vægt [kg]

6

12

16

247-731-J9

247-732-J9

247-733-J9

780,-

1.610,-

1.940,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

483
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Måtter mod træthed i benene

Gulvbelægning - på en nem måde!
W til høj belastning
W af enten naturgummi til almindelig brug eller af oliebestandig, svært antændelig
nitrilgummi, egnet til f.eks. svejsearbejde
W ﬂeksibelt fastgørelses-system til individuel
tilpasning
W langtidsholdbar
W lukket anti skrid overﬂade for maksimal
aﬂastning
W resistent mod talrige kemikalier (ved
temperaturer op til 60° C)
W silikonefri, altså bl.a. egnet til brug i
lakerings-værksteder
W 2-sidet med formonterede forbindelseskanter,
kan udvides vha. yderligere måtter og
forbindelseskanter
W glidefast R9, testet iht. DIN 51130

Måtter med lukket overﬂade, kantlister fås som
tilbehør

Symbolforklaring

se side

Kantlister med
forbindelsesknupper

482

type

CS 9.9

materiale

gummi

anvendelsesområde

til almindelig brug

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]

Store overﬂader kan dækkes
med disse arbejdspladsmåtter
vha. kantlister

910 x 910
19

vægt [kg]

13

best.-nr.

123-376-J9

pris Kr. / styk

600,-

Glat kantliste

type

CS 9.9

materiale

nitrilgummi

anvendelsesområde

oliebestandig, svært antændelig

udvendig mål B x D [mm]

TILBEHØR

Kantliste

19

farve

gul

sort

vægt [kg]

13

best.-nr. glat

162-186-J9

162-189-J9

best.-nr. med forbindelsesknopper

162-185-J9

162-187-J9

210,-

210,-

best.-nr.

162-184-J9

pris Kr. / styk

484

910 x 910

materialetykkelse [mm]

1.390,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

pris Kr. / styk

www.denios.dk
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Arealløsninger til våde/tørre eller olierede områder
W ﬂeksibelt fastgørelses-system til brug af større mængder
arbejdspladsmåtter
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

til høj belastning
meget eﬀektiv mod træthed i benene vha. den ﬂeksible konstruktion på undersiden
til våde, tørre eller olierede områder
det praktiske kliksystem sørger for en fast permanent forbindelse (klæbemiddel ikke nødvendigt).
væsker og smuds kan løbe ud gennem dræningssystemet
resistent overfor syntestiske/hydraliske olier
brandklasse Cﬂ-S2 i henhold til EN ISO 13501, og klasse 1
anti skrid overﬂade med dråbemønster til høj trædesikkerhed
glidefast overﬂade R10
gul, skrå sikkerhedskanter og -hjørner

type

gulvﬂise DF

sikkerhedskant DF

sikkerhedskant DF

–

hanstik

hunstik

–

305 x 305

152 x 305

152 x 305

152 x 152

variant
udvendig mål B x D [mm]

Fås med passende kanter som mindsker
risikoen for at falde og gør det let at betræde
måtterne.

materialetykkelse [mm]

sikkerhedshjørne DF

25

25

25

25

materiale

PVC

PVC

PVC

PVC

farve

sort

gul

gul

gul

vægt [kg]

0,9

0,4

0,4

0,2

179-383-J9

179-384-J9

179-385-J9

179-386-J9

190,-

160,-

160,-

70,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Måtter til våde, tørre eller olierede områder
W bestandig mod olie og fedtstoﬀer
W meget komfort og høj ﬂeksibilitet
W
W
W
W
W
W
W

til høj belastning
robuste måtter af 100 % nitrilgummi, ideelle til industrielle områder
fremragende beskyttelse mod træthed i benene ved arbejde, hvor man står op hele dagen
til våde, tørre eller olierede områder
fremragende dræning og ventilation sikrer en tør, ren arbejdsplads
yderligere sikkerhedsmarkeringer kan efter ønske sættes på
glidefast overﬂade
se side

Symbolforklaring
type
variant

482

SO 9.15

SR 6.10

SR 9.16

SR 9.30

Uden markering

Markering på 3 sider

Markering på 3 sider

Markering på 3 sider

900 x 1520

660 x 1020

970 x 1630

970 x 3150

22

22

22

22

nitrilgummi

nitrilgummi

nitrilgummi

nitrilgummi

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

16

9

21

38

162-173-J9

162-174-J9

162-175-J9

162-176-J9

1.450,-

1.350,-

2.030,-

3.940,-

TILBEHØR

Skrå sikkerhedskant, 152 cm lang, Best.-nr. 162-180-J9,
Kr. 296,Forbindelseselement,
Best.-nr. 162-178-J9, Kr. 90,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Skrå sikkerhedskant, 90 cm lang, Best.-nr. 162-179-J9,
Kr. 210,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Måtter mod træthed i benene

Måtter til tørre eller olierede industrielle områder
WW fleksibel, til høj belastning
WW velegnet til skiftehold
WW af enten naturgummi til almindelig brug eller af oliebestandig, svært antændelig nitrilgummi, egnet til f.eks.
svejsearbejde
WW fås som kvadratisk gummimåtte eller måtte
med 45° vinkel
WW måtterne kan bruges til dækning af store flader
eller til individuelle arbejdspladser.
WW den ergonomiske overflade med knopper
beskytter mod træthed i benene.
WW glidefast overflade R9
WW silikonefri, også velegnet til f.eks. billakering

NYHED
type

SH 9.9

SH 9.45

materiale

gummi

gummi

anvendelsesområde

til almindelig brug

variant

kvadratisk

45°-vinkel

udvendig mål B x D [mm]

910 x 910

45 x 910

materialetykkelse [mm]

13

13

vægt [kg]

11

5

247-737-J9

247-743-J9

570,-

340,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

se side

Symbolforklaring
type
materiale
anvendelsesområde

SH 9.9

SH 9.45

nitrilgummi

nitrilgummi

oliebestandig, svært antændelig

variant

kvadratisk

45°-vinkel

udvendig mål B x D [mm]

910 x 910

45 x 910

materialetykkelse [mm]

13

13

vægt [kg]

11

5

247-738-J9

247-744-J9

1.580,-

990,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR

kantlister til kvadratiske gummimåtter

farve

gul

sort

best.-nr. hanstik

247-741-J9

247-739-J9

farve

best.-nr. hunstik

247-742-J9

247-740-J9

best.-nr. hanstik

150,-

150,-

pris Kr. / styk

486

482

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

TILBEHØR

pris Kr. / styk

kantlister til gummimåtte 45° vinkel
gul

sort

247-746-J9

247-745-J9

190,-

190,-

www.denios.dk
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Måtter til tørre eller olierede områder
W bestandig mod mange industrielle olier
W den slidstærke overﬂade sørger for sikkerheden, mens
olien udledes.
ideel til skiftehold
til høj belastning
fremstillet af 100% nitrilgummi
til tørre eller olierede industrielle områder
fremragende beskyttelse mod træthed i benene ved arbejde, hvor man står
op hele dagen
W glidefast overﬂade R10
W skrå sikkerhedskanter på 3 sider i orange, supplerende kanter fås som
tilbehør
W
W
W
W
W

NYHED

Symbolforklaring

type

se side

482

SO 9.15

SR 6.10

SR 9.16

Uden markering

Markering på
3 sider

Markering på
3 sider

900 x 1500

660 x 1020

970 x 1630

20

20

20

materiale

nitrilgummi

nitrilgummi

nitrilgummi

vægt [kg]

21

11

25

247-736-J9

247-734-J9

247-735-J9

2.790,-

1.570,-

3.410,-

variant
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR
Skrå sikkerhedskant, 152 cm lang,
Best.-nr. 162-180-J9,
Kr. 296,-

Forbindelseselement,
Best.-nr. 162-178-J9,
Kr. 90,-

Skrå sikkerhedskant, 90 cm lang,
Best.-nr. 162-179-J9,
Kr. 210,-

Måtter mod træthed i benene Skywalker TOP-SELLER
W stå og gå ergonomisk
W til tørre områder, f.eks.: i produktion eller forsendelse
W
W
W
W

til mellemstor belastning
bløde polyurethan-måtter med jævn cellestruktur
temperaturbestandighed: -40° C op til +80° C
ﬁre skrå kanter for snublefri adgang

Skywalker 1, tykkelse 14 mm. Designet med
knopper giver en maksimal impuls til musklerne,
herigennem sikres et optimalt blodomløb.

type

Skywalker 2, tykkelse 13 mm. Den ﬂade struktur
af knopper giver stor bevægelsesfrihed og er
glidefast. Til arbejdspladser, hvor medarbejderen
tit står eller drejer sig på ét sted.

Skywalker 1, lille

Skywalker 1,
mellemstor

Skywalker 1, stor

Skywalker 2, lille

Skywalker 2,
mellemstor

Skywalker 2, stor

650 x 950

950 x 1250

950 x 1850

650 x 900

900 x 1250

900 x 1850

14

14

14

13

13

13

PU-skum

PU-skum

PU-skum

PU-skum

PU-skum

PU-skum

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

3

6

9

3

6

8

165-078-J9

165-081-J9

165-084-J9

165-085-J9

165-086-J9

165-087-J9

1.050,-

1.950,-

2.950,-

1.050,-

1.950,-

2.950,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Måtter og belægninger mod træthed i benene

Arbejdspladsmåtter mod træthed i benene til tørre eller olierede områder
W til mellemstor belastning
W af enten naturgummi til almindelig anvendelse eller af nitrilgummi til
arbejdsområder med fedt- og oliekontakt
høj komfort
overﬂade med knopper beskytter mod træthed i benene
måtten suger sig fast på gulvet og er dermed sikret mod at skride
glidefast overﬂade R9
4 skrå kanter med snublefri adgang

W
W
W
W
W

NYHED

fra 380,-

se side

Symbolforklaring

482

type

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

materiale

gummi

gummi

gummi

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

materialetykkelse [mm]

6

12

16

vægt [kg]

247-747-J9

247-748-J9

247-749-J9

380,-

720,-

900,-

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Anti skrid overﬂaden med knopper er behagelig at
gå og stå på

type
materiale
udvendig mål B x D [mm]

best.-nr.

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

nitrilgummi

nitrilgummi

nitrilgummi

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

6

11

16

247-750-J9

247-751-J9

247-752-J9

740,-

1.540,-

1.960,-

pris Kr. / styk

Universel skridsikker gulvbelægning
W reducerer fare for ulykker og øger sikkerheden
W egnede til alle industrielle omgivelser og områder, hvor
glidningsfare skal reduceres
W belægning med fremragende slitage- og rivemodstand
W også egnet til lastbiler eller værktøjsvogne
W resistent mod talrige syrer og kemikalier

Symbolforklaring

Eksempel på anvendelse som
gulvbelægning

se side

Eksempel på anvendelse som
værktøjsunderlag

482

oliebestandig

variant
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
vægt [kg]
best.-nr. sort
pris Kr. / styk
best.-nr. grå
pris Kr. / styk

488

alle produkter frit leveret

oliebestandig

Fine riller

Grove riller

Fint mønster

Grovt mønster

1000 x 10000

1200 x 10000

1400 x 10000

910 x 22800

3

6

3

4

gummi

gummi

nitrilgummi

PVC

33

86

52

91

165-090-J9

165-096-J9

165-098-J9

179-377-J9

1.730,-

3.900,-

4.950,-

6.500,-

165-093-J9

–

–

179-378-J9

2.230,-

–

–

8.460,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Måtter mod træthed i benene

Den industrielle bestseller

6

TOP-SELLER

W til tørre områder
W skridsikker overﬂade forhindrer træthed i benene
til høj belastning
anti-skrid coating
optimal skridsikring, testet iht. DIN 51130, R10
svært antændelig, brandklasse B1 ifølge DIN 4102
resistent mod mange kemikalier
meget holdbar, lamineret overﬂade på et dampet lag skumvinyl
vibrationsdæmpende
den skridsikre underside RedStop™ forhindrer måtten i at
skride
W skrå kanter på alle sider
W
W
W
W
W
W
W
W

se side

Symbolforklaring

Skrå kanter på alle sider, gul sikkerhedskant og
RedStop™ anti-skrid-belægning på undersiden

482

Måtte mod træthed i benene
type*

CT 9 K

CT 15 K

CT 100 K

CT 15.K

600

910

1220

1520

længde efter eget valg**

ja

ja

ja

ja

materialetykkelse [mm]

14

14

14

14

PVC

PVC

PVC

PVC

4

5

7

9

162-210-J9

162-211-J9

162-212-J9

247-759-J9

960,-

1.460,-

1.990,-

2.620,-

bredde [mm]
Måtte mod træthed i benene
type

CT 6.9

version

CT 9.15

måtte

måtte

600 x 910

910 x 1520

14

14

materiale

PVC

PVC

vægt [kg]

4

8

123-372-J9

123-373-J9

870,-

2.160,-

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

materiale
vægt [kg/m]
best.-nr.
pris Kr. / m

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 22,8 m‘s længde

Industrimåtte for høj komfort
W meget slidstærk, holdbar og komfortabel
W til tørre områder
W til høj belastning
W kombination af meget slidestærk PVC-overﬂade og
modstandsdygtig mikrocellulær vinyl; behagelig at stå på
W anti skrid overﬂade med knopper
W glidefast overﬂade R9
W svært antændelig, brandbeskyttelsesklasse Cﬂ-S2, testet iht.
EN 13501
W resistent mod mange kemikalier
W den skridsikre underside RedStop™ forhindrer måtten i at
skride
W 4 skrå kanter med snublefri adgang

NYHED

Gul sikkerhedskant, skrå kanter
hele vejen rundt og skridsikker
RedStop™ underside
Måtte mod træthed i benene
type*
Måtte mod træthed i benene
ST 6.9

ST 9.15

version

måtte

måtte

600 x 910

910 x 1500

19

19

PVC

PVC

materialetykkelse [mm]
materiale
vægt [kg]
best.-nr.

4

10

247-753-J9

247-754-J9

940,-

2.680,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

ST 9.K

ST 12.K

ST 15.K

600

910

1220

1520

længde efter eget valg**

ja

ja

ja

ja

materialetykkelse [mm]

19

19

19

19

PVC

PVC

PVC

PVC

5

6

8

10

247-755-J9

247-756-J9

247-757-J9

247-758-J9

1.360,-

2.040,-

2.710,-

3.400,-

bredde [mm]

type
udvendig mål B x D [mm]

ST 6.K

materiale
vægt [kg/m]
best.-nr.
pris Kr. / m

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 21,9 m‘s længde

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

489
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Måtter mod træthed i benene

Sikkerhed og komfort i tørre arbejdsområder
WW forhindrer tidlig træthed
WW med glidefast strukturoverflade
WW isolerer mod kulde, vibration og
larm

fra 350,-

WW til let og normal belastning
WW vinylskumskonstruktion som overflade, for at
stå og gå komfortabelt
WW til tørre områder
WW glidefast overflade
WW skrå kanter på alle sider
WW miljøvenlig produktion
WW siliconefri og fri af tungmetaller

se side

Symbolforklaring

482

Vi har 3 ligeværdige arbejdspladsmåtter mod træthed i benene

Vinylskum med riller som profil



Vinylskum med knopper som profil

Måtte mod træthed i benene

type

S 9.15

S 9.R

version

måtte

rulle

910 x 1500

910 x 18300

10

10

PVC

PVC

udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
grå

Vinylskum med knopper som profil, sort med gul
sikkerhedskant



Måtte mod træthed i benene

type*

S 6.K

S 9.K

S 12.K

600

910

1220

længde efter eget valg**

ja

ja

ja

materialetykkelse [mm]

10

10

10

PVC

PVC

PVC

bredde udvendig [mm]

materiale
grå

best.-nr. riller som profil

123-393-J9

137-049-J9

best.-nr. riller som profil

195-125-J9

137-054-J9

195-127-J9

best.-nr. struktureret overflade

123-404-J9

137-052-J9

best.-nr. struktureret overflade

195-128-J9

137-055-J9

195-129-J9

630,-

4.650,-

330,-

510,-

520,-

195-130-J9

137-053-J9

195-131-J9

350,-

540,-

600,-

pris Kr. / styk
gul/sort

pris Kr. / m
gul/sort

best.-nr. struktureret overflade

123-408-J9

137-056-J9

850,-

5.250,-

pris Kr. / styk

best.-nr. struktureret overflade
pris Kr. / m

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m‘s længde

490

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Måtter mod træthed i benene

6

Til tørre områder
WW høj komfort vha. indkapslede luftbobler
WW aflaster fødder, led og rygsøjle, forbedrer blodcirkulationen
WW beskytter mod kulde
WW til mellemstor belastning
WW slidstærk overflade øger levetiden med 50% sammenlignet
med gængse arbejdspladsmåtter
WW til tørre områder
WW 4 skrå kanter med snublefri adgang
WW modstår høj belastning og er skridsikker
WW glidefast overflade
WW brandklasse 2 iht. NFPA sikkerhedscode 101

TOP-SELLER

fra 450,-

se side

Symbolforklaring

482

Industrielt dråbemønster design


Belægninger mod træthed i benene

type



DS 9.15

DS 9.R

måtte

rulle

910 x 1500

910 x 18300

13

13

materiale

PVC

PVC

vægt [kg]

6

64

123-414-J9

137-057-J9

740,-

7.450,-

version
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]

best.-nr.
pris Kr. / styk

type*

Måtte mod træthed i benene
DS 6.K

DS 9.K

DS 12.K

600

910

1220

længde efter eget valg**

ja

ja

ja

materialetykkelse [mm]

13

13

13

PVC

PVC

PVC

2,3

3,5

4,7

179-375-J9

137-058-J9

179-376-J9

450,-

670,-

860,-

bredde udvendig [mm]

materiale
vægt [kg/m]
best.-nr.
pris Kr. / m

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m‘s længde

Komfort favorit med knopper som profil

WW meget høj og ledskånende komfort vha. specielle
mikrocellulær vinylskum




WW til tørre arbejdsområder, f.eks. i kommisioneringen
WW til mellemstor belastning
WW slidstærk overflade øger levetiden med 50% sammenlignet med gængse
microcellulære vinyl belægninger
WW anti skrid overflade med knopper mindsker træthed i benene og sørger
for sikkerhed
WW glidefast overflade R10
WW brandklasse 2 iht. NFPA sikkerhedscode 101
WW skrå kanter på alle fire sider beskytter mod snubleulykker

NYHED

fra 360,
type

Overfladen med knopper
er behagelig at stå på

Måtte mod træthed i benene



BS 6.9

BS 9.15

måtte

måtte

600 x 910

910 x 1500

13

13

materiale

PVC

PVC

vægt [kg]

2,1

5,3

vægt [kg/m]

247-760-J9

247-761-J9

best.-nr. grå

version
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]

best.-nr. grå
pris Kr. / styk
best.-nr. gul/sort
pris Kr. / styk

360,-

880,-

247-765-J9

247-766-J9

400,-

940,-

type*

Måtte mod træthed i benene
BS 6.K

BS 9.K

BS 12.K

600

910

1220

længde efter eget valg**

ja

ja

ja

materialetykkelse [mm]

13

13

13

PVC

PVC

PVC

2,3

3,5

4,7

247-762-J9

247-763-J9

247-764-J9

bredde [mm]

materiale

pris Kr. / m
best.-nr. gul/sort
pris Kr. / m

470,-

720,-

930,-

247-767-J9

247-768-J9

247-769-J9

500,-

740,-

940,-

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m‘s længde

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Anti statiske måtter

Antistatiske måtter
WW af elektrisk ledende naturgummi
WW høj komfort
WW til mellemstor belastning på stående
arbejdspladser
WW overflade med knopper beskytter mod træthed
i benene
WW måtten suger sig fast på gulvet og er dermed
sikret mod at skride
WW til tørre områder
WW iht. IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand
Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
WW elektrostatisk opladning (Gå-test) opfylder
ISO6356 og EN1815
WW glidefast overflade R9
WW skrå kanter på alle fire sider for at forhindre
snubleulykker

NYHED

fra 500,-

Symbolforklaring

se side

482

Elektrisk ledende måtte mod træthed i benene,
beskytter mod statisk opladning, af høj kvalitet og
knopper for høj komfort

type
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

492

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

SE 6.9

SE 9.12

SE 9.15

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

gummi

gummi

gummi

6

12

16

247-773-J9

247-774-J9

247-775-J9

500,-

1.030,-

1.260,-

www.denios.dk

Anti statiske måtter

6

Antistatiske måtter
WW beskytter medarbejdere og følsomt udstyr mod statisk
elektricitet
WW høj grad af komfort og sikkerhed
WW måtte af en kombination af fast, lamineret overflade på dampet skumvinyl
WW overfladen med dråbemønster for høj glidefasthed og nemme
drejningsbevægelser på måtten
WW til mellemstor belastning i tørre områder
WW inkl. jordledning som fastgøres med trykknap på måtten
WW jordledning, udstyret med enten ring tilslutning eller trykknap
WW brandbeskyttelsesklasse Cfl-S1, testet iht. EN 13 501-1
WW iht. IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm,
Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
WW elektrostatisk opladning (Gå-test) opfylder ISO6356 og EN1815
WW 4 skrå kanter med snublefri adgang
WW udstyret med skridsikker underlag RedStop™, for at forhindre måtten
i at skride
WW glidefast overflade R10
Symbolforklaring

se side
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type*

Anti statisk 1

Anti statisk 2

Anti statisk 3

måtte

måtte

konfektionsvare

910

910

910

1500

3000

–

nej

nej

ja

version
bredde udvendig [mm]
totallængde [mm]
længde efter eget valg**
materialetykkelse [mm]

14

14

14

PVC

PVC

PVC

165-103-J9

165-104-J9

165-106-J9

2.490,-

5.100,-

1.690,-

165-543-J9

165-545-J9

165-546-J9

2.490,-

5.100,-

1.690,-

materiale
best.-nr. supplerende jordledninger
til gulvmåtter
pris Kr. / styk
best.-nr. jordledning / trykkontakt
pris Kr. / styk

*anti statisk 3: kan leveres efter dit behov inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 22,8 m‘s længde

fra 1.690,-

Overfladen med dråbemønster
for høj glidefasthed og nemme
drejningsbevægelser på måtten

Detaljebillede: jordforbindelse,
fastgøres med trykknap på måtten

TILBEHØR
Jordledning

WW supplerende jordledning til antistatiske måtter (der er en jordledning på hver måtte)
WW 4,5 m langt kabel med kontakt til jordforbindelsen
WW jordledning med ringtilslutning til jordforbindelse
WW let at sætte fast, blot sæt det fast på måtten ved at trykke på knappen og forbind det med
jordforbindelsen

Jordledning med ringtilslutning
til jordforbindelse,
Best.-nr. 165-114-J9,
Kr. 250,-

Jordledning med 10 mm
trykkontankt,
Best.-nr. 165-115-J9,
Kr. 310,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Jordforbindelsesstik til
jordledning med 10 mm
trykkontakt,
Best.-nr. 165-116-J9,
Kr. 310,-

Hælebånd

WW hælebåndet opretter gennem en gummi-snor den
nødvendige kontakt mellem person og gulvmåtte
WW fugtigheden i skoene bliver brugt som forbindelse til
kroppen

170,Best.-nr. 165-109-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Smudsmåtte til indendørs områder

Indgangsmåtter til indendørs brug
AT
WW ideel til stærk frekventerede indgangsområder
WW renser meget effektivt sko for snavs og fugtighed
WW høj rengøringsevne - vha. mønsteret opstår der en effektiv børstevirkning i
flere retninger
WW antistatiske polypropylenfibre, fibertykkelse: 1200 g/m²
WW absorptionsevne: 4 liter vand pr. m²
WW robust vinyl-bagside, slidfast og form-modstandsdygtig, vandtæt og
glidefast.
WW samlet vægt: 3900 g/m²

fra 420,type
udvendig mål B x D [mm]

AT 6.9

AT 9.15

AT 12.18

600 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

materialetykkelse [mm]

11

11

11

best.-nr. grå

123-235-J9

123-236-J9

123-237-J9

best.-nr. brun

123-238-J9

123-239-J9

123-240-J9

420,-

800,-

1.240,-

pris Kr. / styk

Indgangsmåtter til indendørs brug
GU
WW robust måtte til stærk frekventerede indgangsområder
WW modstandsdygtig måtte
WW tekstilmåtte, presset på glidefast og brudsikker gummibagside
WW fjerner snavs fra skoene og fastholder støv og fugt
WW snublefri adgang pga. skrå kanter
WW samlet vægt: 4300 g/m²

fra 450,type
udvendig mål B x D [mm]

GU 6.9

GU 9.15

GU 12.18

600 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

materialetykkelse [mm]

10

10

10

best.-nr. brun

162-134-J9

162-147-J9

162-151-J9

best.-nr. blå

162-144-J9

162-148-J9

162-153-J9

best.-nr. sort

162-146-J9

162-150-J9

162-155-J9

450,-

810,-

1.260,-

pris Kr. / styk

494

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Smudsmåtte til udendørs områder
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Indgangsmåtter til udendørs brug
WW til stærk frekventerede indgangsområder i industrien
WW kan udvides individuelt
WW til aftørring og fjernelse af snavs fra sko
WW ekstrem holdbar, vejrbestandig måtte af naturgummi
WW måtte med skridsikker overflade
WW knopper på undersiden til alsidigt vandafløb sørger for en ren og tør overflade.
WW rengøring klares med vand eller ved rystning
WW findes i 2 udgaver:
OF med hul-Ø 14 mm, OM med hul-Ø 28 mm

Mindre åbninger (tykkelse 12 mm)
for mere stabil gang og højere
trædesikkerhed

Smudsmåtte OM med huller (Ø 14 mm)
og forbindelseselementer

Smudsmåtte OM med drænagehuller
(Ø 28 mm) og forbindelseselementer
type
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
farve
best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR

OM 8.10

OM 10.15

750 x 1000

1000 x 1500

23

23

gummi

gummi

sort

sort

123-232-J9

123-233-J9

490,-

930,-

forbindelseselementer til at forbinde flere måtter til hinanden

stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

10 styk

10 styk

123-234-J9

123-234-J9

140,-

140,-

type
udvendig mål B x D [mm]

OM 8.10

OM 10.15

750 x 1000

1000 x 1500

materialetykkelse [mm]
materiale

12

12

gummi

gummi

farve
best.-nr.

sort

sort

162-156-J9

162-158-J9

520,-

970,-

pris Kr. / styk

forbindelseselementer til at forbinde flere måtter til hinanden

TILBEHØR
stk. / pakke
best.-nr.

10 styk

10 styk

162-159-J9

162-159-J9

230,-

230,-

pris Kr. / pakke

Indgangsmåtter til udendørs brug

NYHED

WW velegnet til stærkt frekventerede indgangsområder

fra 390,-

WW få snavs fra skoene allerede før folk kommer ind i bygningen
WW af robust naturgummi, ekstrem belastbar og vejrbestandig
WW måtte med skridsikker overflade
WW små drænagehuller (Ø 14 mm), ideel til trolley, vogn, kørestole m.m.
WW væsker udledes og overfladen forbliver ren og tør.
WW skrå kanter for snublefri adgang
WW let at rengøre vha. vandstrål

Smudsmåtte OB med små huller (Ø14
mm) og skrå kanter for snublefri
adgang

type
udvendig mål B x D [mm]
materialetykkelse [mm]
materiale
farve
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

OB 7.9

OB 9.15

OB 12.18

700 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

12

12

12

gummi

gummi

gummi

sort

sort

sort

247-770-J9

247-771-J9

247-772-J9

390,-

800,-

1.450,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Transportvogne

Transport- og sækkevogne
DENIOS basis-line
Praktisk og billigt transportudstyr til sikker transport også af tunge og
voluminøse emner
WW stålrørsvogn med stålskovl, sikkerhedsgreb og hjulafskærmning
WW pulverlakeret i blå
WW fås i forskellige udførelser, massive gummihjul (Ø 250 mm) eller lufthjul (Ø 260 mm)
fra

1.070,-

stablevogn type
variant
bæreevne total [kg]
dimensioner skovl B x D [mm]
best.-nr. massiv gummi
pris Kr. / styk
best.-nr. luft

Flere transportvogne på www.denios.dk

pris Kr. / styk

TK 2
–

HK 3

TK 3

TKB 35

holdebøjle

holdebøjle og
glideskinner til at
klikke på

støttebøjle

200

300

300

350

320 x 250

320 x 250

320 x 250

480 x 300

157-610-J9

171-780-J9

–

–

1.070,-

1.110,-

–

–

157-611-J9

213-791-J9

157-615-J9

171-779-J9

930,-

1.330,-

1.170,-

1.020,-

Trappevogn fetra®
professionelle vogne til sikker transport på trapper trin for trin
fra

1.830,-

WW ergonomisk sikkerhedshåndtag, buede bøjler og
tværbjælker til nem transport af runde emner
WW stabil konstruktion stålskovl og pulverlakering af
høj kvalitet (RAL 5007)
WW TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer - spørløs,
støjsvag og letkørende
WW 2 letkørende trearmet hjul, navene med kuglelejer
WW hjul med beskyttelsesskærm, ekstra tværbjælke
WW SLB: med ekstra stor skovl

Trappevogn
SL
type
dimensioner skovl B x D [mm]
hjul
bæreevne total [kg]

Trappevogn SLB

496

alle produkter frit leveret

best.-nr.
pris Kr. / styk

leveringstid: 1 - 2 uger

SL

SLB

320 x 250

480 x 300

TPE
200
216-551-J9

258-961-J9

1.830,-

2.400,-

www.denios.dk

DENIOS classic-line transportudstyr

Transportvogn
DENIOS classic-line

6

Flere transportvogne på www.denios.dk

Klassikeren til daglig brug
W
W
W
W
W

ergonomiske sikkerhedshåndtag
lufthjul på stålfælge med præcisionsrille kuglelejer
beskyttelsesskærm på siderne
robust konstruktion af stålrør eller aluminium
forskellige udførelser til mangfoldige anvendelser

af aluminium

fra

,1.020

Sækkevogn med ekstra håndtag

Sækkevogn af stål, med udskiftelige
meder af kunststof

Sækkevogn med ekstra bredt lad

sækkevogn
yderligere udstyr
dimensioner skovl B x D [mm]
bæreevne total [kg]

stål
håndtag

meder, håndtag

ekstra bred skovl

meder, håndtag

320 x 250

320 x 250

320 x 250

400 x 150

320 x 250

200

250

250

250

200

hjul
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

aluminium

–

luft
258-205-J9

258-207-J9

258-204-J9

258-206-J9

258-201-J9

1.020,-

1.090,-

1.190,-

864,-

1.640,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Kunststof-universalvogne

Universal transportvogne DENIOS
basis-line
Alsidige ”letvægter” - manøvredygtig, med praktisk håndtag og letkørende hjul
W
W
W
W

høj modstandsdygtighed mod syrer og baser
hylder og håndtag af kunststof (PP) med glatte overﬂader - let at rengøre
styrehjul TPE, „sporløs“, 2 med bremse
TOOL: letglidende skuﬀer (med automatisk blokering mod utilsigtet åbning)

fra

1.110,-

BEST

PRO og TOOL: ekstrem
temperaturbestandige kunststof
overﬂader -20° op til +140°C!

TILBEHØR

Samlebeholder til indsætning på siden,
højde 200 mm,
Best.-nr. 180-045-J9, Kr. 260,Aﬀaldsbeholder til indsætning på siden,
højde 470 mm,
Best.-nr. 180-043-J9, Kr. 380,Rektangulær beholder, H 180 mm,
Best.-nr. 180-044-J9, Kr. 240,-

Den rigtige vogn til ethvert behov.

version

PRO

variant

TOOL

åben side

antal etager
bæreevne total [kg]

lukket på 3 sider
3

3

2

3

3

240

240

160

240

120

498

350 x 480

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

180 / 820 /

180 / 520 / 860

180 / 520 / 860

180 / 820 /

180 / 520 / 860

140 / 460 / 780

Ø hjul [mm]
pris Kr. / styk

åben side

2

450 x 680

udvendig mål B x D x H [mm]

best.-nr.

SERVICE
1 skuﬀe

160

dimensioner platform
B x D [mm]
højde pr. niveau [mm]

2 skuﬀer

100

75

180-037-J9

180-038-J9

180-041-J9

180-039-J9

180-040-J9

180-042-J9

1.110,-

1.370,-

1.480,-

1.790,-

1.580,-

1.060,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Transportvogn

Transportvogn af stål DENIOS
basis-line

Alu transportvogne DENIOS
basis-line

Ideelle hjælpemidler til intern transport af smådunke

Meget let aluminiums plade

W med anti-skrid-coating og beskyttelsesliste hele vejen rundt, pulverlakeret
i blå
W massive gummihjul blå-grå ”spørløs”, 2 styrehjul med bremse og 2 faste
hjul

W pladsbesparende vha. udklappelig skubbebøjle
W plade med glidefast overﬂade og hjørnebeskyttelse

fra

6

640,-

1.060,-

DENIOS basis-line: pålideligt og billigt transportudstyr med praktiske
detaljer, alsidig i brug på mange områder

materiale
dimensioner platform B x D [mm]
antal etager
variant
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
Ø hjul [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

stål
480 x 740

610 x 910

1

1

1 sammenklappelig skubbebøjle

aluminium
480 x 740
2

470 x 645
3

1
1 sammenklappelig
skubbebøjle

2 skubbebøjler

150

250

120

120

150

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

100

125

100

100

100

15

20

21

26

10

157-604-J9

157-605-J9

157-606-J9

157-607-J9

164-407-J9

640,-

1.020,-

1.100,-

1.350,-

1.060,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

499
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DENIOS classic-line transportudstyr

DENIOS
garanti

5år

DENIOS classic-line transportudstyr
Afprøvet transportudstyr til en fair pris og med mange smarte detaljer såsom:
W stablil konstruktion, slag- og ridsefast pulverlakeret
W „sporløse“ TPE-hjul med præcisionsrille-kuglelejer, 2 styre- og 2 faste hjul med fodbeskyttelse
W ErgoStop central bremse - let og hurtig betjening af pedalen også med sikkerhedssko, virker med det samme på begge styrehjul

Let vogn med skubbebøjle
DENIOS classic-line
Optimalt pris-ydelse-forhold
kompakt transportvogn til universel brug
stabil, ergonomisk skubbebøjle
glidefast, vandtæt limet hylde - fås i 2 størrelser
fås med fast eller udklappelig skubbebøjle

W
W
W
W

udklappelig bøjle med fodbetjening
- ideel til transport eller ved trange
pladsforhold

kompakt, let vogn med fast bøjle

fra

Tung vogn med skubbebøjle
DENIOS classic-line

,1.530

Med høj bæreevne til industriel brug
W velegnet til nem transport af tunge emner
W stabil, ergonomisk skubbebøjle
W glidefast, vandtæt limet hylde - fås i 4 størrelser

type

let vogn med skubbebøjle

dimensioner platform B x D [mm]
variant
bæreevne total [kg]

450 x 850

fast bøjle

pris Kr. / styk

500

450 x 720

type
600 x 900

udklappelig bøjle

200

diameter hjul [mm]
best.-nr.

600 x 1000

150
125

tung vogn med skubbebøjle
500 x 880

variant
250

bæreevne total [kg]

400

diameter hjul [mm]

160

258-200-J9

258-202-J9

258-203-J9

1.230,-

1.460,-

1.600,-

1.890,-

leveringstid: 1 - 2 uger

best.-nr.
pris Kr. / styk

600 x 1030

700 x 1030

800 x 1230

fast bøjle

160

258-199-J9

alle produkter frit leveret

dimensioner platform B x D [mm]

500
200

258-213-J9

258-214-J9

258-212-J9

258-215-J9

1.530,-

1.620,-

1.660,-

1.810,-

www.denios.dk

DENIOS classic-line transportudstyr

Flere produkter af vores classic-line
sortiment findes i vores webshop!

6

fra

,1.840

denios.shop/dk-DENIOS-classic-line

Let bordvogn
DENIOS classic-line
Professionel intern transport
W glidefaste, vandtæt limede hylder med kant
W fås med 2 eller 3 niveauer, hver i 2 dimensioner
W fås med lige eller ergonomisk håndtag

Den lige bøjle letter transport af voluminøse emner

Ergonomisk bøjle

Tung bordvogn
DENIOS classic-line
Bæreevne op til 500 kg - til industriel brug
W ergonomisk håndtag til nem transport
W glidefaste, vandtæt limede hylder
W fås i 4 størrelser
ErgoStop central bremse:
sikker og hurtig bremsning på
ethver tidspunkt

type

let bordvogn

antal etager
dimensioner platform B x D [mm]

490 x 835

bæreevne samlet / bund [kg]

590 x 985

258-175-J9

490 x 835

590 x 985

258-187-J9

258-186-J9

1.840,-

2.080,-

2.440,-

2.700,-

258-209-J9

258-208-J9

258-211-J9

258-210-J9

1.880,-

2.130,-

2.460,-

2.730,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

tung bordvogn

antal etager

125
258-174-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. lige bøjle

3
250 / 80

diameter hjul [mm]
best.-nr. høj bøjle

type

2

2

dimensioner platform
B x D [mm]

500 x 850

bæreevne samlet / bund [kg]

400 / 200

diameter hjul [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

600 x 1000

700 x 1000

800 x 1200

500 / 200

160

200

258-196-J9

258-197-J9

258-198-J9

258-195-J9

2.520,-

2.560,-

2.620,-

2.790,-

leveringstid: 1 - 2 uger

501
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Transportvogn

W
W
W
W

10
år

DENIOS
garanti

Bord- og etagevogne
fetra®

stabil konstruktion af præcisions stålrør
spånplader med bøgetræsﬁner af høj kvalitet
slag- og ridsefast pulverlakering
„sporløse”, letkørende TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer,
2 styrehjul med bremse og 2 faste hjul

Universelle hjælpemidler til sikker transport
W med ergonomisk håndtag
W platforme i forskellige størrelser
W fås som vogn med skubbebøjle eller med 2 eller 3 hylder, uden kant eller
liggende i stålrammen med 12 mm kant

TILBEHØR
hjul af polyamid
W rullelejer, vidtgående kemikaliebestandig
W Ø 125 x 38 mm Best.-nr. 216-561-J9, Kr. 150,W Ø 200 x 50 mm Best.-nr. 213-829-J9, Kr. 410,4 styrehjul TPE
W i stedet for 2 bukke-, 2 styreruller
Best.-nr. 213-828-J9, Kr. 130,Merpris ved samtidig bestilling af transportvogne
med TPE-hjul

fra

variant

vogn med skubbebøjle

dimensioner platform B x D [mm]

450 x 850

bæreevne total [kg]*

hylder uden kant
600 x 1000

250

udvendig mål B x D x H [mm]

450 x 1100 x 910

500 x 850

hylder med kant
600 x 1000

200
600 x 1180 x 1020

diameter hjul [mm]
best.-nr. antal etager: 1

1.360,-

500 x 1030 x 1020

500 x 850

600 x 1000

300
600 x 1180 x 1020

500 x 980 x 1030

600 x 1130 x 1030
–

125
213-789-J9

213-793-J9

–

–

–

1.360,-

1.500,-

–

–

–

–

best.-nr. antal etager: 2

–

–

213-788-J9

213-794-J9

224-868-J9

224-869-J9

pris Kr. / styk

–

–

1.630,-

2.080,-

1.930,-

2.270,-

best.-nr. antal etager: 3

–

–

213-795-J9

213-796-J9

224-870-J9

224-871-J9

pris Kr. / styk

–

–

2.170,-

2.650,-

2.610,-

2.930,-

pris Kr. / styk

*alle bæreevner: ved jævn lastefordeling på lastearealet

502

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Transportvogn

10 år

Transportvogne
fetra®
Professionel intern transport - bæreevne op til 600 kg

fra

W med skubbebøjle i ergonomisk arbejdshøjde, fås som
platformsvogn eller transportvogn med træ- eller
gittervæg

Bordvogne fetra® til tunge laster
W fås med 2 eller 3 niveauer i forskellige størrelser
W udførelse bæreevne 300 kg: niveauer liggende i stålramme med 12 mm kant

dimensioner platform
B x D [mm]

transportvogn

1.670,-

Yderligere størrelser og vogne i ESD udførelse
på forespørgsel eller på www.denios.dk

Til intern transport eller som mobilt arbejdsbord - bæreevne op til 600 kg

type

fra

2.030,-

type
dimensioner platform
B x D [mm]

tung bordvogn

500 x 850

700 x 1000

800 x 1200

bæreevne total [kg]

500

600

600

bæreevne total [kg]

300

Ø hjul [mm]

160

200

200

Ø hjul [mm]

125

213-819-J9

213-820-J9

213-821-J9

1.670,-

1.740,-

2.160,-

213-822-J9

213-823-J9

213-824-J9

best.-nr. med skubbehåndtag
pris Kr. / styk
best.-nr. med trævæg
pris Kr. / styk
best.-nr. med gittervæg

1.880,-

1.970,-

2.200,-

213-825-J9

213-826-J9

213-827-J9

1.870,-

2.070,-

2.440,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

6

best.-nr. antal etager: 2

500 x 850

600 x 1000

700 x 1000

800 x 1200

600
200

259-046-J9

259-047-J9

213-797-J9

2.030,-

2.310,-

2.930,-

3.210,-

259-052-J9

259-057-J9

213-799-J9

213-800-J9

pris Kr. / styk

2.700,-

2.960,-

4.220,-

4.320,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

pris Kr. / styk
best.-nr. antal etager: 3

213-798-J9

503
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DENIOS classic-line transportudstyr

5år

DENIOS
garanti

Bordvogn DENIOS classic-line,
med stålkar
Med tæt kar til sikkert arbejde
W robust, pulverlakeret konstruktion af stålrør, slag- og ridsefast
W med olietætte stålkar, kanthøjde 40 mm, med 2 eller 3 niveauer
W „sporløse“ TPE-hjul med præcisionsrille-kuglelejer, 2 styre- og 2 faste hjul med fodbeskyttelse,
ErgoStop centralbremse
W ergonomisk arbejdshøjde og stabile håndtag til nem transport
W som alternativ fås udførelser med gitterrist og tappehane eller med udtagelig kar

Bordvogn med stålkar og praktisk ErgoStop
centralbremse

fra

,1.980

W udtagelig stålkar øverst,
med 2 håndtag, H 200 mm
W kanthøjde nederste kar:
25 mm

W øverste kar med gitterrist og tappehane
1/4”, H 100 mm
W kanthøjde nederste kar: 25 mm

type

bordvogn med stålkar

antal opsamlingskar

2

dimensioner platform B x D [mm]
yderligere udstyr
bæreevne samlet / bund [kg]

595 x 995

595 x 995

–

–

gitterrist, tappehane

aftageligt kar

250 / 80

495 x 845
–
500 / 100

160

200

258-220-J9

258-221-J9

258-226-J9

258-876-J9

258-222-J9

1.980,-

2.790,-

3.520,-

3.620,-

2.390,-

pris Kr. / styk

504

695 x 995

400 / 100

diameter hjul [mm]
best.-nr.

3

495 x 845

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

125

160

www.denios.dk

Bordvogne

Bordvogne fetra®
med stålkar

Bordvognen med gitterrist har 2 stålkar.
Det øverste kar er stort. Takket være
gitterristafdækningen er denne bordvogn
bl.a. også egnet til emner, der skal dryppe
af, f.eks. efter rengøringen.

Alsidig bordvogn til sikker transport af dunke med farlige medier
W
W
W
W
W

stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet RAL 5007
med olietæt stålkar, kanthøjde 40 mm
”sporløse” TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer
2 styre- og 2 faste hjul, styrehjul med bremser iht. EN 1757-3
fås i forskellige udførelser og størrelser, med 2 eller 3 kar

fra

øverste kar:
60 liters
volumen,
H 100 mm

2.140,-

2
500 x 850

700 x 1000

500 x 850

700 x 1000

–

gitterrist,
tappehane

–

–

–

opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
diameter hjul [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

TILBEHØR

3

500 x 850

yderligere udstyr
bæreevne total [kg]

nederste kar:
15 liters
volumen,
H 25 mm

bordvogn med stålkar

antal opsamlingskar
dimensioner opsamlingskar
B x D [mm]

Tappehanen følger
som standard med ved
leveringen.

10
år

DENIOS
garanti

type

6

17

60

24

17

24

300

300

400

400

400

509 x 1047 x 860

600 x 1130 x 1030

710 x 1200 x 910

509 x 1047 x 860

710 x 1200 x 910

160

125

200

160

200

213-801-J9

216-562-J9

216-564-J9

213-802-J9

216-565-J9

2.140,-

3.900,-

3.010,-

2.550,-

3.960,-

Bordvogn DENIOS classic-line,
med plastkar

4 styrehjul TPE
W i stedet for 2 bukke-,
2 styreruller
W rullelejer, vidtgående
kemikaliebestandig
W Merpris ved samtidig bestilling af
transportvogne med TPE-hjul
Best.-nr. 213-828-J9, Kr. 130,-

DENIOS
garanti

,2.640

Optimal til transport af f.eks. farlige medier i smådunke

5år

W bordvogn af stål, med 2 udtagelige opsamlingskar af kemisk bestandig
polyethylen
W 2 håndtag, 2 faste og 2 styrehjul af polypropylen (Ø 100 mm) til nem og
sikker transport

type
opsamlingsvolumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]*
bæreevne total [kg]

bordvogn med kunststofkar
2 x 30
1041 x 660 x 920
170

gitterrist

uden

best.-nr.

115-214-J9

pris Kr. / styk

2.640,-

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

505

6

Transportvogne

Transportvogn af kunststof DENIOS classic-line
Med transportvognen transporteres enheder uden problemer til det pågældende påfyldningssted
W
W
W
W

ideel til transport af dunke og smådunke
håndtag til optimal handling og sikker transport
2 letkørende gummihjul (200 mm)
kan leveres som komplet sæt med svingkurv, til dunke op til 30 liter - som mobil
tappestation

fra

,1.690

Transportvogn inkl. svingkurv til nem opfyldning (fralægningsbakke
fås som tilbehør)

Detalje: den stabile
svingkurv kan tilpasses
til dunke fra 15 - 30 liter

Transportvogn af kunststof, inkl.
fastspændingsrem, til praktisk transport
af smådunke

TILBEHØR
Transportvogn af kunststof DENIOS classic-line
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

600 x 470 x 1000

bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

506

med fastspændingsrem og
svingkurv

med fastspændingsrem

plastbakke til transportvogn - som
praktisk fralægningsbakke til f.eks.
utensilier eller pudseklude

600 x 630 x 1000
50

250-279-J9

250-957-J9

1.690,-

2.550,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

180,-

Best.-nr.
250-263-J9

www.denios.dk

Mobile opsamlingskar af kunststof

6

Transportable opsamlingsvogne
W til sikker intern transport af 60 liters beholdere og smådunke
W fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE), høj bestandighed mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
W bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
W 4 letkørende hjul, skubbebøjlen fås som tilbehør

2.180,-

Skubbebøjlen fås
som tilbehør.,
Best.-nr. 130-627-J9,
Kr. 390,-

Best.-nr. 130-231-J9

PolySafe FSR 6.2,
til direkte placering,
Best.-nr. 129-161-J9, Kr. 1.390,-

Opsamlingskar PolySafe Euro R-60,
til direkte placering af dunke,
Best.-nr. 130-229-J9, Kr. 1.660,-

type

PolySafe FSR type Euro-LR, med gitterist af PE,
skubbebøjle kan leveres som ekstraudstyr,
Best.-nr. 129-164-J9, Kr. 590,-

FSR 6.2

FSR Euro-LR

opsamlingsvolumen

60

udvendig mål B x D x H [mm]

645 x 795 x 315

645 x 795 x 340

525 x 725 x 330

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

129-161-J9

129-162-J9

129-163-J9

130-229-J9

130-230-J9

130-231-J9

1.390,-

1.670,-

1.810,-

1.660,-

1.930,-

2.180,-

pris Kr. / styk

skubbebøjle

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

130-627-J9

129-164-J9

390,-

590,-

Transportvogne DENIOS classic-line,
med plastkar
fra

,1.880

Kompakte dimensioner: nem og sikker transport i små rum og trange
passager
W robust stålvogn med udtagelig opsamlingskar af kemisk bestandig
polyethylen
W ideel til transport af f.eks. farlige medier i smådunke
W med skubbebøjle, 2 faste og 2 styrehjul af polypropylen (Ø 100 mm)
W med eller uden gitterrist af galvaniseret stål eller kunststof

type

transportvogn med kunststofkar

opsamlingsvolumen [l]

1 x 30

udvendig mål
B x D x H [mm]*

1110 x 602 x 1074

bæreevne total [kg]

Transportvogn FSR-K1 med galvaniseret gitterrist
som stilleflade

150

gitterrist

uden

galvaniseret

kunststof

best.-nr.

114-837-J9

114-839-J9

114-841-J9

1.880,-

2.030,-

2.380,-

pris Kr. / styk

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Transport- og logistikvogne

10
år

DENIOS
garanti

Transportgrej af høj kvalitet med Premium udstyr,
f.eks.
W
W
W
W
W

fra

1.400,-

stabil konstruktion af stålrør, til kontinuerligt brug
slag- og ridsefast pulverlakering RAL 5007
„sporløse” TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer
2 styre- og 2 faste hjul, styrehjul med bremse iht. EN 1757-3
kvalitet „Made in Germany“

Rullevogne fetra®, 4 hjul
Håndterlige vogne til brug i hele virksomheden
W bekvem betjening med én hånd - nem manøvrering af
voluminøse emner op til 250 kg
W håndtag kan skrues på
W 1 eller 2 hylder liggende i rammen

Understel fetra®, op til 1200 kg bæreevne
Understel med hjul til europalle og gitterbokse
W
W
W
W

fra

1.990,-

type
dimensioner platform B x D [mm]

2

500 x 600

450 x 600

250
195 / /

Ø hjul [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

125

750

1000

1200

hjul

TPE

polyamid

massiv gummi - halvelastisk

213-833-J9

213-834-J9

1.990,-

2.380,-

2.470,-

213-830-J9

213-831-J9

213-832-J9

3.250,-

3.440,-

best.-nr. lastehøjde: 270 mm
pris Kr. / styk

213-804-J9

213-805-J9

1.400,-

2.110,-

best.-nr. lastehøjde: 650 mm
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

understel til paller

bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D [mm]

195 / 770 /

*alle bæreevner: ved jævn lastefordeling på lastearealet

508

Understel med en lastehøjde på
650 mm, materialet kommer op på
en ergonomisk højde.

type

1

bæreevne total [kg]*
højde niveauer [mm]

Understel med en lastehøjde på 270 mm
og TPE-hjul (trækstang som tilbehør).

rullevogn

antal etager

stabil vinkelstål konstruktion med 4 hjørner
Læssehøjde (mm): 270 hhv. 650
hjul fås i TPE, polyamid eller massiv gummi, alt efter bæreevne
tilbehør: vognstang som kan skubbes ind (kan kun bestilles sammen med
understellet!)

leveringstid: 1 - 2 uger

800 x 1210

2.810,-

213-835-J9

trækstang med kobling
226-151-J9
1.520,-

www.denios.dk

DENIOS
garanti

Transport- og logistikvogne

10
år

6

Pladevogne fetra®, til rørbøjler
Sikker og komfortabel transport af forskellige plader op til 600 kg
W op til 7 bøjler, bøjlernes afstand 90 mm
W glidefast plade med vandfast coating - fås i 2 størrelser
W 300, 600 og 900 mm høje bøjler fås som tilbehør

fra

3.100,-

Transportbure fetra®
Transportbure til optimal beskyttelse og let kontrol af materialet
W
W
W
W

med gitter på alle ﬁre sider 50x50 mm
med klap på den ene langside til nem forsyning
spånplader med bøgetræsﬁner af høj kvalitet
fås i to størrelser og med todelt klaplåg

fra

4.590,Transportbur med frontklap og låg

type
dimensioner platform B x D [mm]
bæreevne total [kg]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. vogn uden bøjle
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. højde: 300
pris Kr. / styk
best.-nr. højde: 600
pris Kr. / styk
best.-nr. højde: 900
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

pladevogn
800 x 1200

type
800 x 1600

600
800 x 1320 x 295

800 x 1720 x 295

213-846-J9

213-847-J9

3.100,-

3.880,-

Rørbøjle
213-848-J9

213-849-J9

420,-

450,-

213-850-J9

213-851-J9

430,-

450,-

213-852-J9

213-853-J9

440,-

480,-

dimensioner platform
B x D [mm]
variant

transportbur
700 x 1000

med frontklap

bæreevne total [kg]
lastehøjde [mm]

800 x 1200

700 x 1000

800 x 1200

med frontklap og låg
600

700

806

udvendig mål B x D [mm]

725 x 1060

825 x 1260

725 x 1130

825 x 1330

best.-nr.

213-842-J9

213-843-J9

213-844-J9

213-845-J9

pris Kr. / styk

4.590,-

5.300,-

6.290,-

6.700,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Rulle- og etagevogne

10
år

DENIOS
garanti

Etagevogne fetra®, med 4 hylder
Professionel vogn til universel brug, f.eks. til pakke- eller
materialeomdeling
WW stabil konstruktion af stålrør, skubbehåndtag kan skrues på på
begge sider
WW pulverlakering af høj kvalitet RAL 5007
WW med 4 spånplader med bøgetræsfiner, 3 niveauer kan varieres i
trin på 100 mm
WW ekstra niveauer fås som tilbehør
WW TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer - spørløs, støjsvag og
letkørende
WW 2 faste og 2 styrehjul, styrehjul med bremse iht. EN 1757-3
WW fås i 2 udførelser: åben på alle sider eller med 3 gittervægge

fra

3.080,-

fra

Rullevogne fetra®, med åben ramme

2.360,-

Praktisk vogn, muliggør hurtig og konfortabel adgang til materialet
WW robust kontstruktion af stålrør med 3 åbne vinkelrammer som henstillingsflade
WW med faste henstillingsflader, men fås også med vippebare henstillingsflader:
det øverste og det midterste niveau kan vippes 15° og 30°, sættes fast vha.
fjederbolt
WW pulverlakering af høj kvalitet RAL 5007
WW TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer - spørløs, støjsvag og letkørende
WW 2 styre- og 2 faste hjul, styrehjul med bremser iht. EN 1757-3

TILBEHØR
Euro standard kasser
WW 23 liters volumen, dimensioner B x D x H (mm): 600 x 400 x 145
Best.-nr. 213-809-J9, Kr. 250,-

WW 43 liters volumen, dimensioner B x D x H (mm): 600 x 400 x 220
Best.-nr. 213-810-J9, Kr. 280,-

hylder eller eurokasser fås som tilbehør

udførelse

etagevogn åben

dimensioner platform
B x D [mm]

500 x 850

800 x 1200

710 x 1170 x 1552

810 x 1370 x 1552

216-566-J9

216-567-J9

3.080,-

3.860,-

243-936-J9

243-937-J9

390,-

520,-

500 / 90

udvendig mål B x D x H [mm]

510 x 1020 x 1511

Ø hjul
pris Kr. / styk

pris Kr. / styk

510

type

700 x 1000

800 x 1200

710 x 1170 x 1800

810 x 1370 x 1800

216-568-J9

216-572-J9

216-573-J9

4.660,-

4.390,-

5.530,-

243-938-J9

243-937-J9

243-938-J9

740,-

520,-

740,-

600 / 90

160

200

variant

rullevogn
faste
henstillingsflader

vippebare
niveauer

bæreevne samlet / bund [kg]

200 / 50

udvendig mål B x D x H [mm]

450 x 820 x 1178

best.-nr.
pris Kr. / styk

213-806-J9

213-807-J9

2.360,-

3.170,-

hylde, inkl. 1 par vinkler

TILBEHØR
best.-nr.

etagevong 3 gittervægge

700 x 1000

bæreevne samlet / bund [kg]

best.-nr.

WW MDF hylder til rullevogne Best.-nr. 213-808-J9, Kr. 260,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Skabs- og reolvogne

10
år

DENIOS
garanti

6

Skabsvogne fetra®, med fløjdør
Aﬂåselig skabsvogn i høj kvalitet til industrien
W
W
W
W
W
W

ideel til sikker transport og opbevaring af pakker, materialer m.m. op til 750 kg
stabil vinkelstål konstruktion med håndtag, pulverlakering af høj kvalitet RAL 5007
vægge, ﬂøjdør og tag af gitter eller af galvaniseret stålplade
låsestang med cylinderlås beskytter mod uautoriseret adgang
TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer, 2 styre- og 2 faste hjul
fra
med 3 eller 5 niveauer: hylder af faste paneler, overﬂade bøgetræsﬁner,
i 2 størrelser

9.350,-

TOTALSTOP-centralt
bremsesystem som standard
på styrehjulene

Eurokasse- og reolvogne fetra®, med variable hylder
Optimal til disposition af større mængder op til 500 kg
W ca. 15° og 30° hældning af de variable hylder ved
skrå montering
W robust konstruktion af stålrør med pulverlakering af
høj kvalitet RAL 5007
W TPE-hjul med præcisionsrille kuglelejer, 2 styre- og
2 faste hjul, styrehjul med bremse iht. EN 1757-3
W eurokasse vogn: 1 fast og 2 variable, åbne niveauer,
hver til 2 eurokasser eller 1 MDF hylde (tilbehør)
W reolvogn med 3 eller 4 niveauer i 2 mål: inkl. 1
fast og 2 eller 3 variable hylder af spånplade med
bøgetræsﬁner

fra

TILBEHØR

3.020,-

MDF hylder, til eurokasse vogn
Best.-nr. 218-591-J9, Kr. 330,-

udførelse
dimensioner platform
B x D [mm]

skabsvogn gitter
680 x 1000

780 x 1200

skabsvogn stålplade

type

680 x 1000

dimensioner platform
B x D [mm]

780 x 1200

bæreevne samlet / bund [kg]

750 / 90

udvendig mål B x D x H [mm]

745 x 1170 x 1792 845 x 1370 x 1792 745 x 1170 x 1792 845 x 1370 x 1792

Ø hjul
best.-nr. antal etager: 3
pris Kr. / styk
best.-nr. antal etager: 5
pris Kr. / styk

200
216-553-J9

216-554-J9

216-557-J9

216-558-J9

9.350,-

11.100,-

8.990,-

11.900,-

216-555-J9

216-556-J9

216-559-J9

216-560-J9

10.500,-

12.700,-

11.500,-

13.900,-

Bestilling og service 76 24 40 80

variant
bæreevne samlet / bund [kg]
Ø hjul [mm]
best.-nr. antal etager: 3
pris Kr. / styk

eurokasse vogn
610 x 825

hyldevogn
610 x 1250

hylder fås som
tilbehør

610 x 1650

inkl. hylder

250 / 60

500 / 60

125

160

500 / 80
200

213-811-J9

213-812-J9

213-813-J9

3.020,-

3.620,-

4.750,-

best.-nr. antal etager: 4

–

213-814-J9

213-815-J9

pris Kr. / styk

–

4.390,-

5.430,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Transport- og logistikvogne

DENIOS
garanti

Den innovative svenske producent KONGAMEK udvikler praktisk
transportudstyr. Her ﬁnder du et udvalg af produkter til nem intern
transport!

5år

Mange flere KONGAMEK
produkter findes i vores
webshop!
denios.shop/dk-km

Stabelbar opbevaring og indkøbskurv KM
med uafhængig højdejustering
Den øverste etage justerer automatisk højden afhængigt af
belastningen. Dette giver ergonomisk indlæsning og losning i
arbejdshøjde - se video.
W samlet bæreevne 300 kg, øverste hylde 100 kg
W galvaniseret og med klarlak lakeret for optimal korrosionsbeskyttelse
W 4 styrehjul af TPR, grå sporløs, præcisions kuglelejer, 2 styrehjul med
bremse

Best.-nr. 255-362-J9, Kr. 4.220,-

NYHED

Gasflaskevogn KM Ergo

Pallevogn KM til europaller

ergonomisk gasﬂaskevogn der skåner
ryggen ved udskiftning af gasﬂaskerne

svejset understel til europaller 1200x800
mm, med palleholder

W nem at håndtere, uden tunge løft - se video

W version med højdejusterbar platform:
655 - 835 mm, bæreevne 800 kg
W elektrolytisk galvaniseret for optimal
korrosionsbeskyttelse
W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse) af
massiv gummi

W elektrolytisk galvaniseret
W til 1 gasﬂaske à 50 liter (maks. Ø 235 mm)

Smal bord- og
transportvogn KM
særdeles manøvredygtig, med 4 styrehjul,
heraf to med bremser
W elektrolytisk galvaniseret, bæreevne 150 kg
W 2 melaminbelagte hylder, plastbelagt
skubbebøjle

højdejusterbar

Smal transportvogn KM, hvide hylder,
Best.-nr. 255-334-J9, Kr. 1.640,Best.-nr. 255-369-J9, Kr. 3.450,-

Best.-nr. 255-319-J9, Kr. 3.660,-

512

Smal transportvogn KM, røde hylder,
Best.-nr. 255-335-J9, Kr. 1.640,-

Industri løbehjul KM Scooter,
med fodbremse

Vogn af rustfrit stål KM,
med udklappelig bøjle

komfortabel industri løbehjul til sikker og hurtig
skiftning af arbejdspladsen

alsidig og manøvredygtig platformsvogn af rustfrit stål

W gummibelagt håndtag for ergonomisk
håndtering, fodplade med glidefast
overﬂade
W 3 massive hjul

W platform B x D: 520 x 825 mm,
bæreevne 100 kg
W med udklappelig bøjle
til pladsbesparende
opbevaring

Best.-nr. 255-373-J9, Kr. 4.480,-

Best.-nr. 255-348-J9, Kr. 2.660,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Transport- og logistikvogne

Logistikvogne DENIOS classic-line

6

fra 4.030,-

Galvaniseret som beskyttelse mod vejrlig. Det modulære
kombinationssystem fås i 2 størrelser: den ”slanke
Norm” i 1.000 x 700 mm til smalle døre og den klassiske
”Euro-Norm” i 1.200 x 800 mm.
W grundramme som stabil konstruktion, 40 x 40 mm
W vejrbestandig forseglet træplade i bunden, 9 mm tyk
W som standard med 3 løse hylder (der er plads til maks.
6 hylder)
W 2 faste og 2 styrehjul af massiv gummi, Ø 200 x 50 mm
W kan transporteres med løftevogn

Åben gittervogn, kan betjenes fra begge
sider
lukket på 3 sider
dimensioner platform B x D [mm]
højde [mm]
bæreevne samlet / bund [kg]

åben

1000 x 700

1200 x 800

1000 x 700

1750

1750

1750

1200 x 800
1750

500 / 80

500 / 80

500 / 80

500 / 80

lastehøjde min. [mm]

280

280

280

280

lastehøjde maks. [mm]

1500

1500

1500

1500

172-110-J9

172-111-J9

172-112-J9

172-113-J9

4.910,-

5.030,-

4.030,-

4.850,-

best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

hylder (maks. 6 stk. pr. vogn, heraf 3 som standard)
172-128-J9

172-127-J9

172-128-J9

172-127-J9

310,-

340,-

310,-

340,-

Gittervogn, lukket på 3 sider.

fra 1.560,-

Logistik bokse
DENIOS classic-line
afprøvet system med praktisk
klemmeteknik

W
W
W
W
W
W

Logistik-boks type CL 2,
åben på to sider.

dimensioner platform B x D [mm]
højde [mm]
bæreevne total [kg]
vægt [kg]
best.-nr. uden bremse
pris Kr. / styk
best.-nr. med bremse
pris Kr. / styk

Logistik-boks type CL 3, 2 siddevægge,
1 bagvæg. (hylder og gummibånd til
transportsikring fås som tilbehør)

tilpasset til lastbil standard
stabil rørkonstruktion Ø 22 mm
galvaniseret
kan bruges fra +60° C ned til -10° C
afstand mellem niveauerne 300 mm
2 styre og 2 faste hjul, Ø 108 mm,
kunststofhjul

Transportbur CL 4, lukket
med afklappelig dør

åben på 2 sider

åben på 1 side

lukket

660 x 810

660 x 780

660 x 745

1640

1640

1640

500

500

500

25

32

43

172-200-J9

172-202-J9

172-118-J9

1.560,-

1.840,-

2.160,-

172-201-J9

172-203-J9

172-204-J9

1.760,-

1.850,-

2.810,-

TILBEHØR

best.-nr.

pris Kr. / styk

hylde (bæreevne 150 kg), maks. 4 hylder pr. vogn

172-121-J9

360,-

gummirem (til åbne versioner)

172-120-J9

60,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

513
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Løftevogn

Gaffelløftevogn Ergo,
med 2000 og 2500 kg bæreevne
W stabil rammekonstruktion med særdeles høj gaﬀelstabilitet
W vedligeholdelsesfri hydraulikenhed
W styrehjul med gummidæk og Nylon-tandem-ruller til nem transport
med lav rullemodstand
W styrevinkel 2 x 90°
W frihøjde 85 mm
W overﬂadebekyttelse via moderne belægning i gul
bæreevne total [kg]

2000

gaﬂens længde [mm]

1150

totallængde [mm]

1535

løftehøjde maks. [mm]

195

bærebredde [mm]

540

gaﬂens bredde [mm]

160

Ø styrehjul [mm]

200

Ø tandemhjul [mm]

82

vægt [kg]

ergonomisk håndtag, som
styrer alle funktioner centralt

2500

86

best.-nr.

185-689-J9

178-069-J9

3.370,-

3.610,-

pris Kr. / styk

fra 3.370,vedligeholdelsesfri
hydraulikenhed

tandemruller af nylon til nem
transport med lav rullemodstand

styrehjul af gummi

Tromleløftevogn FHW
W tromleløftevognen er en kombination
af en tromlevogn med en tromleløfters
egenskaber i ét redskab

W til nem løftning, placering og transport af en
200 liters ståltromle på jævne underlag
W bæreevne: 350 kg
W et håndtag til styring af alle
funktioner
W når vognen er sænket er
grebene åbne og optager
tromlen
W klemmen lukkes om tromlen ved
løftning
W hjul af nylon
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)

Tromleløftevogn typ FHW,
Bæreevne 350 kg,
Best.-nr. 158-052-J9,
Kr. 4.450,-

514

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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W det ideelle arbejdsudstyr på alle gulve og underlag
W
W
W
W
W

fremstillet efter høje europæiske kvalitetsforskrifter
enhåndsbetjening med ergonomisk form
støjsvag kørsel
stor manøvredygtighed takket være afrundet gaﬀelspids
tandemlastrullerne øger kørekomforten
Løftevogn
Basic BR

Løftevogn Pro
PR

Korrosionsbeskyttet løftevogn Gl
4 rustfrit stål

GI 4 rustfrit stål
W korrosionsbeskyttelse,
pumpelegeme af bronze, alle
andre dele af rustfrit stål
W egent til levnedsmiddelindustrien
samt alle andre områder, der
kræver renlighed
W løftning stopper automatisk, når
lasten er for tung
W hjul af nylon

W til brug i industrien under skrappe betingelser
W takket være den høje bæreevne på 2500 kg
anvendelig til næsten alle forekommende arbejder
W styrehjul af massiv gummi, gaﬀelruller af
modstandsdygtig nylon
W med ind- og udkøringsruller i gaﬀelspidserne

type

GI 4

type

bæreevne total [kg]

2500

bæreevne total [kg]

antal hjul
gaﬂens længde [mm]

fra 3.700,-

Pro PR

4
1150

PR 2

Basic BR
W alsidig begyndermodel
W Lastruller af nylon
W styrehjul af PU

PR 4

2500

type

BR 2

bæreevne total [kg]
4

antal hjul

2

antal hjul

2

gaﬂens længde [mm]

1150

gaﬂens længde [mm]

1150

bærebredde [mm]

525

bærebredde [mm]

525

bærebredde [mm]

525

totallængde [mm]

1550

totallængde [mm]

1550

totallængde [mm]

1550

løftehøjde maks. [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

200
128-389-J9
19.900,-

løftehøjde maks. [mm]

200

best.-nr.
pris Kr. / styk

128-386-J9

4.030,-

4.060,-

Type HW

W
W
W
W
W

ekstrem robust – også egnet til industrielt brug
sikkerhedsvognstang Kan betjenes med én hånd
direkte vejning ved af- og pålæsning
stålkabinet med beskyttet vægt visning
vægt skala: 1 til 2200 kg i 1 kg enheder
Funktioner: tara, nulstilling, sammenlægning af vejninger, optælling af
referencestykker etc.
automatisk slukning, aﬂadningsbeskyttelse
6 V akkumulator, op til ca. 56 timer
lakering i RAL 5002, blå
inkl. ekstern oplader
til temperaturområder fra -10° op til +40° C

type

HW

bæreevne total [kg]

2200

løftehøjde maks. [mm]

90

gaﬂens længde [mm]

1150

gaﬂens bredde [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

pris Kr. / styk

200
128-383-J9

128-384-J9

3.700,-

3.560,-

13.300,Best.-nr. 128-380-J9
Palleløfter
Type HW med
integreret vægt
Detalje: vægt, stor LCD display (30 mm),
let at aﬂæse

210

løftehøjde min. [mm]
bærebredde [mm]

best.-nr.

4

Løftevogn til Ex-områder findes
på www.denios.dk

W ideel kombination af løftning og vejning i
en maskine
W
W
W
W
W
W

løftehøjde maks. [mm]

128-385-J9

BR 4

2200

560
170
128-380-J9
13.300,-

transporthjul
polyurethantandem

styrehjul
gummi
alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Materialestandere og løftegrej

Mobile materialestandere
Kan bruges til diverse udstyr, opfyldning eller direkte på arbejdspladsen ideelt i forbindelse med standard plastkasser op til en størrelse på
800 x 600mm optimal ergonomisk greb- og arbejdsposition vha. en 5-trins indstilling fra 0° til 40° og trinløs højdeindstilling
W nemt og enkelt at transportere og positionere kasser
og kurve.
W 4 styreruller, Ø 75 mm med bremser.
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)
W platform af stålplader med stødkant (30 mm)

W FH - hydraulisk højdeindstilling
W trinløs højdejustering (også under belastning)
vha. fodpedal

W FM - manuel højdeindstilling
W sænkningsdæmper, nedkøringshastighed kan
indstilles vha. en
ventil

Type FM 1

type

Type FM 2

Type FH

FM 1

FM 2

FH

manuel

manuel

fodpumpe

løftehøjde maks. [mm]

700

1070

1070

løftehøjde min. [mm]

510

720

720

164-475-J9

144-946-J9

154-085-J9

1.910,-

1.990,-

3.540,-

højdeindstilling

bæreevne total [kg]

150

dimensioner platform B x D [mm]

410 x 540

best.-nr.
pris Kr. / styk

405 x 503

Palleløfter HD 10
W nem løftning af paller og beholdere
W med bremser iht. EN 1757-3
W sikkerhedsstang med enhåndsbetjening og
3-dobbelt funktion (hæve/sænke/køre)
W optimal sikkerhed vha. sikkerhedsgitter,
fodbeskyttelse og bremse på begge
styrehjul
W meget stabil udførelse
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)
W ideel til transport og placering af paller og
beholdere
type

1000

løftehøjde maks.
[mm]

1500

frihøjde [mm]
gaﬂens længde
[mm]

12.500,Best.-nr. 164-487-J9
Palleløfter type HD 10

540
160

Ø styrehjul [mm]

150

Ø gaﬀelhjul [mm]

80

udvendig mål
B x D x H [mm]

leveringstid: 1 - 2 uger

1150

gaﬂens bredde
[mm]

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

88

bærebredde [mm]

best.-nr.

516

HD 10

bæreevne total [kg]

760 x 1604 x 2010
164-487-J9
12.500,-

Anvendelseseksempel type HD 10.

www.denios.dk
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Industrikran
WW dobbeltvirkende håndpumpe til
hurtig løft
WW som monteringshjælp eller til kommisionsarbejde
etc.
WW sikker og hurtig løftning af tunge emner, f. eks.
motorerne, ved en speciel hydraulikpumpe
WW trykventilen kan fin reguleres og sænker præcis
WW teleskoparm med 4 muligheder til at ændre
indstilling og sikkerhedskrankrog (360° drejelig)
WW hjulene har kugleleje og fodværn
WW leveres klar til brug
WW lakeret i blå (RAL 5015)
WW parallet chassis så der kan køres uden om
paller og gitterbokse

Industrikran LBK 500-W,
delt understel

Industrikran IK 1500 Z

20.300,-

5.870,-

Best.-nr. 138-037-J9

Best.-nr. 188-486-J9

WW delt stel så der kan køres under f. eks.
maskiner

Store løbehjul til nem
rangering

Type IK med styrestang til nem transport.
Udførelse parallel.
understel

spredt

bæreevne total [kg]
bomlængde I (mm) / maks. bæreevne (kg)

parallel

500

1000

500

1000

1500

2000

950 / 500

1050 / 1000

1080 / 500

1085 / 1000

1130 / 1500

1310 / 2000

bomlængde II (mm) / maks. bæreevne (kg)

1070 / 420

1150 / 830

1180 / 420

1210 / 830

1330 / 1250

1520 / 1650

bomlængde III (mm) / maks. bæreevne (kg)

1190 / 360

1250 / 670

1280 / 360

1335 / 670

1530 / 1000

1720 / 1400

bomlængde IV (mm) / maks. bæreevne (kg)

1310 / 300

1400 / 500

1380 / 300

1460 / 500

1730 / 750

1920 / 1200

2100

2400

2500

2400

3000

3150

højde maks. [mm]
gennemskørselshøjde [mm]

1555

1776

1650

2310

2310

2310

understel længde [mm]

1420

1700

1300

1742

2200

2200

frihøjde [mm]
gennemskørselsbredde [mm]
understellets indvendig bredde [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

130

170

135

170

215

215

1095

950

975

1140

1200

1200

940

790

830

1000

1000

1000

188-486-J9

188-487-J9

188-484-J9

188-485-J9

138-037-J9

138-038-J9

5.870,-

8.110,-

5.890,-

10.500,-

20.300,-

22.700,-

Kraner med modvægt

Modvægtskran GGK 250

22.700,-

WW ideal til arbejde på svær tilgængelige steder
WW speciel til løft og placering af laster uden frihøjde eller svær
tilgængelige laster, f.eks. lastning og læsning af lastbiler, løft og
placering af reoler og maskiner etc.
WW problemløs håndtering selv af store emner
WW Last- und Tandem-rat, kugleleje, med hjul af polyurethan Ø 160
mm
WW teleskoparm med 5 muligheder til at ændre indstillingen og
sikkerhedskrankrog (360° drejelig)
WW leveres klar til burg.

bæreevne total [kg]
bomlængde I (mm) / maks. bæreevne (kg)

Best.-nr. 138-046-J9

250

350

550

925 / 250

925 / 350

925 / 550

bomlængde II (mm) / maks. bæreevne (kg)

1210 / 200

1210 / 280

1210 / 450

bomlængde III (mm) / maks. bæreevne (kg)

1500 / 150

1500 / 210

1500 / 350

bomlængde IV (mm) / maks. bæreevne (kg)

1800 / 100

1800 / 150

1800 / 250

bomlængde V (mm) / maks. bæreevne (kg)

2080 / 50

2080 / 100

2080 / 150

højde maks. [mm]

2700

2700

2700

gennemskørselshøjde [mm]

1730

1730

1730

understel længde [mm]

1750

1750

1750

910

910

910

138-046-J9

138-047-J9

138-048-J9

22.700,-

23.400,-

25.900,-

gennemskørselsbredde [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Letvægtskraner
type W, pladsbesparende
opbevaring efter
brug.

hurtig løft vha.
hydraulikpumpe
med dobbelt
effekt

sammenklappelig
pladsbesparende
søjle
modvægt bagpå

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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Sakseløftevogn

Sakseløftevogn
W rammer og gaﬂer i sikker udførelse
W sikkerhedshåndtag med 3 i 1 funktion - hæve,sænke og køre
betjenes nemt med en hånd
W stabilisatorer på hjulsiderne

17.200,-

W
W
W
W
W
W

W udførelse med
elektronisk hydraulik

9.030,-

Best.-nr. 128-382-J9

W
W
W
W

hæveområde: 85-800 mm
bæreevne: 1000 kg
gaﬀel (L x B): 1165 x 160 mm
bredte: 540 mm
styrehjul Ø x B: 200 x 50 mm, Polyurethan
gaﬀelruller Ø: 80 mm, Polyurethan

Best.-nr. 157-619-J9

batteridreven enhed med oplader
elektrohydraulisk pumpesæt 12 V
hævemotor 12 V
oplader 12 V / 10 A med automatisk slukning

Gaﬀelløftevogn SHW-M

Sakseløftevogn Type SHW E

Sakseløftevogn med understel
W sikker og køreklar også med løftet læs
W kraftig skydebøjle
W ramme og gaﬀel i proﬁlrørstål
W hydraulikpumpe med ventil mod overbelastning

7.950,Best.-nr. 157-621-J9

518

W version med hydraulisk
håndpumpe

W bæreevne: 500 kg
W totallængde: 1550 mm
W totalbredde: 530 mm

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

W
W
W
W
W
W

betjening med fodpedal, sænkeventil betjenes via håndtag
stryehjul, hjul med polyurethan dæk 150 x 40 mm med bremse
kranarm med 2 gaﬀelhjul nylon 70 x 65 mm
løftehøjde: 85 - 830 mm
gaﬀel (L x B): 1175 x 155 mm
bærebredte: 525 mm

10.700,Best.-nr. 157-622-J9

W bæreevne: 1000 kg
W totallængde: 1640 mm
W totalbredde: 690 mm
W ekstra skydebøjle

www.denios.dk
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6

W hurtigt ved arbejdspladsen - og i den optimale arbejdshøjde

Løftebordsvogn
W
W
W
W

W bruges med fodpedal
W sænkes via håndtag
W 2 faste og 2 styrehjul, af polyurethan,
styrehjul med bremse iht. EN 1570

stål- / stålplade-konstruktion
pulverlakeret i blå (RAL 5007)
kraftig skydebøjle med sikringsplade
hydraulikpumpe

3.280,Best.-nr. 157-623-J9

W bæreevne: 150 kg
Løftebordsvogn med
enkelt saks.

W bæreevne: 250 kg
W bæreevne: 500 kg

fra 5.020,Løftebordsvogn med enkelt saks.

Med sammenklappelig
skubbebøjle

Mobilt løftebord

fodpedaler
W skubbebøjle
W pulverlakeret i blå (RAL 5010)
W hver 2 styre- og bukhjul af
polyuretan
W fås i 2 størrelser

W bæreevne: 900 kg

W bæreevne: 300 kg
W bæreevne: 500 kg
Løftebordsvogn med
dobbeltsaks.

W proﬁlstål- / stål-konstruktion med
en rund platform
W 4 teleskopsøjler sørger for
stabilitet
W hæves og sænkes ved 2

Med bremse for sikker stand.
(kan løsnes igen med et let
fodtryk)

fra 5.880,-

fra 6.700,Løftebordsvogn enkelt saks
dimensioner platform B x D [mm]

Løftebordsvogn dobbeltsaks

Mobilt løftebord

450 x 700

500 x 830

520 x 1010

520 x 1010

520 x 1010

610 x 915

bæreevne total [kg]

150

250

500

300

500

900

900

løftehøjde maks. [mm]

755

910

1000

1585

1575

1220

1220

løftehøjde min. [mm]
udvendig mål B x D [mm]
Ø hjul [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

815 x 1220

265

330

435

435

440

760

760

450 x 950

500 x 1010

520 x 1185

520 x 1260

520 x 1260

610 x 915

815 x 1220

100

125

150

150

150

100

100

157-623-J9

157-624-J9

157-625-J9

157-628-J9

157-629-J9

180-035-J9

180-036-J9

3.280,-

5.020,-

5.190,-

5.880,-

9.050,-

6.700,-

7.680,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Tipvogne og vippebeholdere af kunststof

W stabile beholdere med stor kapacitet til opbevaring af smådele eller adskilt
indsamling af aﬀald og genbrugsmaterialer
W korrosionsfri, fremstillet af vejrbestandig polyethylen (PE)
W nem at rengøre

Meget stabile tipvogne
og vippebeholdere, støbt
i ét stykke af miljøvenlig
polyethylen (PE). Beholderne
er væsketætte og derfor også
egnede til at optage dryp
fra dunke eller resterende
væsker.

Vippebeholdere og tipvogne PolySkip fra 300 til 1000 liter

Tipvogn PolySkip W
W væsketæt
W til manuel transport af f.eks. aﬀald og genbrugsmaterialer til et centralt
samlested
W let at bruge vha. store faste hjul (200 mm i diameter) og drejehjul af
polyamid (125 mm i diameter), som kan bremses.
W Beholderne kan tømmes manuelt ved at blive vippet om hjulaksen ned i en
grube eller en lavere placeret container.
W 2-delt klaplåg af PE (grå) fås som tilbehør

Tipvogn PolySkip W, med hjul

fra 3.760,-

TILBEHØR
Piktogramsæt
W til aﬀaldssorteringsstationer og
aﬀaldscontainere
W piktogramsæt med følgende symboler:
papir, kunststof, restaﬀald, glas, blik/
metal og biologisk aﬀald
W vandfast og selvklæbende
W dimensioner (H x B): 180 x 160 mm

2-delt låg af PE, grå, se
tabel

Best.-nr. 154-062-J9, Kr. 260,ﬁndes i 3 farver

volumen [l]
variant

300

500

750

1000

2 styrehjul, 2 faste hjul

2 styrehjul, 2 faste hjul

2 styrehjul, 2 faste hjul

2 styrehjul, 2 faste hjul
1173 x 1586 x 1095

920 x 1320 x 625

960 x 1440 x 825

1145 x 1560 x 925

hældekantens højde [mm]

udvendig mål B x D x H [mm]

405

460

560

670

bæreevne total [kg]

150

150

250

250

vægt [kg]
best.-nr. blå

30

38

44

49

148-372-J9

136-459-J9

136-460-J9

181-684-J9

best.-nr. grå

153-536-J9

153-540-J9

153-566-J9

181-687-J9

best.-nr. rød

153-535-J9

153-539-J9

153-563-J9

181-686-J9

4.410,-

5.220,-

6.030,-

pris Kr. / styk

3.760,-

2-delt låg af PE, grå

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

520

alle produkter frit leveret

185-837-J9

185-838-J9

185-839-J9

185-840-J9

1.210,-

1.310,-

1.400,-

1.570,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Vippebeholder PolySkip, type T / TR
væsketæt
med gaﬀellommer til gaﬀeltruck
tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
med integreret fjedersaksemekanik til
begrænsning af vippeproceduren og til
beskyttelse af beholderen mod skader
W 2-delt klaplåg af PE (grå) fås som tilbehør
W
W
W
W

polyamid styrehjul

fra 4.500,-

fra 5.450,-

Vippebeholder PolySkip T, med gaﬀellommer

Vippebeholder PolySkip TR, med gaﬀellommer og hjul
Åbninge til gaflen har følgende dimensiorner i mm:

ﬁndes i 3 farver

150

volumen
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

226 (på 300 / 500 liter)
326 (på 750 / 1.000 liter)

150

300

500

750

1000

med gaﬀellommer og hjul

med gaﬀellommer og hjul

med gaﬀellommer og hjul

med gaﬀellommer og hjul

920 x 1420 x 625

960 x 1530 x 830

1145 x 1650 x 925

1660 x 1660 x 1095

hældekantens højde [mm]

405

460

560

670

bæreevne total [kg]

150

150

250

250

45

53

62

67

best.-nr. blå

148-379-J9

144-622-J9

144-623-J9

181-692-J9

best.-nr. grå

153-594-J9

153-599-J9

153-603-J9

181-695-J9

best.-nr. rød

153-593-J9

153-597-J9

153-602-J9

181-694-J9

5.450,-

6.620,-

7.480,-

8.420,-

vægt [kg]

pris Kr. / styk

2-delt låg af PE, grå

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk
volumen [l]
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

185-837-J9

185-838-J9

185-839-J9

185-840-J9

1.210,-

1.310,-

1.400,-

1.570,-

300

500

750

1000

med gaﬀelbeslag

med gaﬀelbeslag

med gaﬀelbeslag

med gaﬀelbeslag

920 x 1420 x 625

960 x 1530 x 790

1145 x 1650 x 890

1173 x 1660 x 1060

hældekantens højde [mm]

370

420

520

635

bæreevne total [kg]

150

150

250

250

43

50

59

64

best.-nr. blå

148-377-J9

136-449-J9

136-450-J9

181-688-J9

best.-nr. grå

153-572-J9

153-578-J9

153-591-J9

181-691-J9

best.-nr. rød

153-571-J9

153-576-J9

153-590-J9

181-690-J9

4.500,-

5.540,-

6.450,-

7.390,-

vægt [kg]

pris Kr. / styk

2-delt låg af PE, grå

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

185-837-J9

185-838-J9

185-839-J9

185-840-J9

1.210,-

1.310,-

1.400,-

1.570,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Vippebeholdere

Vippebeholder til tung last PolySkip PLUS
WW til indsamling og transport af tungt gods og affald
WW høj bestandighed mod mange aggressive medier
WW stabil og slagfast
WW fremstillet af miljøvenlig, vejrbestandig polyethylen (PE)
WW væsketæt og korrosionsfri
WW nem at rengøre
WW gaffellommer til transport med gaffeltruck samt 2 faste og 2 styrehjul til
manuel flytning
WW krog til sikkerhedskæde og wire
WW lav egenvægt
WW tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
WW en integreret gastrykdæmper begrænser vippeproceduren og beskytter
beholderen mod at blive beskadiget.

fra 8.440,Vippebeholder PolySkip PLUS til tunge laster, 500 liter, blå,
Best.-nr. 201-359-J9, Kr. 8.440,-

Vippebeholder til tunge laster PolySkip PLUS med hjul og gaffellommer af
stål til gaffeltruck.

Vippebeholder PolySkip PLUS til tungt gods, 500 liter, grå,
Best.-nr. 201-360-J9, Kr. 8.440,-

fås i 2 farver, yderligere
farver på forespørgsel
volumen [l]

500

variant
udvendig mål B x D x H [mm]

1000

1080 x 1530 x 760

1120 x 1650 x 955

1145 x 1730 x 1105

hældekantens højde [mm]

685

880

1030

bæreevne total [kg]

500

750

1000

vægt [kg]

113

125

139

best.-nr. blå

201-359-J9

201-361-J9

201-363-J9

best.-nr. grå

201-360-J9

201-362-J9

201-364-J9

8.440,-

9.240,-

10.200,-

pris Kr. / styk

522

750

med gaffellommer med gaffellommer med gaffellommer
og hjul
og hjul
og hjul

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

En speciel gastrykdæmper sørger for sikker vipning og tømning.

www.denios.dk

Vippe- og universalbeholdere af kunststof
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Vippebeholder PolyMaxx
W til transport og opbevaring af værdi- og forbrugsstoﬀer
W fremstillet af miljøvenlig, vejrbestandig polyethylen (PE)
W væsketæt og korrosionsfri
høj stabilitet med lav egenvægt
høj kemisk bestandighed mod mange syrer og baser
nem at rengøre
den galvaniserede standard stålramme muliggør drejning og vipning i
trucktraversen (fås som tilbehør).
W version med fødder: kan transporteres med gaﬀeltruck
W version med hjul: til manuel transport, med 2 drejelige og 2 faste hjul af polyamid
(Ø 125 mm)
W
W
W
W

PE-vippebeholder type PolyMAxx
i forskellige størrelser og farver.

fra 4.270,Anvendelseseksempel med
trucktraverse til PE-vippebeholder
PolyMaxx.

ﬁndes i 3 farver

Universalbeholdere
De alsidige multifunktionsbeholdere
af miljøvenlig PE holder orden i
virksomheden, produktion og lager.
Ideal til faste stoﬀer som grus, smådele,
emballage og forbrugsstoﬀer etc. Også
egent til væsker, f. eks. ved lækkende
emballager.

fra 3.590,Universalbeholder med hjul - til manuel
transport
variant

Universalbeholdere

volumen [l]
variant
udvendig mål B x D x H [mm]
hældekantens højde [mm]

Universalbeholder med fødder, kan transporteres
med løftevogn
vippebeholdere

600
4 fødder
825 x 1240 x 845

800
2 styrehjul,
2 faste hjul

4 fødder

825 x 1240 x 900 1030 x 1340 x 845

600
2 styrehjul,
2 faste hjul

4 fødder

1030 x 1340 x 900 960 x 1260 x 845

800
2 styrehjul,
2 faste hjul

4 fødder

2 styrehjul,
2 faste hjul

960 x 1260 x 900 1160 x 1360 x 845

1160 x 1360 x 900

–

–

–

–

845

900

845

900

250

250

250

250

400

300

500

400

27

29

36

38

46

47

57

58

best.-nr. grå

186-997-J9

187-007-J9

187-002-J9

187-012-J9

173-150-J9

173-167-J9

173-171-J9

173-177-J9

best.-nr. rød

186-998-J9

187-008-J9

187-003-J9

187-013-J9

173-152-J9

173-168-J9

173-172-J9

173-175-J9

best.-nr. blå

187-001-J9

187-011-J9

187-005-J9

187-015-J9

173-148-J9

173-160-J9

173-169-J9

173-173-J9

3.590,-

4.040,-

4.580,-

4.800,-

4.270,-

4.500,-

5.490,-

5.840,-

–

–

–

–

950 x 790 x 945 1150 x 1200 x 945

1150 x 1200 x 945

bæreevne total [kg]
vægt [kg]

pris Kr. / styk
TILBEHØR

trucktraverse

udvendig mål B x D x H [mm]

–

–

–

–

950 x 790 x 945

best.-nr.

–

–

–

–

129-233-J9

129-233-J9

129-235-J9

129-235-J9

pris Kr. / styk

–

–

–

–

4.240,-

4.240,-

4.580,-

4.580,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Vippebeholdere af stål

Tipvogn
WW til indsamling og transport af stykgods
WW tipvogn, svejset stålkonstruktion, kassen tippes manuelt
WW kassen er fremstillet af 2 mm stålplader
WW med gaffellommer (160 x 90 mm) til transport med gaffeltruck
WW med 1 styrehjul og 2 faste hjul af massivt gummi
WW solidt håndtag til manuel flytning
volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

250

400

600

895 x 1180 x 915

930 x 1440 x 1000

1040 x 1560 x 1125

hældekantens højde [mm]

825

910

1030

160 x 90

160 x 90

160 x 90

afstand gaffellommer [mm]

360

400

510

bæreevne total [kg]

600

600

600

60

85

110

145-021-J9

145-022-J9

145-023-J9

4.550,-

5.340,-

6.310,-

145-024-J9

145-025-J9

145-026-J9

6.650,-

7.700,-

gaffellommer B x H [mm]

vægt [kg]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. varmgalvaniseret
pris Kr. / styk

6.310,-

2-delt låg, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

195-522-J9

145-055-J9

145-055-J9

870,-

1.110,-

1.110,-

fra 4.550,-

TILBEHØR

Vippevogn til 250, 400 eller 600 liter
volumen, bæreevne 600 kg (alle modeller)

WW Si og tappehane. Sien forhindrer, at større emner
stopper tappehanen til.
Best.-nr. 145-061-J9, Kr. 840,-

Ekstra vippebeholder
WW til indsamling og transport af stykgods
WW kompakt konstruktion med lav højde
WW solid ramme af U-profiler, vippebeholderen er fremstillet af 3 mm
stålplader med forstærkning langs kanten
WW med gaffellommer (200 x 70 mm) til transport med gaffeltruck
(gaffellængde mindst 800 mm)
WW 2 styre- og 2 faste hjul af polyamid (Ø 175 mm)
WW solidt håndtag til manuel flytning
WW tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
WW skånsomt vippeproces vha. gaffeltruckens meder
WW med integreret fjedermekanisme til begrænsning af
vippeproceduren til 90° og til beskyttelse af beholderen mod
skader
volumen [l]
WW en ekstra kædesikring forhindrer, at den glider af gaflerne

udvendig mål B x D x H [mm]

fra 6.910,-

300
830 x 1350 x 810

hældekantens højde [mm]
gaffellommer B x H [mm]

750

1000

700

700

925

925

200 x 70

200 x 70

200 x 70

200 x 70

afstand gaffellommer [mm]

280

60

500

500

bæreevne total [kg]

750

1000

1350

1350

vægt [kg]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. varmgalvaniseret

fra 8.020,-

500

1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060

pris Kr. / styk

115

140

175

205

145-027-J9

145-028-J9

145-029-J9

145-030-J9

6.910,-

8.930,-

11.400,-

13.500,-

145-031-J9

145-032-J9

145-033-J9

145-034-J9

10.800,-

13.700,-

14.700,-

8.020,-

2-delt låg, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

195-522-J9

145-055-J9

145-055-J9

145-057-J9

870,-

1.110,-

1.110,-

2.180,-

TILBEHØR
Detaljebillede: løsning
og gaffellommer til
gaffelløfter

524

alle produkter frit leveret

WW Si og tappehane. Sien forhindrer, at større emner
stopper tappehanen til.
Best.-nr. 145-061-J9, Kr. 840,-

leveringstid: 2 uger

www.denios.dk

Vippebeholdere af stål
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Vippebeholder NB
Åbninge til gaflen har følgende dimensiorner i mm:

W lav højde
W til indsamling og transport af stykgods

500 (fra 750 liter)
200 (ved 300 / 500 liter)

W ideel som beholder ved maskiner
W beholderkarret er fremstillet af 3 mm tykke stålplader med kantforstærkning
hele vejen rundt.
W med gaﬀellommer til gaﬀeltruck
W tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
W opfangssaks med trækfjeder mellem beholderens bund og bærerammen
muliggør gnidningsløs tømning
W en ekstra kædesikring forhindrer, at den glider af gaﬂerne
W beholderen leveres også i en olie- og vandtæt svejset version, inklusiv ekstra
hulpladebund og tømmehane (se tilbehør)

fra 4.950,TILBEHØR
Som ekstraudstyr kan der leveres en olie- og vandtæt svejset beholder med
en ekstra bund af hulplade, som f.eks. gør det muligt at udskille kølevæske.
Væsken skal ledes bort via tømmehanen inden tipningen. Den dobbelte
hulpladebund kan fjernes uden problemer mht. rengøring.

W Hjulsæt
bestående af 2 faste og 2 drejelige hjul (et med bremse) af polyamid
W til en belastning på op til
1350 kg
Best.-nr. 145-063-J9, Kr. 1.130,-

W til en belastning på op til
2500 kg

W gulvplade af hulstål og aﬂøbshane 1“, til vippebeholdere 300 - 750 Liter
Best.-nr. 211-803-J9, Kr. 2.520,-

Best.-nr. 145-064-J9, Kr. 1.870,-

W gulvplade af hulstål og aﬂøbshane 1“, til vippebeholdere 1000 - 1500 Liter
Best.-nr. 145-062-J9, Kr. 2.730,-

Det todelte låg (se skemaet)
beskytter indholdet mod fx
vejrliget

Detaljebillede: bund af hulstål

volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

Detaljebillede: tappehane

300

500

750

1000

1250

1500

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

hældekantens højde [mm]

500

600

700

600

730

730

bæreevne total [kg]

750

1000

1500

1800

2000

2000

vægt [kg]
best.-nr. pulverlakeret
pris Kr. / styk
best.-nr. varmgalvaniseret
pris Kr. / styk

100

115

162

184

195

205

145-041-J9

145-042-J9

145-043-J9

145-044-J9

145-430-J9

145-045-J9

4.950,-

6.440,-

8.030,-

8.660,-

9.660,-

10.200,-

145-046-J9

145-047-J9

145-048-J9

145-049-J9

145-431-J9

145-050-J9

6.110,-

7.700,-

10.300,-

10.700,-

11.800,-

12.900,-

2-delt låg, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

195-522-J9

145-055-J9

145-055-J9

145-057-J9

145-057-J9

145-057-J9

870,-

1.110,-

1.110,-

2.180,-

2.180,-

2.180,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger
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Stabelbeholdere af kunststof

PE stabelbeholdere PolyPro
W indsamling og disposition af lagergods og genanvendelig aﬀald
W fremstillet af miljøvenlig, vejrbestandig polyethylen (PE)
W korrosionsfri og lang holdbarhed
W
W
W
W
W
W
W

lukket, væsketæt version, kan også bruges som opsamlingskar til vandforurenende medier
høj kemisk bestandighed mod mange syrer og baser
høj stabilitet med lav egenvægt
nem at rengøre
kan transporteres med palleløfter eller gaﬀeltruck fra front- eller langsiden
kan stables i 5 etager, kan også stables med stabelbeholdere af stål
sikker og kompakt opbevaring af smådunke med f.eks. syrer og baser, olie ikke antændelige
rengøringsopsløsninger etc.

fra 1.240,ﬁndes i 3 farver

Multistore M 19.16, velgenet til
beskyttet opbevaring af
PE-stabelbeholdere,
Best.-nr. 208-278-J9,
Kr. 15.600,se side

197

Stabelbeholdere PolyPro af kunststof, fås i forskellige størrelser og
udførelser

Stabelbeholdere af PE kan transporteres ved
hjælp af gaﬀeltruck eller løftevogn.

526

alle produkter frit leveret

En optimal kombination af sikker
opbevaring og transport. Med en tilladt
last af maks. 2,5 tons kan der stables
op til 5 beholdere ovenpå hinanden.

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Din fordel: Stabelbeholdere med merværdi
W nyttige og alsidige beholdere til din virksomhed:

som opsamlingskar

Stabelbeholder til lagring af en
200-liters-tromle og smådunke.

DIBt

almen byggetilladelse –
Z-40.22-491

som universal kunststof beholder

som transportabel beholder

PolyPro,
B 1200 x D 800 mm,
grå,
Best.-nr. 185-815-J9
PE-låg fås som tilbehør.

Undervogn til stabelbeholdere, dimensioner B × D × H (mm):
850 x 1250 x 270, Best.-nr. 213-834-J9, Kr. 2.380,-

ﬁndes i 3 farver
Venligst oplys den ønskede farve ved
bestilling
volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
opsamlingsvolumen [l]*
bæreevne total [kg]
last [kg]

90

260

300

400

800 x 500 x 500

1000 x 800 x 600

1200 x 800 x 600

1200 x 1000 x 600

70

240

280

360

500

500

500

500
2500

2500

2500

2500

indkørselsbredde (lang side) [mm]

280

350

420

420

indkørselsbredde (kort side) [mm]

340

250

220

320
185-825-J9

185-800-J9

185-805-J9

185-815-J9

pris Kr. / styk

best.-nr.

1.300,-

1.710,-

1.920,-

2.070,-

pris Kr. / styk fra 4 styk

1.240,-

1.620,-

1.820,-

1.970,-

195-517-J9

195-518-J9

195-519-J9

195-520-J9

520,-

590,-

710,-

730,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

PE-låg, sort

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

*ved brug som opsamlingskar

Bestilling og service 76 24 40 80
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Pallestativer

Gittervægge PG til europaller
W optimal udnyttelse af pallen
W
W
W
W
W
W

robust rørkonstruktion af stål
kan stables i 4 etager
sidevægge af stålgitter, maskestørrelse 100 x 100 mm
halvsides udklappelig
hurtig montage
Lakering: blå (RAL 5012)

fra 2.010,Gittervæg PG med nedklappelig forside
type
udvendig mål B x D x H [mm]

PG 8

PG 10

PG 12

PG 16

1200 x 800 x 800

1200 x 800 x 1000

1200 x 800 x 1200

1200 x 800 x 1600

bæreevne total [kg]
kan stables

1000

1000

750

750

4-dobbelt

4-dobbelt

4-dobbelt

4-dobbelt

vægt [kg]
best.-nr.

24,5

27,5

31,0

40,0

129-236-J9

129-237-J9

129-238-J9

129-239-J9

2.010,-

2.070,-

2.150,-

1.960,-

pris Kr. / styk

Pladsbesparende, kan
stables

Pallestativ PH til europaller
W optimal udnyttelse af pallen
W kan stables i 3 etager
W Lakering: blå (RAL 5012)

W robust rørkonstruktion af stål
W med 2 stabiliserende rør og 4 hjørner til at
stable
W hurtig montage

fra 1.760,type
udvendig mål B x D x H [mm]

PH 8

PH 10

PH 12

PH 16

1200 x 800 x 800

1200 x 800 x 1000

1200 x 800 x 1200

1200 x 800 x 1600

bæreevne total [kg]
kan stables

Pallestativ PH med 2 stabiliserende rør
og 4 hjørner til at stable.

1500

1500

750

750

3-dobbelt

3-dobbelt

3-dobbelt

3-dobbelt

vægt [kg]
best.-nr.

21,5

24,0

27,5

31,5

129-243-J9

129-244-J9

129-245-J9

129-246-J9

1.760,-

1.820,-

1.900,-

1.650,-

pris Kr. / styk

Gitterboks-vender
W til nem tømning af euro-gitterbokse iht. UIC standard 435-3
W til håndtering af gitterbokse vha. gaﬀeltruck
Gitterboksen optages fra den korte side. Gitterboksen sikres
ved at trække i håndtaget. Vippeproceduren udløses vha.
wiretræk. Gitterboksen sættes ned igen mens gaﬀeltrucken
bakker. Gitterboksvenderen fastgøres på gaﬀeltrucken vha.
en sikkerhedskæde.

12.900,Best.-nr. 145-437-J9
type
udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

528

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Gitterboksvender
570 x 1640 x 450
450
90
145-437-J9
12.900,-

www.denios.dk

Gitterboks og tilbehør
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Euro gitterboks til paller
W ideel til lager og transport
W opfylder de internationale forskrifter og regler for transport på veje og skinner (f.eks. iht. UIC
standard 435-3)
W forreste væg med 2 åbninger og 2 tavler
W 4 fødder muliggør optagelse af gitterboksen vha. gaﬀeltruck fra alle 4 sider
W udstyret med kanter så gitterboksene kan stables
W lakering stengrå (RAL 7030)
W bæreevne: 1500 kg

2.010,-

Gitterbokslåg

Best.-nr. 129-203-J9

W gitterboks-låg som beskyttelse af lagergods
W af stødfast, sømfri polyethylen (PE)
W låget lægges ned i vinkelproﬁlen, som går hele vejen rundt om
gitterboksen.
W låget kan sikres med en hængelås på forsiden (fås som tilbehør).

Gitterboks
(afdækning og kar fås
som tilbehør)

Låg til gitterboks, Best.-nr. 106-176-J9,
Kr. 1.000,-

BESTIL OGSÅ
Hængelås med kæde
Best.-nr. 114-900-J9, Kr. 230,-

Tildækningshætter til gitterboks
W praktisk tilbehør til Euro gitterboksen
W beskytter indholdet mod snavs og påvirkning fra vejrliget.
W hætte af vævet materiale af høj kvalitet, kan ikke rives itu, modstår
alle vejrlig.
W sikker ﬁksering af hætten vha. en expanderwire med karabinkroge
W integreret DIN A4-dokumentlomme

Tildækningshætte til gitterboks,
lukket på 4 sider,
Best.-nr. 145-339-J9, Kr. 1.220,-

Tildækningshætte til gitterboks,
med lynlåse på forsiden,
Best.-nr. 145-343-J9, Kr. 1.070,-

Gitterboks-indsats, med udskæring
på forsiden,
Best.-nr. 145-342-J9, Kr. 1.640,-

Gitterboks-indsats, lukket,
Best.-nr. 145-341-J9, Kr. 1.520,-

Indsats til gitterboks
Med disse indsatser udvides anvendelsesmulighederne for
detraditionelle gitterbokse, så de kan tjene til universalt
anvendeligelager- og transportbeholdere
W til opbevaring, samling og transport af småemballager, løse
materialer m.v
W kemikaliebestandig konstruktion af polyetylen (PE)
W til tømning af euro-gitterbokse
variant
udvendig mål B x D x H [mm]

lukket

med udskæring på forsiden

1195 x 795 x 780

1195 x 795 x 780

vægt [kg]
best.-nr.

11

11

145-341-J9

145-342-J9

1.520,-

1.640,-

pris Kr. / styk

Gitterboks-traverser

W til løftning og transport af en gitterboks
W
W
W
W
W

hurtig og sikker håndtering af standard gitterbokse
svejset stålkonstruktion med krankroge
inklusiv en CE-mærkning
lav konstruktion muliggør høj udnyttelse af kranens kapacitet
lakering: gul (RAL 1004)
Gitterbokstravers med 1000 kg bæreevne, Best.-nr. 129-204-J9, Kr. 9.990,Gitterbokstravers med 2000 kg bæreevne, Best.-nr. 129-205-J9, Kr. 13.600,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 4 uger
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Big Bags og tilbehør

Big Bags til lager, produktion og bortskaffelse
WW Big Bags - fleksible lager- transport- og bortskaffelsesbeholdere
WW med 4 løftestropper til transport med gaffeltruck eller kran
WW minimal pladsbehov når de er tomme

950,- / pakke
Ideel til det grove - Big Bag L/E 1.500
WW til sten, sand, grus, bark m.m.
WW af ikke coatet polypropylenvæv
WW åben top
WW lukket bund

920,- / pakke
Den alsidige - Big Bag L/E 1.000
WW alsidig i brug, fra mellemlagring til bortskaffelse
WW af ikke coatet polypropylenvæv
WW med skørt til afdækning
WW lukket bund

Den støvtætte - Big Bag S 1.250
WW til alle pulveriserede, støvede stykgods
WW af coatet polypropylenvæv
WW ar afdækning
WW med fylde- og tømmestuds

Big Bag ASBEST

Velegnet til stykgods - Big Bag S 1.000

WW specielt egnet til bortskaffelse af asbest
WW af coatet polypropylenvæv
WW påtryk ”Asbest”
WW med skørt til afdækning
WW lukket bund

WW til stykgods såsom kunststofgranulat, genbrugsmateriale, gødning,
korn m.m.
WW af ikke coatet polypropylenvæv
WW med fylde- og tømmestuds

type
udvendig mål B x D x H [mm]

S 1.000

S 1.250

L / E 1.000

L / E 1.500

ASBEST

910 x 910 x 1750

910 x 910 x 1250

910 x 910 x 1100

900 x 900 x 900

900 x 900 x 1100

1000

1250

1000

1500

1000

5:1

5:1

5:1

5:1

5:1

påfyldningsstuds (Ø 500 mm)

påfyldningsstuds (Ø 400 mm)

forklæde

åben

forklæde

udløbsstuds (Ø 400 mm)

udløbsstuds (Ø 400 mm)

lukket

lukket

lukket

10 styk

10 styk

10 styk

10 styk

10 styk

174-000-J9

173-999-J9

173-998-J9

173-996-J9

173-997-J9

1.220,-

1.370,-

920,-

950,-

980,-

bæreevne total [kg]
sikkerhedsfaktor Big Bag
åbning Big Bag
bund Big Bag
stk. / pakke
best.-nr.
pris Kr. / pakke

530

1.220,- / pakke

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Big Bags og tilbehør
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Løftekryds til Big Bags
WW høj sikkerhed ved praktisk håndtering af Big Bags
WW robust udførelse af stål, blå lakeret
WW nem og sikker håndtering, 4 kroge af rustfrit stål forhindrer utilsigtet
skridning af stropperne
WW ideel til stramning under tømning
WW højdegevinst vha. sikring af stropperne ovenfor profilerne
WW som tilbehør: yderligere højdereduktion via vinklede fastgørelsespunkter
(stålkroge)

9.810,Best.-nr. 180-733-J9
Big Bag løftekryds standardudførelse
version
udvendig mål B x D [mm]

Standart

bøjet

1050 x 1050

1050 x 1050

1500

1500

180-733-J9

181-320-J9

9.810,-

14.300,-

bæreevne total [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

14.300,Best.-nr. 181-320-J9
Big Bag løftekryds med vinklede fastgørelsespunkter til yderligere
højdereduktion

Fleksibel Big Bag dispenser

Stativer til Big Bags

WW til nem åbning og lukning af Big Bags

WW sikker stabling

WW til trinløs regulering af produktstrømmen
WW hygiejnisk - ingen kontakt til stykgodset
WW fleksibel og økonomisk - let manuel betjening
WW klar til brug - uden elektrisk tilslutning eller andre hjælpemidler
WW høj slidstyrke
WW med 4 bånd og krog af rustfrit stål til hurtig fastgørelse på Big Bags

WW af galvaniseret stål
WW meget stabil, kan stables i 3 etager
WW bestående af underdel, overdel og 4
forbindelsesrør à 2 m (længden kan
tilpasses)
WW gaffellommer til transport med
gaffeltruck

Gennemstrømmen kan
reguleres trinløs.

diameter åbning [mm]
udvendig mål B x D x H [mm]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Big Bag stativerne kan adskilles uden
værktøj og opbevares pladsbesparende.

6.650,-

Big Bag udløbsarmatur til manuel brug, med 4 remme
og kroge til ophængning.

version

250

300

430 x 430 x 60

490 x 490 x 60

3

4

180-735-J9

180-736-J9

6.190,-

7.600,-

Overdel

udvendig mål B x D x H [mm]
bæreevne total [kg]
vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

Understel
understel

overdel

1250 x 1250 x 2350

1250 x 1250 x 2350

1000

1000

80

80

180-737-J9

181-319-J9

6.650,-

6.510,-

leveringstid: 1 - 2 uger

531
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Sandbeholdere, 60 - 1000 liter

WW Disse sandbeholdere fra DENIOS har mange funktionelle detaljer.
WW stabil og vejrbestandig sandbeholder af
miljøvenlig polyethylen (PE)
WW korrosionsfri og slagfast
WW låget kan afmonteres nemt og uden brug
af værktøj
WW beholderne er låselige (leveres dog uden
lås)
WW korpus fås i lysegrå med farvet låg (gul,
orange eller grøn).
WW fås med eller uden åbning til skovl

Vi leverer det komplette programm fra
60 op til 1.000 liters volumen!

Sandbeholdere fås i 7 størrelser, med
eller uden åbning til skovl, lågene fås
i 3 farver.

fra 1.580,-

2.990,-

2.110,-

Best.-nr. 145-274-J9

Best.-nr. 136-420-J9

Sandbeholder af typen SB 200 med 200 liters volumen, med åbning til skovl og
indsats til sandskridning.
type

SB 60

SB 100

Sandbeholder SB 100 med 100 liters volumen

SB 200

variant
volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

SB 550

SB 700

SB 1000

best.-nr. orange

60

100

200

400

550

700

1000

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

201-265-J9

145-284-J9

145-286-J9

145-288-J9

145-290-J9

145-292-J9

156-600-J9

–

136-420-J9

129-346-J9

122-904-J9

136-421-J9

136-423-J9

156-598-J9

–

145-285-J9

145-287-J9

145-289-J9

145-291-J9

145-293-J9

156-599-J9

1.580,-

2.110,-

2.640,-

3.540,-

4.160,-

4.790,-

5.870,-

SB 100-O

SB 200-O

SB 400-O

SB 550-O

SB 700-O

SB 1000-O

best.-nr. gul
best.-nr. grøn
pris Kr. / styk
type
variant

med åbning

volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]

100

200

400

550

700

1000

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

best.-nr. orange

145-272-J9

145-274-J9

145-276-J9

145-280-J9

145-282-J9

156-604-J9

best.-nr. gul

136-424-J9

129-347-J9

122-905-J9

136-425-J9

136-426-J9

156-602-J9

best.-nr. grøn

145-273-J9

145-275-J9

145-279-J9

145-281-J9

145-283-J9

156-603-J9

2.350,-

2.990,-

4.030,-

4.810,-

5.360,-

6.630,-

pris Kr. / styk

532

SB 400
uden åbning til skovl

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk

Sandbeholdere, 60 - 1000 liter
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Funktionelle detaljer til en
nemmere arbejdsgang

4.030,Best.-nr. 145-276-J9
Sandbeholder SB 400-0 med 400 liters
volumen, med åbning til skovl og indsats til
sandskridning.

Typerne SB 100 - 1000 kan stables inden i
hinanden. På den måde kan de opbevares
uden at optage megen plads når de ikke
bruges.

De velproportionerede, solide hængsler
kræver ingen vedligeholdelse og er
nærmest uopslidelige.
Typerne SB 100 - 550 kan efter
ønske leveres med hjul eller med
sokkelfødder.

3.540,Best.-nr. 145-289-J9
Drejelige hjul

Sandbeholder SB 400 med 400 liters volumen,
uden åbning til skovl. Understellet med 4 drejelige
hjul kan leveres som tilbehør.

Sokkelfødder

TILBEHØR
Sandbeholdere SB 100 til SB 550 fås efter eget valg med styrehjul eller sokkelfødder (til SB 400 og SB 550 med stabilt understel).
Dermed er det muligt at transportere sandbeholdere (også mens de er fyldte) ved hjælp af en gaﬀeltruck eller løftevogn.
til type

SB 100/200

SB 400

SB 550

best.-nr. 4 styrehjul

129-348-J9

130-033-J9

136-494-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. 4 fødder
pris Kr. / styk

590,-

1.320,-

1.370,-

129-349-J9

130-034-J9

136-495-J9

480,-

1.250,-

1.290,-

Understel med 4 styrehjul,
til SB 400 og SB 550

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Understel med 4 fødder,
til SB 400 og SB 550

leveringstid: 1 uge

533

6

Sandbeholdere og tilbehør

Sandbeholder
W til opbevaring af sand og salt
W
W
W
W
W

fremstillet af polyethylen (PE)
slagfast, langtidsholdbar, vedligeholdelsesfri
vejrbestandig, korrosionsfri
kan stables
et stabilt låg med integrerede hængsler muliggør
hurtig adgang til beholderen.

fra 1.230,type

CS 50

CS 100

50

100

150

595 x 570 x 500

720 x 690 x 600

865 x 755 x 810

128-302-J9

128-303-J9

128-304-J9

1.230,-

1.760,-

2.290,-

139-415-J9

139-416-J9

150-001-J9

1.500,-

1.930,-

2.660,-

volumen [l]
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. gul
pris Kr. / styk
best.-nr. rød
pris Kr. / styk

Sneskovl

Skovle

W nem og hurtig rydning med
hånden

W ideelt til håndtering af vejsalt
eller andre aggressive medier

W skovl af polypropylen (PP), skaft af træ
W korrosionsfri
W høj stabilitet med lav egenvægt sørger for
ergonomisk arbejde og lang holdbarhed
W UV-stabiliseret og slagfast

W
W
W
W

CS 150

fremstillet af polypropylen (PP)
korrosionsfri, langtidsholdbar
UV-stabiliseret og slagfast
lav egenvægt

fra 130,-

420,Best.-nr. 165-638-J9

type

Sneskraber B x H (mm)
400 x 360, med skaft H (mm) 1600

udvendig mål
B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Håndskovl

Håndskovl

Skovl m. D-greb

Skovl m. D-greb

140 x 75 x 310

170 x 90 x 360

250 x 40 x 980

260 x 80 x 1050

165-377-J9

165-378-J9

165-380-J9

165-383-J9

130,-

150,-

420,-

470,-

Strøelsesvogn
W jævn fordeling af strøelse ved
minimalt forbrug.
W beholder og strøelsesspand er af
vejrmodstandsdygtigt polyethylen (PE)
W ideel til håndtering af sand og salt
W vedligeholdelsesfri og slagfast
W lav egenvægt

fra 1.460,534

volumen [l]

22

30

bæreevne total [kg]

15

23

45

138-123-J9

138-125-J9

138-126-J9

1.460,-

3.690,-

6.200,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

85

www.denios.dk

Strøelsesvogne
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Vejgrusvogn GritCaddy
W for hurtig tilgængelighed af granulat, sand, bindemidler osv., indendørs og udendørs
W nem at ﬂytte
W
W
W
W
W
W

beskyttelseslåg med hældning for at bortlede vand
med letkørende hjul og stor håndtag
af miljøvenlig, kemisk bestandig polyethylen (PE)
vejrbestandig
nem at rengøre
komplet genbrugelig

1.990,Best.-nr. 216-690-J9

Vejgrusvogn GritCaddy er velegnet til at strø alle slags granulat. Takket
være det ergonomiske håndtag, beskyttelseslåget og de letløbende hjul
med en diameter på 200 mm.

type

GritCaddy

volumen [l]

60

udvendig mål B x D x H [mm]

700 x 670 x 1145

best.-nr.

216-690-J9

pris Kr. / styk
TILBEHØR

Granulat og håndskovl kan
opbevares i grusvognen
GritCaddy.

1.990,best.-nr.

pris Kr. / styk

Håndskovl DZ-S1, 100 x 260 mm

119-237-J9

110,-

Håndskovl af polypropylen (PP), 257x350

119-235-J9

450,-

Sneskraber, kunststof, 160 cm lang

165-638-J9

420,-

Beskyttelseshandsker Icegrip, str. 8-10

158-048-J9

819,-

Handske Sol-Vex, Kat. lll, str. 8-11

180-458-J9

459,-

Sandbeholdere
se side

532

Angiv venligst størrelse ved bestilling!

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Beskyttelsesgelænder

WW variabelt system med stolpe og tværbjælke
WW nem og enkel montage
WW ideel til individuelle løsninger
WW meget stabilt gelændersystem af stål til høje belastninger
WW ideelt til adskillelse af færdselsveje (gaffeltruck / medarbejdere) og til
beskyttelse af inventar
WW plan form, kan udvides uden problemer, gelænder-dør passende til alle
stolper
WW højde: 1000 mm
WW fastgørelse på gulvet med 4 universaldyvler pr. stolpe (10/100) eller
4 skureankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)
WW materialetykkelse 3 mm, bundplade: 200 x 200 x 10 mm
WW til udendørs brug: varmgalvaniseret og plastbelagt i gul
WW til indendørs brug: plastbelagt i gul

TILBEHØR

skrueanker (til betongulve)
12/120, 1 stk.

universaldyvler (med skrue),
10/100, 1 stk.

233-428-J9

233-427-J9

50,-

30,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

variant
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt
pris Kr. / styk

536

Start/endestolpe

Hjørnestolpe

Midterstolpe

Enkel og hurtig montage

Plan form, ingen kanter eller skruer

start-/
endestolpe

midterstolpe

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

180-229-J9

180-230-J9

180-231-J9

180-235-J9

180-236-J9

180-237-J9

180-262-J9

240-912-J9

1.200,-

1.200,-

1.260,-

710,-

820,-

940,-

1.260,-

1.840,-

180-232-J9

180-233-J9

180-234-J9

180-263-J9

180-264-J9

180-265-J9

180-266-J9

–

1.500,-

1.500,-

1.580,-

910,-

1.080,-

1.280,-

1.620,-

–

alle produkter frit leveret

hjørnestolpe travers 1000 mm travers 1200 mm travers 1500 mm travers 2000 mm

leveringstid: 1 - 2 uger

gelænder dør med
beskyttelsesskærm

www.denios.dk

Beskyttelseslister
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Beskyttelseslister Safe, robust og fleksibel områdebeskyttelse
W påkøringsværn til indendørs og udendørs brug
W robuste stålelementer
W eﬀektiv beskyttelse af søjler, stolper,
arbejdsområder etc. mod beskadigelser af
gaﬀeltrucks
W påkøringsværn til indendørs og udendørs brug
W robuste stålelementer
W kan nem monteres af én mand
W egnet til lige strækninger og kurver
W materialetykkelse 3 mm, bundplade:
160 x 140 x 10 mm
W pr. stolpe skal der bruges 4 dyvler

Beskyttelseslister beskytter dine anlæg og sørger for
sikkerhed samt eﬀektive processer.

kort produktbeskrivelse
udvendig mål B x D x H [mm]

Beskyttelsesliste B
1000 mm

Beskyttelsesliste B
1200 mm

Beskyttelsesliste B
1500 mm

Beskyttelsesliste B
2000 mm

stolpe

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

207-484-J9

207-485-J9

207-486-J9

207-487-J9

207-478-J9

470,-

570,-

650,-

820,-

850,-

207-488-J9

207-489-J9

207-490-J9

207-491-J9

207-479-J9

730,-

870,-

950,-

1.190,-

1.160,-

best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt
pris Kr. / styk

W hjørneplanke-led af aluminium, kan alternativt
anvendes som udvendig eller indvendig hjørne

Hjørneled, vinkel mellem 90° og 180°,
Best.-nr. 248-487-J9, Kr. 432,kort produktbeskrivelse

Udvendig hjørne, dimensioner se skitse ovenfor

Indvendig hjørne, dimensioner se skitse ovenfor

207-493-J9

207-496-J9

best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt
pris Kr. / styk

690,-

690,-

207-494-J9

207-497-J9

880,-

880,-

TILBEHØR
TILBEHØR

Forlængelsessæt galvaniseret og
plastbelagt, gul

Kappe til beskyttelseslistens sidekant
(C-proﬁl)

universaldyvler (med skrue),
10/100, 1 stk.

skrueanker (til betongulve)
12/120, 1 stk.

207-500-J9

207-498-J9

233-427-J9

233-428-J9

320,-

50,-

30,-

50,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Beskyttelsesgelænder

Beskyttelsesgelænder

NYHED
WW enkelt og variabelt system med stolper og
tværbjælker, enkelt montage
WW kompakte dimensioner
Robust beskyttelsesgelænder af stål til indendørs og udendørs
områder. Adskiller trafikområder, beskytter arbejdsområder,
inventar og bygninger
WW plan form: ingen kanter eller skruer
WW kan tilpasses
WW fastgørelse på gulvet med 4 universaldyvler pr. stolpe (10/100) eller
4 skureankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)
WW stolpe med 3 mm vægtykkelse og sort hætte, bundplade 140 x 160 x 10 mm
WW tværbjælke med 3 mm vægtykkelse, 60 x 40 mm, 1 stk.
WW til udendørs brug: galvaniseret og plastbelagt i gul
WW til indendørs brug: plastbelagt i gul

TILBEHØR

skrueanker (til betongulve)
12/120, 1 stk.

universaldyvler (med skrue),
10/100, 1 stk.

233-428-J9

233-427-J9

50,-

30,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

variant
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt
pris Kr. / styk

538

Start-/endestolpe

Midterstolpe

Hjørnestolpe

Tværbjælke 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm lang

start-/endestolpe

midterstolpe

hjørnestolpe

travers 1000 mm

travers 1200 mm

travers 1500 mm

travers 2000 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

248-367-J9

248-365-J9

248-363-J9

248-355-J9

248-356-J9

248-357-J9

248-358-J9

930,-

890,-

860,-

640,-

680,-

730,-

890,-

248-368-J9

248-366-J9

248-364-J9

248-359-J9

248-360-J9

248-361-J9

248-362-J9

1.250,-

1.250,-

1.220,-

770,-

870,-

1.050,-

1.280,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Påkørselsværn af kunststof

Påkørselsværn Castra

NYHED

W PE-udførelse af høj kvalitet
W iøjnefaldende, ﬂuorescerende farve ”lime”
W stød- og energiabsorberende skumfyld
Robust stolpe af kunststof med iøjnefaldende farver til reolbeskyttelse
eller beskyttelse af potentielle farezoner - påkørselsværn Castra er et
fremragende værktøj til at understøtte dit sikkerhedskoncept.

W
W
W
W
W
W
W

6

robust konstruktion til indendørs og udendørs brug
korrosionsfri og langtidsholdbar
fås på forespørgsel også i specialmål
nem og hurtig montage, inkl. montagemateriale
metalsokkel, galvaniseret og lakeret, inkl. monteringsmateriale
hver fod fastgøres på ﬁre punkter
UV- og vejrbestandig

Beskyttelse af reoler

fra 5.780,-

W Ø planker: 140 mm, Ø udvendig stolpe: 180 mm
W eﬀektiv påkørselsværn

Reolbeskyttelsessystem fås med enkelt eller
dobbelt planke

type
variant

110-1

240-1

110-2

240-2

enkelt planke

enkelt planke

dobbelt planke

dobbelt planke

udvendig mål B x H [mm]

1100 x 420

2400 x 420

1100 x 620

2400 x 620

best.-nr.

242-272-J9

242-273-J9

242-275-J9

242-276-J9

5.780,-

6.210,-

6.210,-

6.870,-

pris Kr. / styk

Afspærring
W
W
W
W

høj beskyttelse på områder med farepotentiale
sikker stand vha. tre fødder
Ø planker: 200 mm
fås også med dobbelt planke

type
variant

190-2
dobbelt planke

udvendig mål B x H [mm]

1900 x 320

1900 x 620

best.-nr.

242-278-J9

242-279-J9

7.310,-

9.200,-

pris Kr. / styk

Påkørselsværn

Beskyttelsesliste
W kan bruges som væg- eller
gulvbeskyttelse i f.eks. lagerområder
W forhindrer utilsigtede skader
W tydelig afmærkning af f.eks.
lasteområder

type
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

190-1
enkelt planke

120
1200 x 100 x 100
242-280-J9
1.920,-

W pladsbesparende, fremtrædende
påkørselsværn, især egnet til
hjørner og udkørsler

type

600

900

1200

højde [mm]

600

900

1250

diameter [mm]

200

200

200

242-281-J9

242-282-J9

242-283-J9

3.480,-

3.940,-

4.580,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Reolbeskyttelsessystemer

Truckværn
WW beskyttelse af inventar, bygninger og medarbejdere
WW velegnet til beskyttelse af reoler, hjørner eller støtteelementer
WW stål, plastbelagt, gul, med sorte sikkerhedsstriber

fra 239,-

Truckværn til beskyttelse af
reoler mod skader ved intern
transport. Dette truckværn
er velegnet til beskyttelse
af reoler, hjørner eller
gennemgange. påkørselsværn
iht. DGuV-regel 108-007 og
DIN 4844

Til fastgørelse af truckværnet
skal der bruges 4 dyvler
(vinkelprofil) hhv. 6 til U-profilen.
type
udvendig mål B x D x H [mm]

Vinkel

Vinkel

Vinkel

Vinkel

U-Profil

U-Profil

U-Profil

U-Profil

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

materialetykkelse [mm]
best.-nr.

5

6

6

6

5

6

6

6

248-457-J9

180-221-J9

180-222-J9

180-223-J9

248-458-J9

180-224-J9

240-900-J9

240-901-J9

239,-

550,-

950,-

1.300,-

359,-

740,-

1.060,-

1.420,-

pris Kr. / styk

TILBEHØR

universaldyvler (med skrue), 10/100,
1 stk.

skrueanker (til betongulve) 12/120,
1 stk.

233-427-J9

233-428-J9

30,-

50,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Påkørselsværn inkl. ruller, som afleder en stor del
af kræfterne, som kommer fra siden
type
variant
udvendig mål B x D x H [mm]
materialetykkelse [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Kunststof
reolbeskyttelsessystem

type
reolrammens bredde
best.-nr.

540

alle produkter frit leveret

Vinkel
inkl. 1 ruller

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

6

6

219-757-J9

219-756-J9

810,-

680,-

WW lynhurtig montage
WW absorberer stød op til 2,4 tons
WW elastisk, affjedrende og formstabil
WW til beskyttelse af reoler
WW af robust kunststof
WW egent til temperaturer ned til -40° C
WW skal ikke fjernes ved håndtering af paller
WW ifølge europæiske og internationale standarder
FEM 10.2.02
WW højde: 600 mm
WW typerne L og XXL leveres inkl. montageværktøj

fra 475,-

U-Profil
inkl. 2 ruller

Reolbeskyttelsessystemet kan genbruges og har
dermed en lang levetid.

S

M

L

XXL

70-87 mm

88-100 mm

101-110 mm

111-120 mm

207-400-J9

207-401-J9

207-402-J9

240-233-J9

pris Kr. / styk

500,-

550,-

600,-

610,-

pris Kr. / styk fra 10 styk

475,-

523,-

569,-

579,-

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Reolbeskyttelsessystem af stål
WW til beskyttelse af reoler mod påkørselsskader
WW justerbar (op til 200 mm pr. vinkel)
WW beskyttelse af reolstolpen fra flere sider
WW fastgørelse på gulvet med 12 universaldyvler (12/100) eller
12 skureankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)
WW enkelt montagedimensioner D x H mm (190 x 500 mm)

WW til opstilling indendørs
WW bestående af to beskyttelsesvinkler, to lister (C-profil) og
4 klemmesktykker
WW stål, kunststofbeklædt i gul, med sorte signalstriber

Justerbar bredde ( op til 200 mm
pr. vinkel)

type
variant

E1

D2

D 2.1

til reolbredde fra 900 til 1300 mm

til reolbredde fra 1700 til 2100 mm

til reolbredde fra 2300 til 2700 mm

udvendig mål D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / sæt

190 x 500

190 x 500

190 x 500

233-420-J9

233-421-J9

233-422-J9

3.050,-

3.640,-

4.040,-

Beskyttelsesvinkel (parvis)
WW god synlig signalfarve
WW lang holdbarhed
WW nem og enkel montering vha. forberede
huller, skurer og dyvler følger med ved
levering
WW nem beskyttelse af kanter, hjørner, stolper etc.
WW slagfast og formbestandig
WW egnet til opstilling indendørs og udendørs
WW højde: 900 mm, bredde af sidekanterne: 84 mm,
tykkelse: 14 mm
WW leveres parvis
Den universelle beskyttelsesvinkel består af
modstandsdygtig kunststof og har en kerne af metal.
type
best.-nr.
pris Kr. / styk*

gul/sort

gul/sort, selvlysende

rød/hvid

207-403-J9

207-405-J9

207-404-J9

1.010,-

1.260,-

1.010,-

*stk. = 1 kasse med beskyttelsesvinkler

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Beskyttelsesbøjler

Beskyttelsesbøjler
W mere sikkerhed til mennesker og maskiner
W beskyttelsessystem af stål (godstykkelse 3 mm) til sikring og
afgrænsning af områder, kørebaner eller reoler
W rørmateriale (Ø 76 mm) af ét stykke - ingen svejsninger
W fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler (10/100) eller 8 skureankre
(12/120) ved betongulve (som tilbehør)
W til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte signalstriber
W til indendørs og udendørs brug: galvaniseret, plastbelagt i gul, med
sorte signalstriber
W med påsvejset bundplade (160 x 140 x 10 mm) til fastgørelse på gulvet

fra 1.340,-

type
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr. opstilling indendørs
pris Kr. / styk
best.-nr. opstilling inden/udendørs
pris Kr. / styk

R 3.3

R 7.3

R 10.3

R 7.6

R 10.6

R 12.7

R 12.10

375 x 350

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

750 x 1200

1000 x 1200

145-165-J9

145-167-J9

145-171-J9

145-172-J9

145-173-J9

145-174-J9

145-175-J9

1.340,-

1.360,-

1.450,-

1.620,-

1.720,-

1.930,-

2.150,-

145-176-J9

145-177-J9

145-178-J9

145-179-J9

145-180-J9

145-181-J9

145-182-J9

1.450,-

1.680,-

1.730,-

1.940,-

2.030,-

2.450,-

2.660,-

Beskyttelsesbøjle
W diamenter 108 mm, vægtykkelse 3,6 mm
W ekstrem stødfast
W robust beskyttelsesbøjle til beskyttelse af
vigtige systemer
W ingen svejsninger
W stabil rørbøjle af kvalitetsstål til beskyttelse
mod påkørsel
W fastgørelse på gulvet med 8 skrueankre
(16/140), fås som tilbehør
W til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte
signalstriber
W til indendørs og udendørs brug: galvaniseret,
plastbelagt i gul, med sorte signalstriber
Beskyt dine anlæg med beskyttelsesbøjlen Extreme. Her sammenlignes
Ø 76 mm med Ø 108 mm.

type
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr. opstilling indendørs
pris Kr. / styk
best.-nr. opstilling inden/udendørs
pris Kr. / styk

6.5

10

15

20

H 6.5

H 10

H 15

H 20

650 x 600

1000 x 600

1500 x 600

2000 x 600

650 x 1200

1000 x 1200

1500 x 1200

2000 x 1200

207-456-J9

207-457-J9

207-458-J9

207-459-J9

207-464-J9

207-465-J9

207-466-J9

207-467-J9

2.140,-

2.740,-

3.140,-

3.580,-

3.450,-

3.640,-

4.130,-

4.440,-

207-460-J9

207-461-J9

207-462-J9

207-463-J9

207-468-J9

207-470-J9

207-471-J9

207-472-J9

3.490,-

3.730,-

4.330,-

4.640,-

4.640,-

4.880,-

5.290,-

5.770,-

variant

universaldyvler (med skrue), 10/100, 1 stk.

skrueanker (til betongulve) 12/120, 1 stk.

skrueanker (til beton) 16/140, Extrem, 1 stk.

best.-nr.

233-427-J9

233-428-J9

207-473-J9

30,-

50,-

80,-

pris Kr. / styk

542

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Fleksible beskyttelsesbøjler
W eftergivende ﬂeksibel
beskyttelsesbøjle (op til 10°) af
kvalitetsstål
W inkl. UV-bestandig fjederelement
af PU
W minimerer påkørsels- og
reparationsskader

fra 1.460,-

W 3 mm materialetykkelse, Ø 76 mm, bundplade:
160 x 140 x 10 mm
W maksimal hældning:
55 mm ved 390 mm højde
95 mm ved 640 mm højde
190 mm ved 1240 mm højde
W til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte
signalstriber
W til indendørs og udendørs brug: galvaniseret,
plastbelagt i gul, med sorte signalstriber
W der bruges et monteringssæt (Best.-Nr.: 207475)
per bøjle

Monteringssæt til 2 fjederelementer
(1 beskyttelsesbøjle)
Best.-nr.
207-475-J9

470,Flere produkter ﬁnder du i vores
shop!

type
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr. indendørs brug
pris Kr. / styk
best.-nr. indenfor og udenfor
pris Kr. / styk

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

375 x 390

750 x 390

1000 x 390

750 x 640

1000 x 640

750 x 1240

1000 x 1240

248-330-J9

248-331-J9

248-332-J9

248-333-J9

248-334-J9

248-335-J9

248-336-J9

1.460,-

1.540,-

1.670,-

1.780,-

1.870,-

2.070,-

2.190,-

248-337-J9

248-338-J9

248-339-J9

248-340-J9

248-341-J9

248-342-J9

248-343-J9

1.640,-

1.780,-

1.820,-

2.030,-

2.030,-

2.380,-

2.520,-

Beskyttelsesbøjle med underkørselsspærre, Ø 76 mm
W med integreret
underkørselsbeskyttelse
W stabil beskyttelsesbøjle af
kvalitetsstål
W med 4 mm tyk stålplade
W forhindrer farlig indﬂetning af truckgaﬂerne i
områder med reoler eller andre områder der er
værd at beskytte
W beskyttelsesbøjle af stål (Ø 76 mm),
kunststofbeklædt i gul med sorte signalstriber,
materialetykkelse 3 mm
W underkørselsbeskyttelse 4 mm, højde 150 mm
ved en totalhøjde på 350 mm, højde 400 mm
ved en totalhøjde på 600 mm
W til indendørsbrug
W fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler
(10/100) eller 8 skureankre (12/120) ved
betongulve (fås som tilbehør)

Bestilling og service 76 24 40 80

fra 1.510,udvendig mål B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

172-870-J9

172-871-J9

172-872-J9

172-873-J9

1.510,-

1.660,-

1.940,-

2.150,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Beskyttelsesbøjler

Rammebeskyttelsesbøjle
WW stopper løftevogne, rullecontainere
og transportvogne
WW beskytter maskiner,
sikkerhedsinstallationer og meget
mere mod påkørselsskader
WW også som afstandsholder til
afbryderskabe, vægmonteringer osv.
WW kunststofbeklædt i gul med sorte signalstriber
WW stabil rørkonstruktion af 3 mm kvalitetsstål
WW diameter: 76 mm, totalhøjde: 86 mm
WW lav konstruktion, så et område sikres og fortsat er
tilgængeligt
WW fastgørelse på gulvet med 4/6 universaldyvler (10/100)
eller 4/6 skureankre (12/120) ved betongulve (som
tilbehør)
WW fås også i specialmål

fra 600,-

Beskyttelsesbøjler sikrer også kurver og
hjørner.
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr.

400 x 86

800 x 86

1200 x 86

165-527-J9

165-528-J9

165-529-J9

600,-

700,-

850,-

pris Kr. / styk

dimensioner B × D × H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

638 x 638 x 86
207-453-J9
950,-

Beskyttelseshjørne
WW optimal beskyttelse mod påkørsel
WW stabil rørkonstruktion af 3 mm kvalitetsstål
WW diameter: 76 mm
WW beskyttelseshjørnerne monteres vha. dyvler (12 pr. hjørne)
(fås som tilbehør)
WW kan leveres i 3 størrelser
type
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk
best.-nr. galvaniseret/
kunststofbeklædt
pris Kr. / styk

RE 4

RE 6

RE 12

600 x 600 x 350

600 x 600 x 600

600 x 600 x 1200

165-530-J9

165-531-J9

165-532-J9

2.100,-

2.940,-

3.610,-

165-533-J9

165-534-J9

165-535-J9

2.490,-

3.400,-

4.060,-

Der bruges 12 specialdyvler pr. beskyttelseshjørne, se tilbehør.
variant

universaldyvler (med skrue),
10/100, 1 stk.

skrueanker (til betongulve)
12/120, 1 stk.

best.-nr.

233-427-J9

233-428-J9

30,-

50,-

pris Kr. / styk

544

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Beskyttelsessystemer

6

W til optimal beskyttelse i virksomheden
W beskyt reoler, maskiner, brandslukkere mod beskadigelse
W stabil rørkonstruktion (Ø 42,4 mm, godstykkelse 3,25 mm)
W pulverlakeret i signalfarve gul (RAL 1018) med sorte advarselsringe

Beskyttelseshjørne 90°

W galvaniseres før lakeringen
W beskyttelsesbøjlerne leveres med plugs til gulvmontering (betongulv)

Beskyttelsesbøjle

Beskyttelsesbøjle

W til væg og
gulvmontering

W til reolsystemer

W Dimensioner L x H (mm): 350 x 300
Best.-nr. 157-932-J9, Kr. 650,-

W Dimensioner L x H (mm): 350 x 300

W Dimensioner L x H (mm): 1250 x 300

W Dimensioner L x H (mm): 750 x 300

Best.-nr. 157-923-J9, Kr. 930,-

Best.-nr. 157-928-J9, Kr. 1.290,-

Best.-nr. 157-941-J9, Kr. 770,-

W Dimensioner L x H (mm): 350 x 600

W Dimensioner L x H (mm): 1250 x 600

Best.-nr. 157-946-J9, Kr. 1.270,-

W Dimensioner L x H (mm): 1000 x 300

Best.-nr. 157-944-J9, Kr. 1.360,-

Best.-nr. 157-943-J9, Kr. 810,-

Beskyttelsesbøjler
W til sikring og afgrænsning af gang arealer
og farlige områder
W rør-Ø: 42 mm
W pladetykkelse: 2 mm
W leveres med plugs til gulvmontering
(betongulv)
W udført i galvaniseret stål eller
galvaniseret og pulverlakeret i
signalfarverne gul, RAL 1018, og sort

type
udvendig mål B x H [mm]
overﬂade
best.-nr.
pris Kr. / styk

SB L1

SB L2

SB L3

SB V1

SB V2

SB V3

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

lakeret

lakeret

lakeret

galvaniseret

galvaniseret

galvaniseret

157-947-J9

157-949-J9

157-951-J9

157-952-J9

157-955-J9

157-956-J9

1.150,-

1.370,-

1.540,-

1.170,-

1.290,-

1.360,-

Aftagelig beskyttelsesbøjle Ø 76
W ingen omstændelig afmontering af faste rammebeskyttelsesbøjler
W til midlertidigt afspærring af f.eks. gangstier
tilbehør)
W stabil beskyttelsesbøjle af kvalitetsstål
W beskyttelsebøjle af stål (Ø 76 mm), kunststofbeklædt i
gul med sorte signalstriber
W til indendørsbrug

W 4 mm stærk stålplade til pånagling
W rørbøjlen indsættes i bundpladen, skydes bagud og
fastgøres
W en afdækningsplade beskytter mod forskydning og
smuds
W fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler (10/100)
eller 8 skureankre (12/120) ved betongulve (fås som
B x H [mm]
best.-nr. plastbelagt
pris Kr. / styk

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

180-225-J9

180-226-J9

180-227-J9

180-228-J9

1.990,-

2.150,-

2.300,-

2.340,-

variant

universaldyvler
(med skrue),
10/100, 1 stk.

skrueanker
(til betongulve)
12/120, 1 stk.

best.-nr.

233-427-J9

233-428-J9

30,-

50,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Afspærring

Afspærringsgitter af kunststof

W af UV-bestandig PE af høj kvalitet

W i orange advarselsfare med reﬂekterende striber i rød-hvid meget
synligt både dag og nat
W sikker stand for at undgå snubleulykker er fødderne kortet ind på den
ene side
W let transport vha. lav vægt fødderne kan drejes til siden
W endeløs montage vha. kroger og ringøjne

fra 795,Best.-nr. 240-915-J9

Skakt-afspærring
W til sikring af f.eks. åbne brønde og faresteder
W fastgøringsmulighed for skilte osv. på alle sider
W ﬂere skaktafspærringer kan kombineres således, så der f.eks. opstår
én beskyttet ﬂade på ca 4 m² ud af 2 afspærringer
W stabil stålkonstruktion med røde reﬂeksstriber
W dimensioner L x D x H: 1000 x 1000 x 900 mm
W vægt: 14 kg

2.740,Best.-nr. 116-538-J9

Skydespærring

Skydeafspærring med hus

W hurtig og eﬀektiv afspærring
af faresteder

W trinløs udtrækkelig
skydeafspærring til hurtig
sikring af potentielle faresteder
W halvskålene på transporthuset
tjener samtidig som fødder
W for yderligere at sikre
stabiliteten, kan
kabinethalvskålene fyldes med
vand eller sand
W stabil konstruktion af
UV-holdbar polyethylen
W maks. bredde: 2300 mm
W højde: 1060 mm
W vægt: 7 kg

W ideel til f.eks. byggepladsområder,
vejbane eller parkeringsområder
W trinløs udtrækkelig til 3,6 m
W af stål, med røde reﬂeksstriber
W komplet med 2 fødder
W højde: 1000 mm
W samlet vægt: 14 kg

1.450,Best.-nr. 145-513-J9

1.810,Best.-nr. 123-588-J9

546

alle produkter leveringstid: 1 - 2 uger
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Vejbanemarkering i stål til afmærkning af arealer
W til beskyttelse af f.eks. lager- eller brandsikringsdøre
W
W
W
W
W

massive stålvinkel (6 mm) beskytter spærrearealer
til indendørs brug
gul, kunststofbelagt
med 45° geringssnit til vinkelmontage
fastgørelse på gulvet med 5/7 universaldyvler (10/100) eller
4 skureankre ved betongulve (12/120), fås som tilbehør

type
udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.

80-6

120-6

800 x 100 x 150 1200 x 100 x 150
233-423-J9

233-424-J9

710,-

970,-

pris Kr. / styk
TILBEHØR

fra 710,-

universaldyvler (med skrue),
10/100, 1 stk.

skrueanker (til betongulve)
12/120, 1 stk.

233-427-J9

233-428-J9

30,-

50,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Rammebeskyt.bjælke af PU
W stopper løftevogne, rullecontainere og transportvogne
W beskytter maskiner, sikkerhedsinstallationer og meget
mere mod påkørselsskader
W også som afstandsholder til afbryderskabe,
vægmonteringer osv.

fra 870,-

lav konstruktion, så et område sikres, men fortsat er tilgængeligt
stabil konstruktion af højbelastbar polyurethan
i advarselsfarve gul
inkl. skruer til montage (mørtel eller lignende gængse klæbestoﬀer følger
ikke med ved leveringen)
W fås også i specialmål
W Ø 70 eller 120 mm, totalhøjde: 125 eller 175 mm
W
W
W
W

type
diameter udvendig [mm]
bredde udvendig [mm]
højde udvendig [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

7-50

7-100

7-150

7-200

12-50

12-100

12-150

70

70

70

70

120

120

120

12-200
120

500

1000

1500

2000

500

1000

1500

2000

125

125

125

125

175

175

175

175

179-554-J9

179-555-J9

179-556-J9

179-557-J9

179-558-J9

179-559-J9

179-560-J9

179-561-J9

870,-

1.160,-

1.650,-

1.790,-

1.330,-

2.010,-

2.990,-

3.610,-

R9

Gummilister af PU
W beskyttelse og sikkerhed for mennesker og maskiner
Beskyt følsomme områder, døre, ramper,
gaﬀeltrucks osv. med disse påkørselsværn af
polyurethan (PU).
W stødabsorberende
W alsidig anvendelse vha. indvendig metalplade
og forborede montagehuller
W advarselsfarver sort/gul

fra 130,R1

R2

R4

R5

R6

R7

R8

højde udvendig [mm]

type

55

60

115

120

70

70

34

34

dybde udvendig [mm]

63

60

100

90

85

50

45

45

bredde udvendig [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

153

300

345

255

400

140

460

665

179-562-J9

179-563-J9

179-565-J9

179-566-J9

179-567-J9

179-568-J9

179-569-J9

179-570-J9

130,-

320,-

510,-

280,-

360,-

140,-

280,-

380,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Beskyttelsessystemer mod påkørsel

Søjlebeskyttelsesprofiler sikrer også intern transport.
WW bølget profil.
WW sæt med 2 stk., inkl.
forbindelseselement
WW god synlighed
Stolper, støtter eller pæle kan være
farlige for den interne transport. Beskyt
disse elementer med DENIOS‘ sytemer
af søjlebeskyttere i kunststof, dermed
bliver uheld og påkørsel minimeret.
Søjlebeskyttelse er enkelt og nemt at
montere og profilerne kan placeres oven på
hinanden op til det ønskede niveau. Med
systemer af søjlebeskyttelse øges levetiden
både på køretøjer og udstyr.

WW slagfast, også ved lave temperaturer
WW enkelt montage med to seler.
WW effektiv beskyttelse af stolper, støtter eller
pæle, som er sat op langs med transportveje
WW UV-bestandig
WW fås i gul eller sort

Ideel til høje løsninger.
Beskyttelsesprofilerne kan
sættes ovenpå hinanden, op til
det ønskede niveau. Eksempel
med 4 sæt, 2 x sort, 2 x hvid

Flere top-tilbud fås i shoppen!
denios.shop/tilbud

fra 1.380,- / sæt

1 sæt består af 2 passende modstykker

fås i gul eller sort

Anvendelseseksempel:
stolpebeskyttelsesprofil.
Eksempel med to sæt.

type

PÆLE, 160

PÆLE, 200

PÆLE, 240

160 x 160

200 x 200

240 x 240

300 x 300

360 x 360 x 500

400 x 400 x 500

440 x 440 x 500

500 x 500 x 500

best.-nr. gul

180-163-J9

180-165-J9

180-167-J9

180-169-J9

best.-nr. sort

180-164-J9

180-166-J9

180-168-J9

180-170-J9

1.380,-

1.460,-

1.610,-

1.750,-

stolpens mål
udvendig mål B x D x H [mm]

pris Kr. / pakke

548

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

PÆLE, 300

www.denios.dk

Beskyttelsessystemer mod påkørsel
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Beskyttelsesprofiler
WW fås som væg-, hjørne eller
stolpebeskyttelse
WW endeløse profil-kæder er mulige
WW 2 stk. pr. sæt, inkl.
montagemateriale
WW slagfast, også ved lave temperaturer
WW beskyttelsesprofiler af polyethylen (PE) til
beskyttelse af vægge og transportveje
WW uheld som f.eks. ved påkørsel med løftevogn
kan herved blive minimeret
WW resistent mod mange kemikalier
WW fås i gul eller sort

kan leveres i en gul eller sort version

Fleksible væg- og
hjørnebeskyttelsesprofiler til
individuel påkørselsværn til netopt
dit behov

fra 460,- / sæt
50

125

250
250

500

Hjørnebeskyttelsesprofiler
Især i hjørne områder er der tit fare for skader
eller ulykker. Hjørnebeskyttelsesprofiler er her
det rigtige valg.

variant

væg 500, smal

væg 1000, smal

væg 500, bred

væg 1000, bred

Hjørne 250, smal

Hjørne 500, bred

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

best.-nr. gul

180-151-J9

180-153-J9

180-155-J9

180-157-J9

180-159-J9

180-161-J9

best.-nr. sort

180-152-J9

180-154-J9

180-156-J9

180-158-J9

180-160-J9

180-162-J9

460,-

840,-

670,-

960,-

490,-

610,-

udvendig mål B x D x H [mm]

pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

549

6

Områdebeskyttelse
WW beskyttelseselementerne signalerer farezoner og forhindrer støduheld
WW let at tilskære med en kniv
WW stærkt klæbende ≥ 9N/25 mm

Beskyttelseselementer
WW til stærk frekventerede lager- og
produktionsområder
WW UV bestandig, slidfast signalfarve (gul/sort)
WW af meget fleksibelt og langtidsholdbart
polyeruthan-skum
WW kan bruges på maskiner, køretøjer, gennemgange
både ude og inde
WW temperaturbestandig fra -40° C op til 90° C
WW montage også muligt på vinkler og kanter
WW brandklasse UL 94
WW selvklæbende fuldskumselementer til beskyttelse
af store områder

fra 238,Forskellige former til ethvert behov.
valgfrit som magnetisk udførelse
(selvklæbende, længde 1000 mm)

Områdebeskyttelse
Fuldskums-elementer til beskyttelse af store områder

32

40
20

40

40

type

50

C

CC

D

173-027-J9

173-026-J9

173-028-J9

270,-

250,-

340,-

variant

selvklæbende

best.-nr. 1000 mm
pris Kr. / pakke
pris Kr. / pakke fra 5 pakke
best.-nr. 5000 mm

257,-

238,-

323,-

173-040-J9

173-039-J9

173-041-J9

1.280,-

1.040,-

1.380,-

CC

D

194-890-J9

194-889-J9

194-891-J9

320,-

300,-

370,-

pris Kr. / pakke

type

C

variant

Anvendelseseksempel

magnetisk

best.-nr. 1000 mm
pris Kr. / styk

(længde: 1000 mm: 1 stk. / pakke
længde: 5000 mm: 1 rulle / pakke
20

37

20 (10)

50

40 (30)
80 (50)

type

Områdebeskyttelse i produktionen.

60
100

R 30

variant

R 50

BOGEN 135
129-668-J9

selvklæbende
173-037-J9

173-038-J9

pris Kr. / pakke

best.-nr. 1000 mm

470,-

540,-

630,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

447,-

513,-

599,-

best.-nr. 5000 mm
pris Kr. / pakke

173-050-J9

–

–

2.180,-

–

–

R 50

BOGEN 135

Dimensionerne i parantes gælder til længden (L) 5000 mm.
type

R 30

variant

550

magnetisk

best.-nr. 1000

194-896-J9

194-897-J9

194-888-J9

pris Kr. / styk

450,-

530,-

660,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Profil og kantbeskyttelse

Sikre arbejdsbetingelser vha. proﬁlbeskyttelse.

Nem og hurtig montage.

Profil og kantbeskyttere

TILBEHØR

valgfrit som magnetisk udførelse
(selvklæbende, længde 1000 mm)

til nem montage på proﬁler og kanter

10 (12)

10 (7)

Til at yde optimal beskyttelse
i hjørneområder er udviklet
følgende hjørneproﬁler
(selvklæbende).

50 (35)

40

20 (25)

20 (19)

40

30 (26)

40

type

6

A

60 (47)

AA

variant

E

H

selvklæbende

best.-nr. 1000 mm

173-034-J9

173-033-J9

173-035-J9

173-036-J9

pris Kr. / pakke

280,-

260,-

270,-

320,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

266,-

247,-

257,-

304,-

173-047-J9

173-046-J9

173-048-J9

173-049-J9

1.210,-

1.050,-

1.210,-

1.400,-

AA

E

H

best.-nr. 5000 mm
pris Kr. / pakke

Dimensionerne i parantes gælder til længden (L) 5000 mm.

type

A

variant

fra 120,-

magnetisk

best.-nr. 1000 mm

194-893-J9

194-892-J9

194-894-J9

194-895-J9

290,-

280,-

290,-

360,-

pris Kr. / styk

Udvendig hjørne, 3 ﬂader,
Best.-nr. 173-064-J9, Kr. 130,40
8

20

8

40

type

B

20

30

25

40

variant
best.-nr. 1000 mm

8

20

BB

G

TRAPEZ 40.80

til fastgøring
173-031-J9

173-030-J9

173-032-J9

129-666-J9

pris Kr. / pakke

280,-

260,-

260,-

350,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

266,-

247,-

247,-

334,-

173-044-J9

173-043-J9

173-045-J9

–

1.040,-

1.010,-

1.150,-

–

best.-nr. 5000 mm
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

Udvendig hjørne, 2 ﬂader,
Best.-nr. 173-065-J9, Kr. 120,-

leveringstid: 1 - 2 uger
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Afspærring

WW fleksibelt afspærringssystem til sikring af løbegange, lagerarealer, maskiner, gennemgange, osv.

Afspærringssystem K 400

Afspærringssystem Basic

WW til indendørs- og udendørsområder
WW stolpe af aluminium med integreret, selvoprullende
bånd (maks. 3000 mm lang)
WW hver stolpe kan frit placeres og har 3 remoptagelser
WW den robuste kunststoffod kan fyldes med sand, men
der er også mulighed for pånagling
WW samlet vægt: 3 kg (ikke påfyldt), 13 kg (påfyldt)
WW højde: 985 mm
WW fod Ø: 330 mm
WW stolpernes farver: rød eller gul

WW stabil afspærringssystem af kunststof
WW fod af kunststof, kan fyldes op med sand, grus e.l.
WW hurtig montering og demontering
WW pladsbesparende opbevaring: overdel og fod kan nemt skilles af
WW selvoprullende bånd
WW til indendørs og udendørs brug
WW dimensioner: højde 950 mm, båndlængde 3 m, båndbredde 50 mm,
diameter fod 360 mm
WW vægt kun ca. 1,8 kg (ca. 9 kg, når den er fyld op)

792,1.300,Best.-nr. 157-647-J9

farve bånd

gul/sort

gul

rød / hvid

rød

farve bånd

rød / hvid

farve stolpe

gul

gul

rød

rød

farve stolpe

rød / hvid

gul/sort

157-645-J9

157-646-J9

157-647-J9

157-648-J9

240-911-J9

240-910-J9

1.300,-

1.300,-

1.300,-

1.300,-

792,-

792,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

best.-nr.
pris Kr. / styk

Vægkassette WK 230

Remforbinder

WW ideel til installering af afspærringer uden stolper

forbinder 2 remme og giver en
samlet længde på 6 m

WW vægkassette til nem vægmontering
WW udstyret med 3 m bånd
WW vægt 1 kg

gul/sort

Holder til
vægmontage

til fastgørelse af båndet fra
vægkassette eller stolpe

WK 230 med gul/sort bånd

1.110,Best.-nr. 157-639-J9
farve
best.-nr.
pris Kr. / styk

552

gul/sort

rød / hvid

sort/rød/sort

sort/sølv/sort

157-639-J9

157-640-J9

157-641-J9

157-642-J9

1.110,-

1.110,-

1.110,-

1.110,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

122,-

138,-

Best.-nr. 157-643-J9

Best.-nr. 157-873-J9

www.denios.dk

Afspærring
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Gjordsystem Traffico
W dekorativt system til afspærring
W til markering og afspærring af områder
W
W
W
W
W
W
W

hver stolpe kan frit placeres og har 3 remoptagelser
af høj kvalitet, holdbar oprulningsmekanisme
kan bruges både indenfor og udenfor
stolper og gjord fås i forskellige farver
gjordbredde 50 eller 100 mm, gjordlængde op til 9 m
specielle farver på forespørgsel
høj stabilitet

TOP-SELLER
9m

fra 1.380,Afspærring af større arealer vha. gjordsystem 8.5

W
W
W
W

gjordbredde: 50 mm
gjordlængde 9 m
stolpe og fod i sort metal
højde 1000 mm, diameter fod 350 mm

type
farve bånd
farve stolpe
best.-nr.

W
W
W
W
W

8.5

8.5

gul/sort

rød / hvid

sort

sort

241-380-J9

241-382-J9

2.490,-

2.490,-

pris Kr. / styk

gjordbredde: 100 mm
gjordlængde 3,80 m
højde 1000 mm, diameter fod 410 mm
fod af 100% genbrugsmateriale
plaststolpe

type
farve bånd
farve stolpe
best.-nr.
pris Kr. / styk

2.6

2.6

gul/sort

rød / hvid

gul

rød

241-383-J9

241-384-J9

1.380,-

1.380,-

Ideel til afspærring af
større arealer

BESTIL OGSÅ
W
W
W
W
W

W Vægklip til gjordbredde 50 mm,
Best.-nr. 241-397-J9, Kr. 105,-

gjordbredde: 100 mm
gjordlængde: 3,80
højde 1000 mm, diameter fod 350 mm
fod af støbejern, belagt med sort kunststof
plaststolpe

W Vægklip til gjordbredde 100 mm,
Best.-nr. 241-398-J9, Kr. 158,W DIN A4 skilttavle, til gjordsystem 2.6 og 2.9,
Best.-nr. 241-399-J9, Kr. 684,W DIN A4 skilttavle, til gjordsystem 8.5,
Best.-nr. 241-400-J9, Kr. 976,Farver der kan leveres til typen 2.9

type
farve bånd
farve stolpe
best.-nr.
pris Kr. / styk

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

gul/sort

sort/rød

rød / hvid

gul/sort

sort/rød

sort

rød

blå

gul

rød

sort

sort

sort

sort

sort

sort

241-386-J9

241-963-J9

241-387-J9

241-389-J9

241-396-J9

241-390-J9

241-391-J9

241-394-J9

1.450,-

1.450,-

1.450,-

1.450,-

1.450,-

1.450,-

1.450,-

1.450,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 uger

2.9
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Afspærring

6 lette kædestandere med bundplade
W mobilt og hurtigt klar til brug
W egnet til alle slags afspærringer
W leveringsomfang alt efter sæt: 6 kædestandere, 10 m kunststof-kæde samt
10 forbindelsesstykker og kroge.
W lavt tyngdepunkt for sikker stand
W kan bruges udendørs
W stolpe af kunststof, 40 mm Ø og 870 mm høj
W inkl. hætte med 4 integrerede kæderinge
W der kan vælges mellem tre forskellige fodplader
W fås i rød/hvid eller gul/sort

trekantet fod af kunststof,
fyldt med beton

ﬁrkantet, fod af gummi

rund kunststof fod, kan
fyldes op

best.-nr. rød / hvid

180-245-J9

180-247-J9

180-249-J9

best.-nr. gul/sort

180-246-J9

180-248-J9

180-250-J9

pris Kr. / pakke

1.280,-

1.450,-

1.420,-

variant

fra 1.280,- / sæt

Tung kædestander med bundplade
W robust, langtidsholdbar og stabil
W til midlertidig eller permanent afspærring
Til midlertidig eller permanent afspærring. Afspærringer er meget robuste og ﬂeksible i
anvendelse. Bundkarrene kan fyldes op med vand, grus e.l.

Øskenkappe til
kædegennemførslen.

W fås i rød/hvid eller gul/sort
W stolpe til bundplade: kan skrues, plastbelagt og med øsken til at trække en kæde igennem.
Dimensioner: Ø 60 mm, 1000 mm høj
W stolpe til recyclingfod: galvaniseret og lakeret, med øsken til at trække en kæde igennem (Ø 6mm) Ø 60
mm, 1000 mm høj. Dimensioner recyclingfod: Ø 450 mm

version fod

gulvkar med håndtag, stål

gulvkar uden håndtag, stål

rund fod, kunststof, 15 kg

2 kæderinge

2 kæderinge

øskenkappe

best.-nr. rød / hvid

180-251-J9

180-252-J9

180-253-J9

best.-nr. gul/sort

236-896-J9

236-897-J9

236-898-J9

610,-

710,-

540,-

udstyr afspærringsstolper

pris Kr. / styk

Kædestander med samklap. bundplade
W ﬂeksibel og hurtig montering og demontering
W sammenklappelig kæde-advarselsstander af robust kunststof
med bundplade
W
W
W
W
W
W

fra 610,490,Best.-nr. 180-243-J9

til indendørs og udendørs brug
pladsbesparende opbevaring
2 integrerede kædekroge
fås i rød/hivd eller sort/gul
4,0 kg tung bundplade
sort fod, 280 x 280 mm, overdel kunststof Ø 50 mm,
højde 900 mm

W farve: rød / hvid
Best.-nr. 180-243-J9, Kr. 490,-

W farve: sort / gul
Best.-nr. 180-244-J9, Kr. 490,-

554

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Afspærring

Afspærringskegle

Comeback-cylinder

W afspærringskegler, til brug i parkeringshuse,
parkeringsrum eller som opdeling af kørebaner
W meget synligt både dag og nat

W 360° bøjelig, selvoprettende
W signalrød med reﬂekterende striber

W
W
W
W
W

6

W afspærringskegler, til brug i parkeringshuse, parkeringsrum
eller som opdeling af kørebaner
W meget synligt både dag og nat
W til opstilling indendørs og udendørs
W høj slidstyrke
W rød stolpe med integreret fod til pånagling
W materialeblanding af termoplastisk polyurethan
W dimensioner: fod Ø 200 mm, cylinder Ø 80 mm

til opstilling indendørs og udendørs
en bajonetlås forbinder cylinderen med den robuste gummifod
hverken køretøjet eller cylinderen bliver beskadiget ved overkørsel
komplet reﬂekterende afspærringskegler af PE
dimensioner: fod Ø 270 mm, cylinder Ø 100 mm

NYHED

fra 300,fra 513,højde [mm]

460

760

1000

460

760

1000

variant

2 hvide ringe

2 hvide ringe

2 hvide ringe

variant

2 hvide ringe

3 hvide ringe

4 hvide ringe

best.-nr.

best.-nr.

240-902-J9

240-903-J9

240-904-J9

300,-

380,-

470,-

236-892-J9

236-894-J9

236-895-J9

pris Kr. / styk

570,-

690,-

770,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

513,-

622,-

693,-

højde [mm]

pris Kr. / styk

Trafikkegle

Nedklappelig afspærringsbøjle

W til nem og samtidig påfaldende afspærring
af faresteder

W afspærringsbøjle til sikring af parkeringspladser, veje eller indkørsler
mod uvedkommende
W stabil konstruktion af galvaniseret stål
W lav overkørselseshøjde på kun 68 mm
W aﬂåselig med cylinderlås (inkl. 2
nøgler)
W standrør 70 x 50 mm
W dimensioner: B × H (mm):
780 x 570, oprettet

W
W
W
W

fremstillet af PVC
meget robust
opstilling i interne, ikke oﬀentlige områder
ﬁndes i en ﬂuorescerende udgave (hvide
striber) eller med reﬂekterende striber
(sølvfarvede)

fra 135,-

Spærrebøjler til nedstøbning

variant

1 sølvfarvet ring

højde [mm]
egenskab
best.-nr.

2 sølvfarvede
ringe

2 sølvfarvede
ringe

300

500

750

med reﬂekser

med reﬂekser

med reﬂekser

116-543-J9

116-544-J9

116-545-J9

pris Kr. / styk

170,-

260,-

390,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

153,-

234,-

352,-

1 hvid ring

2 hvide ringe

2 hvide ringe

300

500

750

uden reﬂekser

uden reﬂekser

uden reﬂekser

variant
højde [mm]
egenskab
best.-nr.

116-540-J9

116-541-J9

116-542-J9

pris Kr. / styk

150,-

220,-

330,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

135,-

198,-

297,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Spærrebøjler til pånagling

1.680,-

1.460,-

Best.-nr. 236-882-J9

Best.-nr. 236-879-J9

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Kabelbro

Kabelbro 870 mm, med 3 kabelkanaler, op til 12 tons belastning
WW til lastbil- og gaffeltrucktrafik
WW anbefalet hastighedsbegrænsning 5 km/t
WW tåler høj belastning vha. speciel hård gummiblanding (genbrugt gummi)
WW god synlighed vha. den gule farve
WW 3 kabelkanaler (B x H): 2 kanaler 68 x 50 mm, 1 kanal 55 x 50 mm
WW overkørselshøjde 75 mm
WW kan fikseres permanent vha. dyvler
WW kan uden problemer passeres af køretøjer og beskytter kabler, slanger
m.m.
WW endeløs montage, kombineret bredde 870 mm

type

12

12 WL

12 WR

EZ

EN

870 x 600 x 75

500 x 600 x 75

500 x 600 x 75

283 x 600 x 75

283 x 600 x 75

Kabelbro med 3 kabelkanaler, type 12

Venstre vinkelstykke

Højre vinkelstykke

Endestykke tap

Endestykke not

248-348-J9

248-349-J9

248-350-J9

248-351-J9

248-352-J9

1.220,-

810,-

810,-

210,-

210,-

udvendig mål
B x D x H [mm]
variant
best.-nr.
pris Kr. / styk

Kantstensrampe, sort, gul reflekterende

Kabelbro til oprulning, 10 m, 1 kabel-/
slangekanal Ø 20 mm

WW kantstensrampe af hård gummi
WW barrierefri tilgang til f.eks. fortove

WW pladsbesparende, kan tilskæres individuelt
WW holder lastbil- og gaffeltrucktrafik stand
WW anbefalet hastighedsbegrænsning: 5 til 20 km/t
WW overkørselshøjde kun 30 mm, rullelængde: 10.000
mm, dybde 100 mm
WW fleksibel gummiblanding med profileret overflade
WW kan uden problemer passeres af køretøjer
og beskytter kabler, slanger m.m.

Optimal sikkerhed vha. gule
reflekterende striber og profileret
skridsikker overflade. Regnvand
afledes vha. udsparinger på
undersiden.

WW belastning op til 40 t
type
udvendig mål B x D x H [mm]

100

150

600 x 300 x 100

600 x 360 x 150

248-346-J9

248-347-J9

700,-

1.060,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

type

556

8
900 x 500 x 50
248-353-J9
1.160,-

alle produkter frit leveret

best.-nr.

248-354-J9

pris Kr. / styk

WW 3 kabelkanaler, 2 x 20 mm og
1 x 45 mm
WW genbrugt gummi, skridsikre
over- og underflader
WW holder lastbil- og
gaffeltrucktrafik stand også til
lejlighedsvis sværlasttrafik
WW anbefalet
hastighedsbegrænsning: 5 til
10 km/t

WW af speciel vulkaniseret gummiblanding
(genbrugt gummi)
WW mulighed for endeløs montage,
kombineret bredde: 900 mm
WW 5 kabelkanaler (B x H):
38 x 35 mm
WW inkl. beskyttelseslåg og håndtag
WW egnet til biler og lastbiler ikke egnet
til sværlasttrafik
WW anbefalet hastighedsbegrænsning:
5 til 10 km/t

pris Kr. / styk

10000 x 100 x 30
1.600,-

WW kan uden problemer passeres af køretøjer og
beskytter kabler, slanger m.m.

WW kan uden problemer passeres af køretøjer og
beskytter kabler, slanger m.m.

best.-nr.

10

udvendig mål B x D x H [mm]

Lille kabelbro, med 3 kabelkanaler

Kabelbro med 5 kabelkanaler,
op til 8 t akselbelastning

udvendig mål B x D x H [mm]

type

leveringstid: 1 uge

INNOVATION

770,Best.-nr. 248-345-J9

type

S3

G3

farve

sort

gul

1200 x 210 x 65

1200 x 210 x 65

248-345-J9

248-344-J9

770,-

880,-

udvendig mål B x D x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

www.denios.dk

Trafiksikkerhed

6

Vejbump
WW mere sikkerhed på virksomhedens område
WW der kan foregå kørsel med bil, lastbil eller
gaffeltruck
Vejbumpene kan leveres i 2 dele.Således
bestemmer du hastighedsbegrænsningen
(se tabel).
WW stabil konstruktion af speciel kunststof- /
gummiblanding
WW afrundede elementer på siderne beskytter
fodgængere og cyklister
WW 10 monteringsbolte fås som tilbehør

Vejbump, gul-sort, fås i 2 forskellige
størrelser.

TILBEHØR

m)
0m
(42 mm
470

mm)
(215 m
230 m

10 monteringsbolte,
der skal bruges 4 bolte pr. mellemled
og 2 bolte pr. endestykke

m

500 m
m

500 m

produktbeskrivelse

345,-

Best.-nr.
165-406-J9

Dimensioner til konstruktionshøjde 75 mm,
tal i parentes til konstruktionshøjde 50 mm.

til 10 km / h

til 10 km / h

til 20km / h

type

mellemstykke

endestykke

mellemstykke

endestykke

udvendig mål B x D x H [mm]

500 x 470 x 75

230 x 470 x 75

500 x 420 x 50

215 x 420 x 50

vægt [kg]

til 20km / h

15

5

8

3

best.-nr. gul

165-397-J9

165-400-J9

165-402-J9

165-404-J9

best.-nr. sort

165-398-J9

165-401-J9

165-403-J9

165-405-J9

730,-

530,-

450,-

350,-

pris Kr. / styk

Slangebump
WW sikker kørsel over slanger og
kabler
WW beskyttelse mod beskadigelse
af ledninger og slanger
WW stabil udførelse af special-gummi, slidstærk og
modstandsdygtig
WW forbindelseselementer på siderne muliggør
kombination af flere slangebump på et større
område

til slanger / rør op til
udvendig mål B x D x H [mm]

fra 980,Bestilling og service 76 24 40 80

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

diameter 120 mm

diameter 75 mm

290 x 1010 x 135

300 x 855 x 85

22

12

165-395-J9

236-878-J9

1.690,-

980,-

leveringstid: 1 uge

557
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Trafikspejle

Rundspejl med
magnetholder

WW til overvågning og kontrol på faresteder

Industrispejl

WW rundtspejl af acrylglas, med særk magnetfod
WW til fastgørelse på jævne ståloverflader
WW optisk fremragende billedegengivelse
WW vidvinkel til overvågning af større arealer
WW holder (200 mm) til individuel indstillelig
synsvinkel

WW til overvågning og kontrol på faresteder
WW ideel til produktionsanlæg og lagerhaller
WW af stødsikkert akrylglas med meget god
billedgengivelse
WW kunststoframme med sort-gule
advarselsstriber
WW monteringsklar (holder integreret i rammen)
WW til brug indendørs eller udendørs i
beskyttede områder

fra 1.920,type

G1

G2

G3

kantet

kantet

kantet

udvendig mål B x H [mm]

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

overvågningsafstand [m]

5

10

15

165-536-J9

165-537-J9

165-538-J9

1.920,-

2.920,-

4.180,-

egenskab spejl

best.-nr.
pris Kr. / styk

Spejlkabinet af ABSkunststof. Kan både
bruges indendørs og
udendørs.

TILBEHØR
Vægmontage

WW spejlet kan monteres som tvær- eller højt format
WW dimensioner (B x D x H mm): 76 x 270 x 190

type

300

450

600

diameter udvendig
[mm]

300

450

600

3

5

7

207-516-J9 207-517-J9

240-908-J9

overvågningsafstand [m]

Best.-nr. 165-541-J9, Kr. 710,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

870,-

980,-

1.210,-

Overvågningsspejl
WW buet spejloverflade
WW slag- og stødsikker, beskytter mod skader
WW særlig god effekt under dårlige lysforhold
WW inkl. holder, spændebåndet har en diameter på
76 mm

WW spejlflade af SEKURIT-sikkerhedsglas
WW fremragende optisk kvalitet
WW bestandig mod aggressive miljøpåvirkninger
WW reflekterende, rød hvid kant
WW til indendørs og udendørs brug

type

NYHED

udvendig mål B x H [mm]

fra 2.010,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

S6

S8

800 x 600

1000 x 800

5

10

15

240-905-J9

240-906-J9

240-907-J9

2.010,-

2.570,-

3.580,-

Detektiv overvågningsspejl

WW slagfast og let

WW stor vidvinkel-virkning: anbefales ved kort observatør
afstand og mellemstor til stor overvågningsområde
WW 6 spejlstørrelser (300 til 800 mm)
WW til indendørs brug

WW ideel til områder med mange personer
WW vægafstand standardudførelse: ca. 250 mm, ved
forlænget vægarm ca. 550 mm
WW inkl. holder, monteres på jævn overflade

fås også med forlænget
vægarm, ca. 550 mm

fra 810,-

overvågningsafstand min. [m]

S4
600 x 400

Best.-nr. 207-515-J9, Kr. 230,-

type

400

500

600

800

diameter udvendig [mm]

400

500

600

800

overvågningsafstand [m]

3

5

7

11

207-508-J9

207-509-J9

207-510-J9

207-512-J9

810,-

1.070,-

1.190,-

1.720,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

Detektiv overvågningsspejle kan vha. den medfølgende holder fastgøres på næsten enhver overflade (væg, holder).Spejlene indstilles til det ønskede
overvågningspunkt.

558

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Vidvinkelspejl til brug
indendørs eller udendørs i
beskyttede områder

WW trafikspejl af acrylglas,
bedste kvalitet

WW spejl af acrylglas
WW til overvågning og kontrol på faresteder
WW ideel til overvågning af adgangsområder
WW inkl. holder til montering på rørstolpe
Ø 76 mm

type
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

WW til overvågning og kontrol på
faresteder
WW ideel til overvågning af
adgangsområder
WW rundt spejl af stødfast
acrylglas
WW med vægholder (250 mm)

type
udvendig mål
B x H [mm]

VS 1

VS 2

VS 3

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

5

10

15

overvågningsafstand min. [m]
best.-nr.
pris Kr. / styk

129-681-J9 129-682-J9 129-683-J9
2.030,-

3.620,-

Panoramaspejl
WW ideelt til sikring af interne færdselsårer
WW sikkerhedsspejl af akrylglas

4.580,-

SR 600

SR 800

diameter udvendig [mm]

400

600

800

overvågningsafstand [m]

3

7

11

129-673-J9

129-675-J9

129-677-J9

760,-

1.360,-

1.820,-

pris Kr. / styk

1.780,-

2.150,-

Stolpe, galvaniseret,
til spejltype SE og VS,
højde 4000, Ø 76 mm
Best.-nr. 129-670-J9, Kr. 1.360,-

SR 400

best.-nr.

8
129-680-J9

Stolpe, galvaniseret,
til spejltype SE og VS,
højde 3000, Ø 76 mm
Best.-nr. 129-669-J9, Kr. 1.090,-

fra 760,type

5
129-678-J9

TILBEHØR

Trafikspejl VS

fra 2.030,-

SE 800
800 x 600

overvågningsafstand min. [m]

fra 1.780,WW til indendørs og udendørs
WW udstyret med buet spejloverflade
WW vejr- og UV-bestandig kabinet
WW standard med rørbøjle (Ø 76 mm) til
fastgørelse
WW til overvågning og kontrol på faresteder

SE 600
600 x 400

Vægarm til spejl SE og VS,
vægafstand ca. 500 mm,
Best.-nr. 129-671-J9, Kr. 790,-

TILBEHØR
WW Kædesæt for
type PS 360, til
ophængning af
spejlet op til 4
meter
Best.-nr. 129-684-J9,
Kr. 190,-

fra 1.760,Panoramaspejl type PS 360 til loftsmontering. (kædesæt findes som
ekstraudstyr)

type
variant
egenskab spejl
udvendig mål B x D x H [mm]
diameter udvendig [mm]

fra 1.090,Bestilling og service 76 24 40 80

overvågningsafstand min. [m]
best.-nr.
pris Kr. / styk

PS 180-6

PS 180-9

PS 360-6

PS 360-9

PS 360-13

vægmontering

vægmontering

installering i
loftet

installering i
loftet

installering i
loftet

3-vejs spejl, 180°

3-vejs spejl, 180°

4-vejs spejl, 360°

4-vejs spejl, 360°

4-vejs spejl, 360°

600 x 240 x 320

900 x 250 x 450

–

–

–

–

–

600

900

1250

5

7

3

5

8

129-685-J9

129-688-J9

129-689-J9

129-690-J9

129-692-J9

1.090,-

1.490,-

1.760,-

2.030,-

4.370,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

559
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Gulvbelægning

W for at undgå glide-ulykker på områder, hvor kemikaliebestandighed er
påkrævet
W sidder udmærket fast på metal-, beton- og træoverﬂader
W let at smøre på, med en hård rulle eller en spartel
W til at gå på efter 12 timer, fuldt belastbar efter 72 timer
W rækkeevne ca. 4 m² pr. 5 liters spand, Safe Step 50 ca. 13 m²

W meget ﬁn belægning, modstandsdygtig mod
syrer, lud, opløsningsmiddel, benzin, olier og
saltvand
W kontrolleret i overensstemmelse med DIN 51130
og udmærket med certiﬁkat

Eksempel på anvendelse
type Safe Step 500 SF

TILBEHØR
Grundering til beton og trægulv

- 0,75 liter (til 3-4,2 m²),
Best.-nr. 137-280-J9, Kr. 560,- 5 liter (til 20-30 m²),
Best.-nr. 137-281-J9, Kr. 2.080,malerrulle, hård, 6 styk

Safe Step 50®

Safe Step 200

Safe Step 500

W skridsikker gulvbelægning
W til universal brug på store ﬂader
W skridsikker proﬁl iht. DIN 51130
R 13, V 4

W for at undgå glide-ulykker på
f.eks. ramper og i alle områder
med stærk traﬁk
W coatningen består af 2 komponenter og skal forarbejdes inden
for 4 timer
W skridsikker proﬁl iht. DIN 51130:
R12, V8

W uden opløsningsmidler
W egnet il brug i
levnedsmiddelindustrien
W skridsikker epoxy-gulvbelægning,
bestående af 2 komponenter
W skridsikker proﬁl iht. DIN 51130
R10, V8

Safe Step 100

Best.-nr. 137-284-J9, Kr. 260,Grundering til metaloverﬂader

W enkomponentssystem, rester kan
opbevares til senere brug
W til fodgængere og let
køretøjstraﬁk, for at forhindre
glide-ulykker på trapper og veje
W glidefast proﬁl iht. DIN 51130:
R13, V10

- 0,75 liter (til 6,4 m²),
Best.-nr. 137-282-J9, Kr. 560,- 5 liter (til 42,5 m²),
Best.-nr. 137-283-J9, Kr. 2.080,rullegreb
Best.-nr. 137-285-J9, Kr. 180,-

Safe Step 50

Safe Step 100

Safe Step 200

Safe Step 500 SF

best.-nr. grå

type

241-834-J9

137-267-J9

137-271-J9

137-276-J9

best.-nr. rød

–

137-270-J9

–

–

best.-nr. gul

–

137-268-J9

137-273-J9

–

1.250,-

1.550,-

1.700,-

1.880,-

pris Kr. / styk

Skridsikker, selvklæbende bånd

Safe Step anti skrid
spray

W bestandig over for vand, olie, rengørings- og opløsningsmidler

sort

selvlysende

farve 1

sort transparent

best.-nr. rullebredde, 25 mm
pris Kr. / rulle(r)
best.-nr. rullebredde, 50 mm
pris Kr. / rulle(r)
best.-nr. rullebredde, 100 mm
pris Kr. / rulle(r)
best.-nr. rullebredde, 150 mm
pris Kr. / rulle(r)

560

sort/gul

neongul

137-290-J9

–

–

500,-

–

–

137-291-J9

137-296-J9 137-298-J9

W selvklæbende bånd, specielt udfærdiget til
hurtig, eﬀektiv løsning af problemer med
glatte overﬂader
W universel anvendelse, nem at ﬂytte
W ingen snublerisiko, nem at køre på
W rullelængde: 18,25 meter

890,-

1.400,-

1.400,-

137-294-J9

–

–

1.620,-

–

–

137-295-J9

–

–

best.-nr. rullebredde,
50 mm

2.380,-

–

–

pris Kr. / rulle(r)

alle produkter frit leveret

farve

leveringstid: 1 - 2 uger

sort/gul

selvlysende

137-299-J9

137-300-J9

1.150,-

2.140,-

W transparent anti
skrid spray
W holdbarhed alt efter
anvendelse op til
6 måneder
W indhold tilstrækkelig til: 1,5 - 2 m²
pr. 400 ml aerosol
W kan bruges ved temperaturer fra
5 - 30° C
W 12 spraydåser pr. pakke
W klar til brug
type
best.-nr.
pris Kr. / pakke

400
241-838-J9
1.480,-

www.denios.dk

Gulvmarkeringssystemer

Markeringsapparat med hjul type 100,
til 2 dåser markeringsfarve

Markeringsapparat med
hjul type 100, til 2 dåser
markeringsfarve.

Markeringsapparat med
hjul type 50 til 1 dåse
markeringsfarve

1.440,-

2 apparater i et!
Markeringsapparatet med hjul kan let og hurtigt laves om fra et 4-hjuls
apparat (specielt egnet til markering af lange linjer) til et 2-hjuls apparat,
der sikkert kan markere langs mure, reoler, maskiner osv. Let indstilling af
linjebredde vha. regulator.

6

1.070,-

Best.-nr. 137-164-J9

Best.-nr. 137-163-J9

W Kan leveres i 2 størrelser: type
50 til linjebredde fra 50 til 75
mm, type 100 til linjebredde fra
100 til 130 mm

Markeringsapparat med hjul type
50 til 1 dåse markeringsfarve

Enkel, præcis og holdbar markering af traﬁkveje, parkeringspladser,
lagerpladser, farlige områder etc. vedligeholdelsesfri og nem
betjening Rengøring er ikke nødvendig efter farveskift. Farvepatroner
følger ikke med ved leveringen.

Eksempel på anvendelse som
2-hjuls-apparat.

Skabelonssæt

Håndmarkeringsapparat

af modstandsdygtig kunststof,
indeholder pile og linjer,
alfabetets bogstaver og cifrene
0 til 9,
fås i 2 skriftstørrelser: 150 eller
300 mm

Håndmarkeringsapparat, specielt egnet til markering af
skabeloner. Pga. 2-hånds-teknikken kan håndmarkeringsapparatet
betjenes eksakt og præcist. (Farvedåse er ikke med i leveringen)

farve
best.-nr. rullebredde, 50 mm

sort/gul

selvlysende

137-299-J9

137-300-J9

1.150,-

2.140,-

pris Kr. / rulle(r)

530,Best.-nr. 137-165-J9

Markeringsfarve Proline
W friktionsfast og kemikaliebestandig
W
W
W
W
W
W

håndsprayer til hurtig markering
stor dåse à 750 ml, leveres som enkelt dåse eller som pakkeenhed med 6 dåser
alt efter underlag er en markering fra 50 til 90 m ved en linjebredde på 50 mm muligt
hurtig tørrende - man kan gå på det efter få minutter
hæfter på næsten alle gulve, f.eks. beton, asfalt, tjære, metal og ﬂiser...
der kan leveres forskellige farver (grå og sort egner sig til at dække allerede eksisterende linjer)

farve
best.-nr.

hvid

gul

orange

rød

grøn

blå

grå

sort

137-169-J9

137-170-J9

147-028-J9

137-172-J9

137-173-J9

137-174-J9

137-175-J9

137-176-J9

pris Kr. / dåse(r)

280,-

280,-

280,-

280,-

280,-

280,-

280,-

280,-

pris Kr. / dåse(r) fra 6 dåse(r)

252,-

252,-

252,-

252,-

252,-

252,-

252,-

252,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Luknings- og låsesystemer

Ventil-afspærringer
EU-direktiv 89/655 fastsætter „minimumskrav“ for sundhed og sikkerhed. Ifølge artikel 3 har arbejdsgiveren pligt til at udforme arbejdsmidler
sådan, at medarbejdernes sikkerhed og sundhed er garanteret. Alt arbejdsudstyr skal være forsynet med synlige anordninger til at isolere det fra
alle energikilder.

WW sikkerhed ved eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse
WW forebyggelse af person- og materiel skader
WW synlige, tydelige henvisninger til lukning/afspærring

Gennemgangsventil afspærringer
WW egnet til håndhjul med en diameter fra 25 til 320 mm
WW stabil polypropylen
WW resistent over for temperatursvingninger fra -40° op til
150° C
WW fås i 5 størrelser og 4 farver
WW blokeringssystem til gennemgangsventiler
WW til låse med en bøjlediameter på maks. 6,5 mm og en
bøjlelængde af mindst. 38 mm

fra 184,- / styk
Diameter 25-64 mm

Diameter 64-127 mm

Diameter 127-165 mm

Diameter 165-254 mm

best.-nr. rød

type

209-715-J9

209-716-J9

209-717-J9

209-718-J9

Diameter 254-320 mm
209-719-J9

best.-nr. gul

209-720-J9

209-721-J9

209-722-J9

209-723-J9

209-724-J9

best.-nr. grøn

209-725-J9

209-726-J9

209-727-J9

209-728-J9

209-729-J9

best.-nr. blå

209-730-J9

209-731-J9

209-732-J9

209-733-J9

209-734-J9

184,-

259,-

364,-

436,-

976,-

pris Kr. / styk

Justerbar blokeringssystem til
gennemgangsventiler

656,Best.-nr. 209-714-J9

WW egnet til håndhjul med en diameter fra 25 til 165 mm
WW stabil polypropylen
WW resistent over for temperatursvingninger fra -20° op til 80° C
WW til låse med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en bøjlelængde af mindst.
20 mm

Universal låsesystem

fra 608,-

WW til låsning af ventiler, ledningsadskillere, kontaktlåse
m.m.
WW låsning af flere kontrolpunkter med en enhed
WW den praktiske spændeanordning gør det nemt at stramme kablet
WW håndtag af robust stødfast nylon, korrosionsfri og kemikaliebestandig
WW kabellængde 2,44 m
WW passende op til 4 låse med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en
bøjlelængde af mindst. 20 mm

type
best.-nr.
pris Kr. / styk

562

alle produkter leveringstid: 1 uge

Nylonkabel, (ikke ledende)

Stålkabel, (vinylcoatet)

209-735-J9

209-736-J9

688,-

608,-

www.denios.dk

Luknings- og låsesystemer

6

Universal ventil-afspærringer - en enhed til forskellige anvendelser
WW ideel til afspærring af kuglehaner og drosselventiler

Den universelle afspærring sætter nye standarder inden
for området blokeringsteknik. Ingen anden afspærring kan
bruges på så mange forskellige ventiltyper og -størrelser.

WW individuelt justerbar krog, passer også på lukkede rørklemmer
WW til afspærring af åbne og lukkede ventiler
WW af stål og nylon, stabil og bestandig mod kemikalier
WW passende til lås med en bøjlediameter på maks. 9 mm og en bøjlelængde
af mindst. 20 mm
Lukning af drosselventiler med universalventilplomberingen: Krogen fastgøres til
håndtaget af drosselventilen. Ventilens
position kan ikke længere ændres.

type
best.-nr.
pris Kr. / styk

I forbindelse med blokeringsbøjlen
(tilbehør) kan udstyret også bruges til
lukning af kuglehaner.

Lille ventilplombering:
stang 19 mm, stor
ventilplombering:
stang 32 mm.

Lille ventilafspærring

Lille blokeringskæp

Stor ventilafspærring

Stor blokeringskæp

209-708-J9

209-710-J9

209-709-J9

209-711-J9

656,-

284,-

688,-

348,-

maks. bredde (kuglehanes håndtag eller drosselventilens greb):
lille ventilafspærring (Best.-Nr.: 209-708) maks. 25 mm
stor ventilafspærring (Best.-Nr. 209-709) maks. 41 mm

Afspærring til elektriske/pneumatiske
forbindelser
WW plads til elektriske stikforbindelser
med en diameter op til 89 mm og
en længde på 127 mm
WW også egnet til
luftslangetilslutninger
WW fremstillet af polystyrol
WW passende op til 4 låse med en
bøjlediameter på maks. 7 mm og en
bøjlelængde af mindst. 20 mm

Afspærring til indstikforbindelser
WW nem at bruge
WW effektiv mod uautoriseret
eller uagtsom brug af
elektrisk udstyr
WW passende til lås med en
bøjlediameter på maks.
7 mm og en bøjlelængde af
mindst. 20 mm

339,-

type

Kabeldiameter maks. 10 mm Kabeldiameter maks. 22 mm

best.-nr.

209-741-J9

209-751-J9

108,-

142,-

pris Kr. / styk

Best.-nr. 209-739-J9

Afspærring af industrielle indstikforbindelser

Låsebøjle

WW sikrer effektiv alle industrielle stikforbindelser
WW passende til lås med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en bøjlelængde af
mindst. 20 mm
WW lille afspærring: kraftstikforbindelser, maks. 70 mm Ø, maks. længde 120 mm,
kabel Ø maks. 25 mm
WW stor afspærring: kraftstikforbindelser,
maks. 100 mm Ø, maks. længde 250 mm,
kabel Ø maks. 35 mm

WW der kan hænges op til 6 låse på,
så der kan være flere personer
om at sikre et system
WW af vinylcoatet rustfrit stål
WW passende til lås med en bøjlediameter
på maks. 9,5 mm og en bøjlelængde af
mindst. 20 mm

type
type
best.-nr.

op til 25 mm kabeldiameter

op til 35 mm kabeldiameter

209-742-J9

209-743-J9

324,-

456,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

farve 1
best.-nr.
pris Kr. / styk

Diameter bøjlering: 25 mm

Diameter bøjlering: 38 mm

Diameter bøjlering: 25 mm

Diameter bøjlering: 38 mm

rød

rød

gul

gul

209-698-J9

209-699-J9

209-700-J9

209-701-J9

118,-

129,-

118,-

129,-

alle produkter leveringstid: 1 - 2 uger
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Dyppetanke

Dyppetank

fra 4.840,-

W sikker og nem rengøring af større dele i arbejdshøjde
også til anbringelse af mindre, åbne beholdere i tanken
åbning af låget vha. fodpedal
udstyret med gasfjeder og tappehane af rustfrit stål
en gasfjeder sørger for, at lukningen af låget foregår langsomt.
Risikoen for at få ﬁngrene i klemme minimeres.
W låg og kar af rustfrit stål
W stor modstandsdygtighed også mod forurenede stoﬀer
W understellet af stålplader udformet som væsketæt afdrypningskar
W
W
W
W

Låget åbnes ved hjælp en af fodpedal. Låget
lukker, når fodpedalen slippes. En gasfjeder
sørger for, at lukningen foregår langsomt,
så risikoen for at få ﬁngrene i klemme
minimeres.

En tilpasset sibund følger med ved leveringen.

TILBEHØR
Kurv til smådelene
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

45

60

105

673 x 647 x 911

673 x 647 x 931

985 x 647 x 931

117-268-J9

156-554-J9

156-553-J9

4.840,-

5.740,-

7.230,-

117-269-J9

117-269-J9

117-269-J9

890,-

890,-

890,-

best.-nr.
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr. Kurv til smådelene
pris Kr. / styk

564

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk
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Rengøring af emner uden opløsningsmidler
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Problemer med opløsningsmidler? Med bio.x intet problem!
bio.x B 200
WW kompakt rengøringsbord til
økonomisk og miljøvenlig
komponentrengøring uden
opløsningsmidler
WW energispare-funktion når den ikke
bruges
WW forbedret teknik: mindre
fordampning af rensevæsken

Indtil nu bruges der tit rensemidler som indeholder opløsningsmidler til rengøring af emner. Men
de er farlige: Dampe af opløsningsmidler truer sundheden, er miljøskadelige samt brand- og
eksplosionsfarlige. Krav til anlæg til overfladerengøring defineres af Bekendtgørelsen om anvendelse
af driv- og opløsningsmidler. Ledelsen skal bevise at grænseværdien til VOC bliver overholdt.
Rengøringsbord bio.x giver afkald på brug af opløsningsmidler og hjælper at undgå VOC emissioner.
Erstatte rensemidler som indeholder opløsningsmidler ved bio.x rensevæske som er ufarlig og har
ingen karakteriseringspligt. Farerne for dine medarbejder og din virksomhed bliver dermed minimeret.
Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål.

TILBEHØR
Rengøringsbordet bio.x B 200 er med sin
kompakte konstruktion egnet til selv områder
med lidt plads, uden at miste funktionalitet.
Bordet forbinder en ergonomisk og
brugervenlig kontruktion med en rummelig og
barrierefri arbejdsflade.

hængslet låg

1.380,-

Best.-nr.
174-288-J9

Der kan rengøres stærkt snavsede dele
ved hjælp af rengøringspenslen.
Doppelt-vægget rengøringsbord af
kunststof, modstandsdygtig og rustfri.
Regnøringsbordet tændes ved at trykke
på knappen.
Filter sæt med genanvendeligt filter
(filter str. 250 µm) fanger smådele, så
rengøringsvæsken kan bruges i lang tid.
Best.-nr. 172-237-J9, Kr. 1.120,Inkl. aftapningsventil på komfortabel
højde til tømning af brugt væske.
type

bio.x B 200

arbejdshøjde [mm]

950

bredde nytteareal [mm]

760

dybde nytteareal [mm]

560

bæreevne total [kg]

100

påfyldningsmængde
rengøringsmiddel [l]

80

udvendig mål L x B x H [mm]

750 x 890 x 1155

driftstemperatur [°C]

41

mærkespænding [V]

230

best.-nr. bio-x basis

204-143-J9

pris Kr. / styk
best.-nr. Komplet (inkl. filter og
bio.x-specielrensemiddel, som
svarer til 80 l rengøringsvæske)
pris Kr. / styk
TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

10.100,-

Bio.x 4 uger gratis!

172-292-J9
14.100,hængslet låg
174-288-J9
1.380,-

rengøringsbord
bio.x B 200

fra 10.100,-

Rengøringsbord bio.x kan stilles til rådighed i fire
ugers prøvetid. Omkostninger af 1.120 Kr. bliver
modregnet ved købet.

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Rengøring af emner uden opløsningsmidler

DENIOS
garanti

10
år

Afprøvet sikkerhed

Rengøringsbordet bio.x C 500 udmærker sig ved eﬀektiv arbejde og
fortræﬀelig ydelse. Udover den ergonomiske og brugervenlige konstruktion,
imponerer dette rengøringsbord med sit funktionel udstyr.

bio.x C 500
W rengøringsbord til rengøring af emner
uden opløsningsmidler
W energispare-funktion når den ikke
bruges
W ideel til at fjerne olie og fedtstof fra
metal- eller kunststofemner

tilbehør: hængslet låg,
Best.-nr. 135-148-J9, Kr. 1.680,-

Dele renses nemt ved en dyse. Ved hjælp af
den ﬂeksible slange kan dysen ﬁkseres i den
ønskede position.
Rengøringsbørsten gør det lettere at rengøre
stærkt snavsede dele.
Den store arbejdsﬂade giver ingen generende
barrierer.
Rengøringsbordet har en høj bæreevne
og en stabil konstruktion. Bordet består
af kunststof, er modstandsdygtig og
korrosionsfri.
Inkl. aftapningsventil til tømning af brugt
væske.
Flere trins ﬁltersystem, bestående af:
groft ﬁlter, ﬁnt ﬁlter, magnet og ﬁlterpose
der kan væskes (ﬁlter str. 100 μm)
til C500 (ﬁlter str. 100 µm),
Best.-nr. 201-393-J9, Kr. 170,Ved at vælge energispareprogrammet
spares der ca. 50% energi og garanteres en
funktionel styring ved hjælp af soft touch
styrepanel.

bio.x rengøringsbord
komplet inkl. låg, ﬁltersæt,
tømmemekanisme og 100
liter (5 x 20 liter) første gangs
påfyldning

Filter sæt med genanvendeligt ﬁlter
(ﬁlter str. 250 µm) fanger smådele, så
rengøringsvæsken kan bruges i lang tid.,
Best.-nr. 135-149-J9, Kr. 450,-

fra 15.900,type

bio.x C 500

arbejdshøjde [mm]

950

bredde nytteareal [mm]

930

dybde nytteareal [mm]

545

bæreevne total [kg]

250

påfyldningsmængde rengøringsmiddel [l]

100

udvendig mål L x B x H [mm]

780 x 1010 x 1140

driftstemperatur [°C]

41

mærkespænding [V]

230

best.-nr. bio-x basis

135-147-J9

pris Kr. / styk

15.900,-

best.-nr. komplet enhed (inkl. låg, ﬁlter og bio.x specialrengøringsmiddel som svare til 100 l rengøringsvæske)

141-926-J9

pris Kr. / styk

566

21.600,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Rengøringsbord bio.x C 500 (uden rengøringsvæske
og ﬁltersæt), Best.-nr. 135-147-J9, Kr. 15.900,-

www.denios.dk
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Miljøvenlig rengøring af emner med Bio.x

W bio-rengøringsvæske som brugsklar
løsning til fjernelse af olier,
fedtstoﬀer, kølemidler etc. fra
metaldele
W naturlig rengøring på biologisk basis
W er ikke underlagt forordningen for
opløsningsmidler
W ingen foranstaltninger nødvendig
W producerer ingen ﬂygtige organiske
forbindelser (VOC-fri)

Den biologiske rengøringsvæske er velegnet til metal (inkl. aluminium og messing),
kunststof samt lakerede og galvaniserede overﬂader. Den fjerner olie, lette fedtstoﬀer,
kølemidler, korrosionsbeskyttelsesmidler, smudspartikler m.m.
Olier og fedtstoﬀer nedbrydes vha. naturlige mikroorganismer og opretholder dermed
den optimale rengøringseﬀekt.
Bio.x rengøringsmidler er fri af opløsningsmidler
(VOC-fri), pH-neutral samt hud- og miljøvenlig.
Denne innovative serie af rengøringsmidler med
naturlige mikroorganismer bruges i forbindelse
med vores Bio.X rengøringsborde.
Vælg den passende rengøringsvæske til dit
formål!

20 liters dunk

W anvendelsestemperatur:
41-43 °C
W frisk æble duft

fra 45,60 / liter

Bio-rengøring løsning
færdig til brug inkl.
mikroorganisme,
Best.-nr. 130-030-J9,
Kr. 4.580,-

Bio-rengøring
løsning færdig til
brug inkl.
mikroorganisme,
Best.-nr. 161-524-J9,
Kr. 9.120,-

Bio-rengøring løsning færdig
til brug inkl. mikroorganisme,
Best.-nr. 130-032-J9, Kr. 940,-

Bio-rengøring til Bio.X

Bio-rengøring til Bio.X

W naturlig rengøring på biologisk basis
W bio-rengøringsvæske som koncentrat (til blanding med vand 1:4), til
fjernelse af olier, fedtstoﬀer, kølemidler osv. fra metaldele
W ved hjælp af specielle mikroorganismer bliver olier og fedtstoﬀer
nedbrudt. Der er garanteret en lang levetid ved konstant
rengøringsydelse.
W producerer ingen ﬂygtige organiske
forbindelser (VOC-fri)
W er ikke underlagt
forordningen for
opløsningsmidler
W ideel som sæt til
første gangs
påfyldning af bio.x
rengøringsborde

W naturlig rengøring på biologisk basis
W optimeret fedtopløsningsevne
W ved hjælp af specielle mikroorganismer bliver olier og fedtstoﬀer
nedbrudt. Der er garanteret en lang
levetid ved konstant
rengøringsydelse.
W producerer ingen ﬂygtige
organiske forbindelser (VOC-fri)
W er ikke underlagt forordningen
for opløsningsmidler

Bio-rensevæskekoncentrat
til blanding med vand 1:4,
Best.-nr. 187-606-J9, Kr. 3.110,-

Bio-rensevæskekoncentrat
til blanding med vand 1:4,
Best.-nr. 183-543-J9, Kr. 830,-

Bio-rengøring Ultra som
brugsklar løsning inkl.
mikroorganisme,
Best.-nr. 194-745-J9,
Kr. 1.250,-

BESTIL OGSÅ

Flere produkter finder du i vores shop!
Lågåbner

Tappepumpe til vandholdige væsker.
W med 3 adaptere (elastiske pakninger) til
spunshuldiametre fra 46,5 til 60 mm og
4-delt sugerør (dykkerørlængde 950 mm)

1.110,-

Best.-nr.
129-355-J9

Udløbshaner til plasticbeholdere

W kan anvendes til 3/4“ og 2“
spunslåg og plasticlåg ifølge
DIN 51 og DIN 61,
Best.-nr. 117-253-J9,
Kr. 280,-

Tilbehør: transferslange (1,5 m)
med tappepistol
Til 5 liters dunke, Best.-nr. 123-555-J9, Kr. 120,Best.-nr. 129-358-J9, Kr. 610,-

Bestilling og service 76 24 40 80

Til 20 liters dunke, Best.-nr. 117-296-J9, Kr. 140,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Vædnings- og rengøringsbeholdere

Rengøringsbeholdere af stål, 4 til 30 liter

Vædningsbeholder af rustfrit stål, 2,5 liter

W til sikker rengøring af smådele

W
W
W
W

W ideel til aﬀedtning eller rengøring af smådele
W fremstillet af galvaniseret stålplade
W låget lukker automatisk ved brand

fra 930,-

til rengøring af mindre dele eller til neddypning af materialeemner
fjederbetjente dyppesi fungerer samtidig som ﬂammespærre
når låget lukkes, trykkes sien automatisk ned
den benyttes til at dyppe smådelene ned i rengøringsvæsken

2.600,Best.-nr. 117-255-J9

volumen [l]

4

8

30

240 x 170

270 x 250

445 x 375

117-316-J9

117-317-J9

117-318-J9

930,-

1.060,-

1.540,-

TILBEHØR

–

Kurv til smådelene

Kurv til smådelene

best.-nr.

–

117-333-J9

117-334-J9

pris Kr. / styk

–

620,-

770,-

Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Vædnings- og rengøringsbeholdere af rustfrit stål, 2,5 til 20 liter
W
W
W
W

til sikker rengøring af smådele
smeltelod til automatisk lukning i tilfælde af brand
med to håndtag på siderne til nem transport
fremstillet af rustfrit kvalitetsstål

Vædningsbeholder af rustfrit stål,
2,5 liter, med ﬂammespærre som
standard, Best.-nr. 117-256-J9,
Kr. 2.500,Rengøringsbeholder af rustfrit stål,
10 liter, Best.-nr. 117-271-J9,
Kr. 1.990,volumen [l]

2,5

10,0

20,0

270 x 270

270 x 430

117-256-J9

117-271-J9

117-272-J9

2.500,-

1.990,-

2.360,-

TILBEHØR

–

Kurv til smådelene

Kurv til smådelene

best.-nr.

–

117-273-J9

117-274-J9

pris Kr. / styk

–

730,-

750,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

568

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

Rengøringsbeholder af rustfrit stål,
20 liter, Best.-nr. 117-272-J9,
Kr. 2.360,-

270 x 150

Ø x H [mm]

Dykkebeholder af rustfrit stål, 10 liter

Kurv til smådelene,
Best.-nr. 117-274-J9,
Kr. 750,-

www.denios.dk

Vædnings- og rengøringsbeholdere
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FALCON rengøringsbeholder til rengøring af emner
W beholder med låg, der lukker automatisk
i tilfælde af brand
W ideel til aﬀedtning eller rengøring af smådele
W ﬁrkantet form til optimal pladsudnyttelse på
arbejdsﬂader og i skab til farlige medier
W med ergonomiske håndtag til nem håndtering
W med udtagelig kurv eller aﬀjedret si af rustfrit
stål
W af rustfrit stål eller galvaniseret med coating
i signalgul

NYHED

fra 1.510,-

Smeltelod til automatisk
lukning i tilfælde af brand

FALCON rengøringsbeholder til
rengøring af emner, med kurv af
rustfrit stål og i brandtilfælde
selvlukkende låg

FALCON vædningsbeholder med aﬀjedret si
af rustfrit stål

DENSORB Varioform - absorberende
bindeﬂeece i multiformat, der kan bruges
som klude

se side

394

magnetjordledning, iht.
Atex

FALCON rengøringsbeholder af rustfrit stål med 8 liters volumen (til venstre) og af galvaniseret, coatet stål
med 10 liters volumen (til højre), som standard med kurv og selvlukkende låg i tilfælde af brand
variant

se side

337

udtagelig kurv

aﬀjedret si

materiale

stål

volumen [l]

8

10

8

10

8

10

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

243-454-J9

243-455-J9

243-456-J9

243-457-J9

256-868-J9

256-869-J9

1.630,-

1.940,-

2.080,-

2.390,-

1.510,-

1.830,-

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

rustfrit stål

alle produkter frit leveret

stål

leveringstid: på lager
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Stænke- og sprøjtekander

Sikker rengøring med FALCON sprøjtekander

fra 370,-

FALCON sprøjtekander muliggør doseret insprøjtning og nem rengøring af snavsede overﬂader.

FALCON Sprøjtekander
W sparsom og nøjagtig indsprøjtning af alle ﬂader og emner, der skal rengøres
W ergonomisk spøjtehoved af kunststof inkl. udløbsforlænger med justerbar dyse
W med justerbare dyse inkl. forlængelse
W høj bestandighed mod mange rengøringsmidler
W beholdere af rustfrit stål 1.4404 (SUS 316 L) eller galvaniseret og
pulverlakeret i signalgul

Alle beholdere leveres med et
ﬂersproget sikkerheds-klistermærke
med fare-symboler ifølge GHS

Opsamlingskar til
smådunke af stål og
rustfrit stål
se side

20

materiale
volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

570

stål

rustfrit stål

1,0

2,0

1,0

2,0

165 x 300

190 x 345

165 x 300

190 x 345

188-956-J9

188-957-J9

204-618-J9

204-619-J9

370,-

400,-

660,-

720,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk
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Din sikkerhed: FALCON stænkekander

fra 370,-

FALCON stænkekander muliggør sikker fugtning af pudseklude.

FALCON Stænkekander

BESTIL OGSÅ

W til fugtning af pudseklude eller svampe
W sparsommelig i brug, overﬂødig væske løber tilbage i beholderen
W beskyttelse ved at reducere dampene

Påfyldningstragt
Galvaniseret ståltragt til
sikkerhedsbeholdere

W med integreret ﬂammespærre
W pumpeværk kan nemt betjenes
W beholdere af rustfrit stål 1.4404 (SUS 316 L) eller galvaniseret og
pulverlakeret i signalgul

210,-

Best.-nr.
187-536-J9

Tragt af rustfrit stål til
sikkerhedsbeholdere

570,-

Best.-nr.
187-534-J9

FALCON sikkerhedsdunk
med tappehane
se side

303

materiale
volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

stål

rustfrit stål

1,0

2,5

1,0

2,0

178 x 200

178 x 290

132 x 258

131 x 305

187-531-J9

187-532-J9

211-600-J9

211-601-J9

370,-

450,-

750,-

860,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

571

6

Rengøringsbeholdere til smådele

Stænkekander af polyethylen (PE), 1 til 4 liter
W til fugtning af pudseklude eller svampe osv.
W
W
W
W
W
W

vædetallerkenen er lejret fjedrende, inklusive ﬂammebarriere
et pumpesystem af messing fører væsken til vædetallerkenen
sparsommelig i brug - overﬂødig væske løber tilbage i vædetallerkenen
slagfast
fremstillet af 4 mm tyk polyethylen (PE)
FM-testet

fra 750,-

volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.

1,0

2,0

4,0

135 x 250

165 x 280

195 x 330

117-181-J9

117-183-J9

117-186-J9

750,-

800,-

830,-

pris Kr. / styk

Stænkekande, 1 liter

Stænkekande, 4 liter

Vædningsbeholdere
W til rengøring af mindre dele eller
til neddypning af materialeemner
W spild af rengøringsvæske undgås
W den fjederbetjente dyppesi fungerer samtidig
som ﬂammespærre
W af galvaniseret stål ifølge ISO-standard

Rengøringsbeholder til smådele, 1 liter

Vædningsbeholder, 4 liter

fra 470,-

Vædningsbeholder, 6 liter

Vædningsbeholder, 7,5 liter

volumen [l]
variant
diameter udvendig [mm]
best.-nr.

1,00

2,00

4,00

6,00

7,50

–

2 håndtag

2 håndtag

bærebøjle

bærebøjle

2 håndtag

110

180

203

235

215

315

117-164-J9

117-166-J9

117-168-J9

117-171-J9

117-172-J9

117-173-J9

470,-

520,-

630,-

670,-

790,-

920,-

pris Kr. / styk

572

0,25

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

www.denios.dk
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Sprøjtekande Professional
W et tryk på sprøjteknappen er nok til en jævn,
konstant forstøvning.
W forstøvningen kan reguleres ved at dreje på
dysen.
W robust og teknisk færdigudviklet
W plast trykbeholder af høj kvalitet, ”EasyOpen”
W integreret skala, optisk væskestandsindikator
W trykopbygning i væskebeholderen
ved pumpning eller med trykluft (type
Professional Plus)

ALTID BILLIGT

fra 180,- / styk

type

Professional L 1500 A

egnet til
farve vægtstang/dyse

Spøjtehoved-forlængelse (300 mm) til
sprøjtekande Professional,
Best.-nr. 229-381-J9, Kr. 60,-

alkaliske
rengøringsmidler

Professional L 1500 S

sort

gul
1,5

maksimal driftstryk [bar]

3,0

sort/rød
4,0

–

–

–

NW 7,2 hhv. 1/4“

300 x 150 x 430

stk. / pakke
pris Kr. / pakke

rød

1,6

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.

Professional Plus
1600 L

syreholdige opløsningsmiddelholdige Rengøringsmidler med
rengøringsmidler
rengøringsmidler
opløsningsmidler

volumen [l]
trykluftforsyning

Professional L 1500 L

2 styk
229-377-J9

229-378-J9

229-379-J9

229-380-J9

360,-

430,-

490,-

530,-

Sprøjtekander Professional
W brugervenlig formet sprøjtehoved
W meget ﬁn forstøvning
W sprøjtemængde pr. slag 1,2 ± 0,1 ml

ALTID BILLIGT

fra 50,- / styk

W ergonomisk korpus med lavt tyngdepunkt for høj
stabilitet

Sprøjtehoved-forlængelse (200 mm) til
sprøjteﬂaske Professional,
Best.-nr. 229-384-J9, Kr. 40,-

volumen [l]

0,5

1,0

diameter udvendig [mm]

95

120

stk. / pakke

5 styk

best.-nr.

229-382-J9

229-383-J9

250,-

280,-

pris Kr. / pakke

Sprøjteflasker med vendbar
ventil

fra 100,-

W sprøjtning af enhver position
W kan også bruges på vanskeligt tilgængelige steder
W trinløs justerbar dyse
W mediet kommer i kontakt med dele af PP, PE,
silikone og rustfrit stål

DENSORB Varioform
- absorberende
bindeﬂeece i
multiformat, der kan
bruges som klude

Sprøjtekande vendbar ventil
volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.

se side

394

Bestilling og service 76 24 40 80

0,25

0,50

1,00

60 x 220

76 x 240

95 x 295
210-186-J9

210-184-J9

210-185-J9

pris Kr. / styk

110,-

130,-

150,-

pris Kr. / styk fra 3 styk

100,-

115,-

135,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Rengøringsklude

Pudseklude iht. DIN 61650

NYHED

W bedste kvalitet af rene genbrugsmaterialer
W fri for kroge, knapper og lynlåse
W leveres i praktisk dispenserboks med ca. 130 klude eller som stor 10 kg presset balle

fra 10,13 / kg
KB

TB

BB

TW

BW

W af let bomuldsmateW klassisk klude af blødt, W af lyst bomuld
W hvidt
riale til grove tilsmuds- lyst bomuldsmateriale
sengetøj
bomuldsmateriale,
ninger
med høj sugeevne
W velegnet til følsomme blødt, fnugfri og med
høj sugeevne
W velegnet til brug i
W ideel til maskin- og
overﬂader
værksteder, byggeintankrengøring eller på
W ideelle til brug med
dustri m.m.
værksteder - overalt,
opløsningsmidler
hvor der skal opsuges
meget væske

HW

W bedste kvalitet af rene W af hvid, slidestærk
genbrugsmaterialer
frotté
W fri for kroge, knapper W høj sugeevne, ideel
og lynlåse
til aftørring af fugtige
overﬂader

Der kan vælges mellem
- 3 pressede blok à 10 kg
- 30 pressede blok à 10 kg (hel palle)

type
best.-nr. 3 sække klude à 10 kg

KB

TB

BB

HB

TW

BW

HW

158-024-J9

158-019-J9

–

–

158-022-J9

158-027-J9

–

390,-

410,-

–

–

760,-

770,-

–

158-037-J9

158-030-J9

–

–

158-034-J9

158-038-J9

–

pris Kr. / pakke
best.-nr. 30 sække klude à 10 kg
pris Kr. / palle(r)

3.040,-

3.970,-

–

–

5.560,-

6.470,-

–

best.-nr. presset balle à 10 kg

–

–

246-189-J9

246-191-J9

–

–

246-190-J9

pris Kr. / pakke

–

–

450,-

540,-

–

–

730,-

FB-B
type

TB-B

TW-B

FB-B

Pudseklude trikot kulørt, 5 kg,
dispenser boks

Pudseklude trikot hvid, 5 kg,
dispenser boks

Pudseklude ﬂannel kulørt, 3,5 kg,
dispenser boks

stk. / pakke

3 styk

3 styk

3 styk

antal klude

390

390

390

380 x 380

380 x 380

380 x 380

246-193-J9

246-192-J9

246-194-J9

630,-

810,-

720,-

kludstørrelse [mm]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

574

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge

W af særlig blødt, lyst ﬂonel stof
W høj sugeevne, velegnet til
rengøring af ujævne strukturer

www.denios.dk
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Fleeceklude AT
W
W
W
W
W
W
W
W

ekstrem stærk og voluminøs klude
ideel erstatning til almindelige pudseklude
til krævende rengøringsopgaver og fjernelse af snavs, f.eks. aﬀedtning af tandhjul
af hygiejnisk cellulose-polypropylen væv med høj optagelseskapacitet
egent til optagelse af olie, fedt, vandholdige opløsninger
slidestærk og fnugfri, kan anvendes både våd og tør
også egnet til at tørre skarpkantede overﬂader af med
bestandig mod syter og opløsningsmidler

variant
stk. / pakke

rulle, hvid

klud, hvid, foldet

rulle, blå

klud, blå, foldet

1 rulle(r)

12 pakke

1 rulle(r)

12 pakke

500

420

475

420

38 x 40

30 x 38

38 x 40

30 x 38

afrivninger stk. / pakke
kludstørrelse (mm)
ﬂadevægt [g/m²]
best.-nr.

ligger godt i hånden

80

80

110

110

246-182-J9

246-184-J9

246-185-J9

246-186-J9

pris Kr. / pakke

760,-

700,-

1.250,-

780,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

720,-

660,-

1.190,-

740,-

Fleeceklude Bio White
W hygiejniske klude til næsten alle rengøringsopgaver
W 100% biologisk nedbrydelig, miljøvenlig alternativ til syntetisk stof
W meget stærkt specialvæv med høj opsugningsevne

variant
stk. / pakke

FRIEN
D
ECO

LY

720

246-187-J9

246-188-J9

pris Kr. / pakke

900,-

770,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

860,-

730,-

best.-nr.

BESTIL OGSÅ
Praktisk dispenserboks inkl. sæt
til vægmontering
W individuel dosering: kludene kan rives af i den
ønskede længe
W maksimal hygiejne, da brugeren kun rører ved
papirkluden der bliver fjernet

N 19

D 19

Rengøringsklud, hvid, 1-lags, 12 ruller à
125 m, bredde = 22 cm

Rengøringsklud, hvid, 1-lags, 6 ruller à
300 m, bredde = 22 cm

248-314-J9

248-315-J9

pris Kr. / pakke

360,-

400,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

340,-

380,-

TILBEHØR
best.-nr.
udvendig mål L x B x H [mm]
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

8 pakke

1000

W ideel til næsten alle rengøringsopgaver
W ideel til hygiejniske områder og stor forbrug
W miljøvenlige og hygiejniske klude af
cellulose, hvid
W altid lige ved hånden, uden perforation
W kluden er altid ren, når den tages fra
dispenseren

best.-nr.

klud, hvid, foldet

2 rulle(r)

afrivninger stk. / pakke

Slidestærke klude Basic

type

rulle, hvid

Praktisk dispenserboks inkl. sæt til vægmontering
249-664-J9

249-666-J9

180 x 172 x 345

250 x 230 x 365

440,-

500,-

Praktisk dispenserboks til
rengøringsklude N 19 og D 19
(se tabel nedenfor)

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Rengøringsklude

Rengøringsklude, bestandige mod opløsningsmidler
W silikonefri
W ideel som aﬀedtningsklud, også egnet til brug i områder med fødevarer
W kludstørrelse: 30 x 38 cm

W til universel brug i alle krævende high-end områder såsom laboratorier,
elektronikindustri, lakering, produktion
W tekstilstof af en kombination af cellulose og polyester, hurtig sugende,
bestandig mod opløsningsmidler og fnugfri
W slidstærk, i både tør og våd tilstand

variant

klud, hvid, foldet

klud, turkis, foldet

rulle

10 pakke

1 Karton

2 rulle(r)

stk. / pakke
til at rive af [styk]

500

200

1000

130-040-J9

130-041-J9

130-042-J9

pris Kr. / pakke

720,-

340,-

1.290,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

684,-

320,-

1.230,-

best.-nr.

Klude med høj sugeevne
W pudseklud til industri og håndværk
W alsidig anvendelse, f.eks. til bygningsrengøring eller rengøring og vedligeholdelse af
produktionsmidler på værksteder
W høj sugeevne, ideel til opsugning af olie og vand
W også egnet til brug på følsomme overﬂader takket være den bløde struktur
W fremstillet af cellulose af høj kvalitet med stabiliserende latex
W særlig rivfast og fnugsvag
variant
stk. / pakke
til at rive af [styk]
kludstørrelse (mm)
best.-nr.

rulle

rulle

1 rulle(r)

4 rulle(r)

700

1000

260 x 350 mm

200 x 300 mm

130-038-J9

123-192-J9

pris Kr. / pakke

660,-

690,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

627,-

656,-

Robuste celluloseklude
ideelle til brug i industrien, bilværksteder m.m.
til opsugning af snavs, olie og fedt
særlig rivfast og fnugsvag
ideelle til brug i industrien og bilværksteder,
specielt til vedligeholdelsesarbejde med
olieforurenede og tilsmudsede emner eller fjernelse
af metalspåner
W fremstillet af genbrugt papir (blå) eller cellulose
(hvid)
W rulle i 4 lag med høj optagelseskapacitet
W kludstørrelse: 37 x 38 cm
W
W
W
W

TOP-SELLER

fra 372,- / rulle(r)

variant
stk. / pakke
til at rive af [styk]

rulle, hvid, 4-lags

1 rulle(r)

1 rulle(r)

989

925

130-036-J9

130-037-J9

pris Kr. / pakke

390,-

440,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

372,-

418,-

best.-nr.

576

rulle, blå, 3-lags

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Genanvendelige rengøringsklude
W egnet til alle industrielle områder, f.eks. til rengøring og vedligeholdelse af produktionsmaskiner eller værktøj
W slidstærke, kan vaskes og genbruges og opsuger olie og fedtstoﬀer
W kan bruges til forskellige opløsningsmidler, kemikalier og olie

Rengøringsklude, på rulle

Genanvendelige rengøringsklude,
format klud foldet: 38 x 40 cm

variant
stk. / pakke

rulle

klud, foldet

1 rulle(r)

20 pakke

til at rive af [styk]

500

500

129-659-J9

123-197-J9

pris Kr. / rulle(r)

550,-

780,-

pris Kr. / rulle(r) fra 5 rulle(r)

523,-

742,-

best.-nr.

Slidestærke industri-klude

PRIS TIP

350,Best.-nr. 248-316-J9

type

X 170

stk. / pakke

2 rulle(r)

variant

2-lags

afrivninger stk. / pakke [styk]

2520

bredde udvendig [mm]

240

best.-nr.

Praktisk afrivnings stativ til vægmontage,
kan også benyttes som fristående holder,
inkl. afrivningsskinne, dimensioner
B x D x H (mm): 500 x 430 x 360,
Best.-nr. 116-579-J9, Kr. 310,-

Bestilling og service 76 24 40 80

FRIEN
D
ECO

LY

ideelle til brug i industrien, bilværksteder m.m.
velegnet til kraftige tilsmudsninger
optimalt pris-ydelses-forhold: ideelt til højt forbrug
velegnede til brug i industrien og bilværksteder, specielt til vedligeholdelsesarbejde
med olieforurenede og tilsmudsede emner eller til fjernelse af metalspåner
W slidestærke klude af genbrugt cellulose, brun
W kludstørrelse: 24 x 38 cm
W
W
W
W

248-316-J9

pris Kr. / pakke

350,-

pris Kr. / pakke fra 5 pakke

330,-

Mobil rulleholder inkl. holder til affaldssæk
og afrivningskant, B x D x H (mm):
490 x 720 x 1070, Best.-nr. 116-578-J9, Kr. 540,-

Rulleholder inkl. afrivningskant,
B x D x H (mm): 440 x 385 x 880,
Best.-nr. 116-637-J9, Kr. 380,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Magnet samlere

Magnet fejemaskine

NYHED

W med optimeret magnetfelt, for at tiltrække dele selv fra
fuger og riller
W i et stabilt kabinet af rustfrit stål - også egnet il
udendørs brug

7.280,Best.-nr. 257-417-J9

W højdejusterbare hjul til ujævne gulve bag på kabinettet - muliggør kompelt
rengøring af hjørner og kanter (arbejdsbredde: 610 mm).
W ved aktivering af den ergonomiske fodpedal, falder alle de opsamlede dele
ud af enheden.
W vedligeholdelsesfri og velfungerende, f.eks. i metalindustrien, på
byggepladser eller genbrug

Anordningen bag kabinettet gør det
muligt, at også hjørner og kanter nemt
kan fejes.

Pedalen løsner alle indsamlede jerndele fra
magneten

Justerbar magnetsamler
W magnethoved justerbar op til 90 grader
W til optagelse af metal (såsom værktøj, skruer, bolte,
spåner m.m.) på vanskeligt tilgængelige steder
W let fjernelse af de optagede metalgenstande ved at
trække håndtaget op

400,Best.-nr. 180-697-J9
Magnetsamler med op til 90 graders justerbar hoved og
brugervenlig frigivelsesmekanisme på det ergonomiske
håndtag

Magnetstav
W ideel til svært tilgængelige områder
W til optagelse af metalspåner, nåle og små metaldele ved maskiner (fræser, drejebænk, boremaskine)
eller arbejdsborde
W griber fat på metalgenstande på 5 cm‘s afstand
W let, rustfrit skaft
W let at tømme ved at trække centralskaftet ud
W totallængde: 410 mm

Magnetstav, Best.-nr. 163-474-J9, Kr. 420,-

578

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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WW magnetkosten trækker metaldele ud af fuger og revner, hvor koste og fejemaskiner ikke kan komme til
WW til undgåelse af farekilder
WW optager let spåner og andre irriterende genstande, som tilstopper børsterne på en almindelig kost

Magnetkost

Magnetkost „Heavy Duty“

WW let fjernelse af de optagede metalgenstande ved enkel løse-mekanisme på
skaftet
WW teleskopskaftet er udtrækkelig fra 750 til 1050 mm
WW optagelseskapacitet 9 kg

WW teleskopskaftet er udtrækkelig
fra 640 til 1020 mm
WW ergonomisk skaft, håndtag med
fingerhul og skridsikring
WW fejehøjden kan indstilles fra
19 - 38 mm
WW ekstra stor profilerede hjul til
nem og sikker betjening
WW optagelseskapacitet 14 kg

660,Best.-nr. 174-387-J9

De optagne dele kan let
løsnes ved at trække
håndtaget på oversiden op.
Magnetkost "Heavy Duty", Best.-nr. 179-680-J9, Kr. 680,-

Magnetkoste til gaffeltrucks
WW stærk og stabil magnet til at fjerne farlige og irriterende
metalgenstande i trafikområder, halgulve osv.
WW også fremragende egnet til ujævne, rå gulve,
f.eks. grus, ridset beton, brosten...
WW nem at montere på gaffeltrucken
WW magnetkosten griber sikkert fat i
metalgenstande op til 14 cm’s afstand
WW de optagne metalgenstande kan let løsnes ved
at trække håndtaget på oversiden op
WW opsamlingskapacitet op til 80 kg
WW fejebredde (mm): 910

Magnetkost til montering på
gaffeltruck, Best.-nr. 164-072-J9,
Kr. 5.730,-

Bestilling og service 76 24 40 80

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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Væskesuger

W minimerer brug af absorptionsmateriale og bortskaﬀelsesomkostninger
W til opsugning af bundsats i kar, diesel, olie osv. i biler eller tømning af
opsamlingskar
W med trykluftdrift
W med trykluftdrift

W
W
W
W

mulighed for genanvendelse af aﬀaldsproduktet
ﬁltre er ikke nødvendige
vakuum ved 6 bar (mm/Ws): 4.000
mulighed for genanvendelse af aﬀaldsproduktet

Væskesuger SV 6.4

4.100,Best.-nr. 123-223-J9
indhold:
1 vakuumpumpe med afspærringsventil
og mængdebegrænser
1 forbindelsesled med 90˚-vinkel til
2"-hul
2 m Vakuumslange, Ø 38 mm

Væskesuger SV 6.4, til montering på en tromle med
spunshul (fås som tilbehør)

Væskesuger SV 6.16

6.560,Best.-nr. 123-224-J9
indhold:
1 vakuumpumpe med ventil og
mængdebegrænser
2 m vakuumslange, ø 38 mm
1 Camlock-kobling
3-delt rør
1 gulv-mundstykke med gummiliste
1 hånddyse

Væskesuger SV 6.16 med gulv-mundstykke

60 og 200 liters
tromler
se side

282

TILBEHØR
best.-nr.

580

pris Kr. / styk

Vakuumslange til væskesuger SV 6.4, 3 m lang, Ø 38 mm

177-326-J9

400,-

Tromlerem til 200 liters tromler

174-321-J9

1.500,-

Si til 200 liters væskesuger

179-650-J9

4.580,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Væskesuger ATEX W54 og ATEX W200
W også til anvendelse i Ex-områder: gas zone 1 / støv zone 21

W til alle væsker med et ﬂammepunkt over 55°C,
f.eks. kølevand, olie, farver, slam, glykol, diesel,
smøreolie etc. (ikke til opløsningsmidler!)
W kun med trykluft suges væsker fra gulve, ud af
maskiner eller beholdere
W inkl. 2 m sugeslange (Ø 38 mm, antistatisk),
3-delt metal sugerør, gulvdyse,transportvogn
(med antistatiske hjul) og beholder

variant

ATEX W60

ATEX W200

best.-nr.

173-292-J9

179-646-J9

15.900,-

17.200,-

pris Kr. / styk

Væskesuger ATEX W54 med 54-l-rustfri
stålbeholder

Væskesuger ATEX W200 med 200 liters beholder
af lakeret stål

TILBEHØR
best.-nr.

pris Kr. / styk

ATEX-forlængerslange til væskesuger, 3 m, Ø 38 mm, antistatisk

173-839-J9

670,-

Tromlerem til 200 liters tromler

174-321-J9

1.500,-

Si til 54 liters ATEX væskesuger, af rustfrit stål

173-840-J9

3.800,-

Si til 200 liters væskesuger

179-650-J9

4.580,-

Olieudskiller

Anvendelse:
Olieudskiller med
montagefod, monteret
på kanten af en
beholder.

W kortsigtet optagelse
W lavere anskaﬀelses- og
bortskaﬀelsesomkostninger
W forlængede brugstider for materialer og
maskiner

fra 6.330,Bærbare olieudskillere til brug
forskellige steder; olien udskilles på
begge sider af udskilleren.

W Funktionssystem: Olie binder bedre til sig selv
og andre genstande end vand. Det bliver optaget
fra olieudskillerbåndet, og siden skummet af
vandoverﬂaden.
W kapacitet fra op til 4 liter olie i timen
W for inden-og udendørs brug til vandbaserede vaske- og
kølevæsker samt staionære væskefaser op til +100 °C
W inkl. timer og bånd af rustfrit stål og polyurethan (hurtig
udskiftning)
variant
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

Væskesuger PumpOut

se side

581

dykkedybde 115 mm

dykkedybde 270 mm

dykkedybde 420 mm

dykkedybde 575 mm

170 x 110 x 255

170 x 110 x 410

170 x 110 x 560

170 x 110 x 715

179-651-J9

179-652-J9

179-653-J9

179-654-J9

6.330,-

6.140,-

6.820,-

6.670,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger
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Industristøvsuger

Industristøvsuger til farligt støv
WW iht. europæiske sikkerhedsstandarder mht. arbejde med sundhedsfarligt og / eller eksplosionsfarligt støv
WW til sundhedsfarligt støv, kræft- og/eller sygdomsfremkaldende støv og astbeststøv
WW opfylder kravene på områderne sikkerhed og sundhed og er støjreducerede
WW soft start af motoren - startstrøm holdes lav og spændingsfald undgås

Industristøvsuger S 540-Asbest med 3 m sugeslange, buet håndrør og to forlængelsesrør
(0,5 m, af forkromet stål), filterpose og -element, gulvdyse og fugemundstykke.

Industristøvsuger S 560-Asbest med 3 m
sugeslange (Ø 36 mm), buet håndrør af rustfrit
stål, filterpose og -element, fugemundstykke
og stikkontakt.

Industristøvsuger S 940 med 4 m sugeslange,
buet håndrør, filterpose og -element, luftfilter
og fugemundstykke.

Tilbehørssæt: 4 m sugeslange (Ø 36 mm), forlængelsesog håndrør, gulv-, fugemundstykke og børstedyse,
Best.-nr. 250-758-J9, Kr. 8.760,-

Yderligere tilbehørssæt til
industristøvsugerne findes i DENIOS’
onlineshop www.denios.dk/shop
Industristøvsuger S 960 med 3,5 m sugeslange
Ø 27, sugerørsholder, filterpose og -element,
værktøjsadapter, kabelopruller med 7,5 m
kabel.

type

S 540-Asbest

S 560-Asbest

S 940

S 960

1500

1200

1400

1500

2800

L, M, H, ASBEST

L, M, H, ASBEST

L, M, ATEX TYPE 22

L, M, ATEX TYPE 22

L, M, ATEX TYPE 22
II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

kapacitet [W]
anvendelse
Ex-beskyttelsesklasse (karakterisering)
volumen [l]
undertryk [mbar]
lydniveau [db(A)]
udvendig mål L x B x H [mm]

Industristøvsuger S 990 med filterpose og
-element, affaldssæk og luftfilter.

S 990

–

–

II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54

30

70

37

70

50

250

230

230

250

230

59

57

60

59

67

450 x 400 x 672

605 x 600 x 600

596 x 462 x 786

1000 x 655 x 610

810 x 600 x 1140

vægt [kg]
best.-nr.
pris Kr. / styk

10

25

19

33

50

210-582-J9

137-971-J9

218-631-J9

137-972-J9

218-632-J9

6.970,-

12.900,-

19.300,-

20.900,-

29.900,-

137-976-J9

137-977-J9

218-633-J9

137-981-J9

218-634-J9

TILBEHØR
best.-nr. Sikkerhedsfiltersække (stk. pr.
pakke = 5 stk.)
pris Kr. / pakke
best.-nr. Mikrofilterelement
pris Kr. / styk

582

alle produkter frit leveret

1.180,-

1.210,-

1.190,-

1.270,-

1.240,-

137-982-J9

137-983-J9

–

137-984-J9

–

1.610,-

1.780,-

–

530,-

–

leveringstid: 1 - 2 uger

www.denios.dk

Universalbeholdere, 38 til 210 liter
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Universalbeholder af kunststof, 38 til 210 liter
WW ideel til indsamling af genbrug eller til opbevaring af stykgods
210 liter

WW kunststof-konstruktion af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW stød- og ridsefast samt kulde- og formbestandig
WW ekstra stabilitet pga. kantforstærkning
WW kraftige, integrerede håndtag til let, skridsikker løftning

170 liter
120 liter

Runde
universalbeholdere,
fås i 5 størrelser og
5 farver (låg som
tilbehør)

fra 370,-

75 liter

Passende til alle
170 liters beholdere

Låg med selvlukkende klap af
polyethylen, Ø 630 mm,
Best.-nr. 156-779-J9, Kr. 960,volumen [l]
Ø x H [mm]

Chassis, Best.-nr. 115-935-J9, Kr. 760,-

38

75

120

170

210

400 x 440

500 x 580

560 x 700

610 x 800

675 x 840
115-933-J9

best.-nr. grå

137-816-J9

115-911-J9

115-917-J9

115-925-J9

best.-nr. hvid

137-817-J9

115-915-J9

115-923-J9

115-931-J9

–

–

115-913-J9

115-921-J9

–

–

best.-nr. blå

–

157-555-J9

157-556-J9

–

–

best.-nr. rød

–

–

115-919-J9

–

–

370,-

460,-

860,-

1.200,-

1.600,-

best.-nr. gul

pris Kr. / styk

Låg til runde universalbeholdere

TILBEHØR
410 x 30

505 x 40

565 x 40

620 x 40

680 x 55

best.-nr. grå

Ø x H [mm]

137-818-J9

115-912-J9

115-918-J9

–

115-934-J9

best.-nr. hvid

137-819-J9

115-916-J9

115-924-J9

–

–

best.-nr. gul

–

115-914-J9

115-922-J9

–

–

best.-nr. sort

–

176-856-J9

–

176-855-J9

–

best.-nr. rød

–

–

115-920-J9

–

–

120,-

120,-

160,-

250,-

310,-

pris Kr. / styk
TILBEHØR

best.-nr.
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)

Kunststof affaldssække, transparent (200 stk. pr. pakke)

til 38 liters beholdere

til 75 liters beholdere

til 120 og 170 liters beholdere

til 210 liters beholdere

243-869-J9

243-872-J9

243-884-J9

243-883-J9

374,-

518,-

994,-

1.070,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 uge
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ASF beholdere

ASF beholder, enkeltvægget
W udviklet til indsamling og
transport af væsker
W enkelt-vægget galvaniseret beholder uden aﬂøb
W transport: tilladt, uden hensyntagen til
ﬂammepunktet
W passiv lagring er tilladt uden hensyntagen til
ﬂammepunktet
W tillad til aktiv lagring af medier med
ﬂammepunkt > 55°C (i forbindelse med et
opsamlingskar)
W gaﬀellommer til nem transport

Åbning NW 400 i toppen og låselig låg.

Udluftningsventil til automatisk
trykaﬂastning
ASF beholder, enkeltvægget
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

200

445

800

1000

715 x 715 x 845

1230 x 1030 x 840

1230 x 1030 x 1220

1230 x 1030 x 1400

vægt [kg]
UN-godkendelse

70

175

210

230

D/BAM 4760/1A2W

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

117-951-J9

117-952-J9

117-953-J9

117-955-J9

9.130,-

13.900,-

15.100,-

15.100,-

best.-nr.
pris Kr. / styk

ASF beholder, dobbeltvægget
W udviklet til indsamling og transport af væsker
dobbelt-vægget galvaniseret beholder
transport: tilladt, uden hensyntagen til ﬂammepunktet
dobbelt-vægget galvaniseret beholder
aktiv lagring op til 450 liter tilladt uden indskrænkninger - fra 450 liter tilladt til medier med et
ﬂammepunkt > 55°C
W lagring uden yderligere opsamlingskar tilladt
W lækagedetektor for at sikre tætheden
W gaﬀellommer til nem transport
W
W
W
W

Detaljebillede:
lækagedetektor for
at sikre tætheden af
beholderen

Alle ASF-beholdere kan
stables således at en
pladsbesparende opbevaring
er muligt.

Beholder type ASF-D, 100 liter,
dobbelt-vægget
ASF beholder, dobbeltvægget

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

100

280

445

800

1000

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

vægt [kg]
UN-godkendelse
best.-nr.

65

120

220

285

310

D/BAM 9440/1A2

D/BAM 6480/31A

D/BAM 0471/31A

D/BAM 0472/31A

D/BAM 0472/31A

117-959-J9

120-363-J9

120-364-J9

117-960-J9

117-961-J9

9.130,-

15.100,-

23.200,-

24.200,-

24.900,-

pris Kr. / styk

584

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk

ASF- og ASP-beholdere
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ASF-beholder, med afløb
W enkeltvægget galvaniseret beholder med aﬂøb og 2”
afspærringsventiltransport: tilladt, uden hensyntagen til ﬂammepunktet
W passiv lagring tilladt ifm. opsamlingskar
W tilladt til aktiv lagring af medier med et ﬂammepunkt > 55° C ifm.
opsamlingskaråbning NW 400 i toppen og sikkerhedsventil 1/2”

Detaljebillede:
afspærringsventil
med 2“ kuglehane

Beholder ASF-B med aﬂøb, 445 liter

Beholder ASF-B med aﬂøb,
1.000 liter

Beholder ASF-B med aﬂøb, 800 liter

ASF-beholder, med aﬂøb
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
vægt [kg]
UN-godkendelse
best.-nr.
pris Kr. / styk

445

800

1000

1230 x 1030 x 1040

1230 x 1030 x 1420

1230 x 1030 x 1600

200

235

255

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

117-956-J9

117-957-J9

117-958-J9

17.700,-

18.500,-

19.600,-

Beholder ASF-B med aﬂøb, 1.000 liter.
(lagret i henhold til loven på et godkendt
opsamlingskar)
Opsamlingskar DENIOS classic-line,
til 1 IBC palletank à 1000 liter, lakeret,
Best.-nr. 259-387-J9, Kr. 7.690,-

Bredere spildkar
fra side

44-45

ASP-beholdere til faste og pastøse medier
W ideel til indsamling og transport af faste medier
W
W
W
W
W

transport er tilladt til faste medier, som ifølge ADR/RID må transporteres i storemballager ”IBC” eller „kasser af stål“
galvaniseret beholder med UN-godkendelse
passiv lagring tilladt
aktiv lagring tilladt - beholdere skal stå på fast grund, så spildte medier kan ses og fjernes
låget åbnes nemt vha. hængselfjedre og kan fastgøres i to åbningsvinkler (70° og 270°)

TILBEHØR
Kunststofsække af polyethylen (PE) som
beskyttelse mod grov tilsmudsning af
ASP-beholdere (1 pakke = 10 stk.)
til 240 liter

Kr. 360,-

Best.-nr.
117-963-J9

til 600 og 800 liter

Kr. 430,-

Best.-nr.
117-966-J9

ASP beholder 800 liter til
tomme spraydåser
ASP beholder til
tomme spraydåser

ASP-beholdere til faste og pastøse medier
volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

240

600

800

800

715 x 715 x 845

1200 x 1000 x 1023

1200 x 1000 x 1212

1200 x 1000 x 1212

vægt [kg]
UN-godkendelse
best.-nr.

80

175

190

190

D/BAM 0460/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12938

117-962-J9

117-964-J9

117-965-J9

208-417-J9

8.080,-

10.400,-

10.800,-

11.600,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

fra 8.080,ASP beholder 800 liter

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger
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Specialindsamlere og sikkerhedsbeholdere

Beholder til faste medier, 200 liter
WW vha. et integreret understel er denne beholder velegnet til decentral
indsamling af faste affaldsstoffer
WW galvaniseret udførelse
WW stabile lukninger på låget
WW transport: tilladt for faste medier, som iht. GGVSEB må transporteres i
”tromle af stål med aftagelig låg”
WW aktiv lagring: tilladt - beholdere skal stå på fast grund, så spildte medier
kan ses og fjernes
WW passiv lagring: tilladt
WW dimensioner B x D x H [mm]: 710 x 625 x 1055
WW volumen [l]: 200
WW vægt [kg] 43

Mobil sikkerheds-indsamlingsbeholder til
medier der indeholder olie, 240 liter
WW benyttes til optagelse af stoffer, der indeholder olie
WW galvaniseret udførelse med letkørende hjul
WW olie-aftapningshane og sivebund, således at resterende væske kan
tømmes ud af beholderne
WW dimensioner B x D x H [mm]:
590 x 655 x 1230
WW volumen [l]: 240
WW vægt [kg] 45

Foldbare
genanvendelige
lækagekar
se side

438

TILBEHØR
Kunststofsække af PE som
beskyttelse mod grov tilsmudsning
(1 pakke = 10 stk.)
Best.-nr. 117-968-J9, Kr. 320,-

3.050,-

Beholder til faste medier,
Best.-nr. 117-967-J9, Kr. 4.150,-

Best.-nr. 117-836-J9

Flammex slukningslåg til tromler

Tromle-låg med åbningsklap

WW Flammex-slukningshoved af aluminium
WW forvandler 200 liters tromler til selvslukkende sikkerheds-affaldsbeholdere
WW Flammex-princip: I tilfælde af brand samler
forbrændingsgasserne sig under den sortlakerede dækselring og „kvæler“ således ilden,
da der ikke længere kan trænge ilt ind i
beholderen.

WW kuppel-overdel med selvlukkende åbningsklap
WW de kan anvende forhåndenværende tromler til billig affalds-indsamling
WW fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
WW dimensioner Ø × H [mm]: 630 x 321 mm

960,Best.-nr. 156-779-J9

940,-

Låg med selvlukkende klap af
polyethylen, Ø 630 mm

Best.-nr. 116-804-J9

586

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk
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Sikkerhedsskraldespand

5år
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Den rene og sikre løsning til din arbejdsplads.
Sikkerhedsskraldespand Oily Waste Can
W sikker indsamling af pudseklude og aﬀald, beskyttelse mod brand ved hjælp af
det selvlukkende låg, ekstra sikkerhed ved hjælp af udluftning i bunden, som
forhindrer overophedning og selvantændelse
W beskyttelse af brændbare væske ved hjælp af den tætsluttende beholder
W FM-certiﬁceret
W komfortabel betjening ved en stor og skridsikker pedal
W store ergonomiske håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning

NYHED

fra 732,Best.-nr. 256-101-J9
Dæmpet låg-lukkemekanisme for at reducere støj og
skåne materialet

Sikkerhedsskraldespand i rød lakeret stål, 35 liter,
med selvlukkende låg og udluftning i bund

Det selvlukkende låg forhindrer antændelse af
indholdet, f. eks. ved gnister

Det ergonomiske håndtag letter også tømningen.

Leveres med
ﬂersproget sikkerheds-klistermærke.

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. stål

20

35

50

65

80

382 x 385 x 429

440 x 450 x 490

495 x 505 x 540

535 x 545 x 580

519 x 585 x 625

256-101-J9

256-102-J9

256-103-J9

256-104-J9

244-188-J9

pris Kr. / styk

770,-

880,-

1.130,-

1.320,-

1.590,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

732,-

836,-

1.070,-

1.250,-

1.480,-

256-106-J9

256-122-J9

256-123-J9

256-124-J9

244-189-J9

pris Kr. / styk

950,-

1.210,-

1.460,-

1.730,-

2.080,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

906,-

1.150,-

1.390,-

1.640,-

1.990,-

best.-nr. rustfrit stål

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

aﬀaldssække, blå
(500 stk. pr. pakke)

aﬀaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)

243-873-J9

243-869-J9

243-869-J9

243-872-J9

243-872-J9

478,-

374,-

374,-

518,-

518,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: på lager
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Specialindsamlere og sikkerhedsbeholdere

Sikkerheds-indsamlingsbeholder af
kunststof, 23 til 53 liter

FM-afprøvede produkter

WW til bortskaffelse af pudseklude og andet affald, som er
gennemvædet af aggressiver eller korrosive væsker
WW udførelse af rød farvet polyethylen
WW selvlukkende sikkerhedslåg
WW komfortabel åbning af låget vha. fodbetjening
WW FM-testet

fra 798,-

Affaldsbeholdere af (PE), til
affald, der er gennemvædet
med aggressive eller
korrosive væsker.
volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.

23

38

53

325 x 400

425 x 460

425 x 535

117-101-J9

117-102-J9

117-103-J9

pris Kr. / styk

840,-

1.030,-

1.150,-

pris Kr. / styk fra 5 styk

798,-

979,-

1.090,-

Specialbeholder til affaldsstoffer
WW klassikeren til brug i industri og håndværk
geprüfte
Sicherheit

WW automatisk lukkende klap
WW ikke brandbart og selvslukkende
WW aftagelig overdel, let at tømme
WW 2 praktiske håndtag på siderne
WW galvaniseret indvendig spand fås som tilbehør

AB 100: med aftagelig overdel, sølv.

1.430,Best.-nr. 116-772-J9

indvendig spand til AB 100

600,Best.-nr. 116-761-J9
type
volumen [l]

588

80

450 x 450 x 870

450 x 450 x 870

best.-nr. sølv

116-772-J9

116-775-J9

best.-nr. gul

116-773-J9

116-776-J9

1.430,-

1.690,-

Indvendig spand, galvaniseret

–

116-761-J9

–

600,-

–

pris Kr. / styk

1.690,-

best.-nr.

Best.-nr. 116-776-J9

pris Kr. / styk

alle produkter frit leveret

TILBEHØR

leveringstid: 1 - 2 uger

AB 100-V

95

udvendig mål L x B x H [mm]

AB 100-V med indvendig beholder
til at løfte ud fortil.

AB 100

www.denios.dk

Specialindsamlere og sikkerhedsbeholdere
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Special brandbeskyttelsesbeholder
W afprøvet i ﬂere årtier: ”twistkassen”
W
W
W
W
W

Solid konstruktion af stålplade med 2 bæregreb i siderne
aftagelig overdel, let at tømme
med aftagelig overdel
stabile fødder til sikker stand
ikke brandbart og selvslukkende

Anvendelseseksempel

PRIS TIP

1.630,Best.-nr. 117-834-J9

Indsamlingsbeholdere af rustfrit stål,
Best.-nr. 188-618-J9, Kr. 2.260,-

Indsamlingsbeholder af stål i grå (RAL 7035),
med åbningsklap i blå (RAL 5010),
Best.-nr. 210-633-J9, Kr. 1.450,materiale

Indsamlingsbeholder af stål i rød (RAL 3000)

stål

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

400 x 400 x 680

farve korpus

grå

rød

farve låg

blå

rød

–

best.-nr.

210-633-J9

117-834-J9

188-618-J9

1.450,-

1.630,-

2.260,-

pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

rustfrit stål
73

alle produkter frit leveret

leveringstid: 2 - 3 uger

–

589
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Skraldespande og tilbehør

Affaldsbeholdere, 35 og 70 liter
WW stabil udførelse og lang holdbarhed
WW modstandsdygtig og kemikaliebestandig
WW ideel til udendørs områder
WW med 2 ergonomiske håndtag
WW farve: antracit

fra 460,-

Rund affaldsbeholder, 70 liters
volumen, Best.-nr. 116-871-J9

volumen [l]
udvendig mål B x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Rund affaldsbeholder, 35
liters volumen, med låsebøjle,
Best.-nr. 116-870-J9

Indsamlingsbeholdere
til affald

35

70

410 x 514

547 x 632

116-870-J9

116-871-J9

460,-

670,-

affaldssække, blå (250 stk. pr.
pakke)

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / pakke

243-869-J9

243-872-J9

374,-

518,-

skraldespande med hængselslåg
WW robust og langtidsholdbar konstruktion af galvaniseret stål
WW håndtag til let tømning

WW stålplade,
galvaniseret iht.
EN ISO 1461
WW med 2 greb i siderne for nem
transport
WW som tilbehør: galvaniseret låg

fra 740,volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

fra 470,60

80

100

380 x 630

400 x 755

420 x 835

137-541-J9

137-543-J9

164-438-J9

740,-

790,-

920,-

låg, galvaniseret

TILBEHØR
best.-nr.
pris Kr. / styk

590

Ø x H [mm]

137-542-J9

137-544-J9

164-738-J9

200,-

220,-

260,-

alle produkter frit leveret

volumen [l]

leveringstid: 1 uge

best.-nr.
pris Kr. / styk

20

30

40

280 x 345

320 x 365

360 x 420

164-719-J9

164-721-J9

164-723-J9

470,-

530,-

680,-

www.denios.dk

Skraldespande og tilbehør

6

System skraldespand
WW afprøvet i flere generationer
WW med hængslet låg
WW alle ståldele er galvaniserede iht. EN ISO 1461
WW meget stabil udførelse
WW fremstillet iht. DIN 6628/6629 (støvfri tømning)

Mobil systemskraldespand med
stabilt håndtag og kuglelejrede
gummihjul, 110 Liter

fra 640,Go online! Find flere
spændende produkt
highlights!
denios.shop/dk-online

System skraldespand
med 2 side-håndtag,
65 til 110 liter
volumen [l]
variant
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / styk

Systemskraldespand
med håndtag,
25 til 50 Liter
25

35

50

65

110

110

1 håndtag

1 håndtag

1 håndtag

2 håndtag

2 håndtag

mobil, 2 Håndtag

400 x 400

400 x 495

400 x 690

400 x 880

475 x 870

475 x 870

164-730-J9

164-731-J9

164-732-J9

164-734-J9

164-736-J9

164-737-J9

640,-

730,-

840,-

950,-

1.740,-

2.410,-

Spand af galvaniseret stål
WW robust klassiker af stål
WW galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
WW stabil bærehåndtag
WW stk. pr. pakke = 10 stk.

fra 86,- / styk
volumen [l]
Ø x H [mm]
best.-nr.
pris Kr. / pakke

Bestilling og service 76 24 40 80

10

12

265 x 265

290 x 260

180-844-J9

181-317-J9

860,-

710,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 1 - 2 uger

591

6

Store mobile skraldespande

Store mobile affaldsbeholdere af kunststof
WW resistent mod mange kemikalier
WW ergonomiske håndtag på alle sider muliggør
komfortabel og sikker transport
WW lav egenvægt ved høj stabilitet
WW vejr- og UV-bestandig
WW med 4 sikkerheds-styrehjul, heraf 2 med bremser
WW som standard med sikkerhedsstuds og lukkelig vandafløb
WW fremstillet iht. EN 840

fra 4.470,-

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

500

660

770

1100

1360 x 655 x 1135

1373 x 780 x 1213

1373 x 776 x 1365

1373 x 1073 x 1354

best.-nr. grå

188-647-J9

188-695-J9

188-699-J9

188-703-J9

best.-nr. grøn

116-786-J9

116-784-J9

190-859-J9

116-073-J9

best.-nr. gul

–

188-694-J9

188-698-J9

188-702-J9

best.-nr. blå

–

188-696-J9

188-700-J9

188-704-J9

–

188-697-J9

188-701-J9

188-705-J9

4.470,-

4.410,-

5.340,-

5.770,-

best.-nr. brun
pris Kr. / styk

Store mobile affaldsbeholdere af stål
WW låget kan fastgøres i to positioner
WW med gummiliste som beskytter fingrene
WW fremstillet af galvaniseret stål iht. EN 840
WW udstyret med 4 sikkerhedsstyrehjul, heraf 2 med bremser
WW som standard med studs og lukkelig vandafløb

volumen [l]

1100

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. galvaniseret

1360 x 1030 x 1440
116-068-J9

pris Kr. / styk

592

7.080,-

alle produkter frit leveret

leveringstid: 3 - 4 uger

Stor affaldsbeholder MGB 1.1
af galvaniserede stålplader

www.denios.dk

Store mobile skraldespande
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Store mobile affaldsbeholdere af kunststof
WW lav egenvægt ved høj stabilitet
WW komfortabel lågåbning
WW vejr- og UV-bestandig
WW resistent mod mange kemikalier
WW med robust understel, let at manøvrere
WW ergonomisk håndtag
WW fremstillet iht. EN 840

fra 627,-

fra 270,Holdere til affaldssække til
80, 120 og 240 liters beholdere
fås som tilbehør.

volumen [l]
udvendig mål L x B x H [mm]

80

120

240

360

520 x 445 x 940

560 x 480 x 935

735 x 580 x 1065

860 x 625 x 1095

best.-nr. grå

116-178-J9

116-186-J9

116-199-J9

116-206-J9

best.-nr. grøn

116-184-J9

116-191-J9

116-204-J9

116-210-J9

best.-nr. gul

116-183-J9

116-190-J9

116-203-J9

116-209-J9

best.-nr. blå

116-182-J9

116-189-J9

116-202-J9

116-208-J9

best.-nr. rød

116-207-J9

116-181-J9

116-188-J9

116-201-J9

pris Kr. / styk

660,-

700,-

910,-

1.460,-

pris Kr. / styk fra 3 styk

627,-

665,-

865,-

1.390,-

197-098-J9

156-997-J9

156-998-J9

–

270,-

280,-

280,-

–

202-391-J9

165-476-J9

165-477-J9

–

660,-

750,-

1.110,-

–

TILBEHØR
best.-nr. affaldssækholder
pris Kr. / styk
best.-nr. Affaldssække 100 µ (stk. pr. pakke = 100 stk.)
pris Kr. / pakke

TILBEHØR
Piktogramsæt

Store mobile affaldsbeholdere af stål

WW til affaldssorteringsstationer og
affaldscontainere
WW piktogramsæt med følgende symboler: papir,
kunststof, restaffald, glas, blik/metal og
biologisk affald
WW vandfast og selvklæbende
WW dimensioner (H x B): 180 x 160 mm

WW ideel til udendørs områder
WW fremstillet af galvaniseret stål
WW med optimal korrosionsbeskyttelse
WW fremstillet iht. EN 840

volumen [l]

260,-

Best.-nr.
154-062-J9

udvendig mål L x B x H [mm]
best.-nr. galvaniseret
pris Kr. / styk

Bestilling og service 76 24 40 80

120

240

568 x 460 x 920

712 x 570 x 1050

195-363-J9

116-217-J9

2.160,-

2.950,-

alle produkter frit leveret

Stor affaldsbeholder 240 Z,
Best.-nr. 116-217-J9, Kr. 2.950,-

leveringstid: 1 - 2 uger

593

6

Rengøringsvogne og tilbehør

Rengøringsvogn med
affaldsbeholdere

WW med 1 eller 2 affaldsbeholdere
WW stabilt stålrørstel
WW leveres med en 20 liters affaldsspand, skovl
og kost

Rengøringsvogn med 240 liters
affaldsbeholder

Rengøringsvogn med to
affaldsbeholdere, 120 liter hver

variant

1 affaldsbeholder à 240 liter

udvendig mål L x B x H [mm]

600 x 580 x 1050

variant

2 affaldsbeholdere à 120 liter

udvendig mål L x B x H [mm]

1000 x 700 x 1050

best.-nr. grå

137-327-J9

best.-nr. grå

137-330-J9137-331-J9137-333-J9

best.-nr. blå

137-328-J9

best.-nr. blå

137-334-J9

best.-nr. grøn

137-329-J9

pris Kr. / styk

pris Kr. / styk

4.930,Kunststof affaldssække, blå (200 stk. / pakke)

TILBEHØR
best.-nr.

243-870-J9

pris Kr. / pakke

TILBEHØR

6.040,Kunststof affaldssække, blå (200 stk. / pakke)

best.-nr.

243-881-J9

pris Kr. / pakke

598,-

896,-

Gribetang
WW til bekvem indsamling af affald
WW komfortabel betjening
WW robust og ergonomisk håndtag
WW lav slitage pga. indvendig
liggende tovtræk

Type A

WW åben spids til at løsne affald,
robust griber, totallængde
900 mm
Type A, Best.-nr. 163-468-J9,
Kr. 280,-

Rengøringsvogn
til affaldssække,
120 liter
WW let rengøringsvogn, stabil
aluminium kontruktion
WW ideel til indsamling af papir og
biologisk affald
WW luftdæk
WW klemmemekanisme til
fastgørelse af affaldssække

594

alle produkter frit leveret

Type B
WW bløde, glidefast gummigriber
til glatte emner såsom flasker,
dåser osv., totallængde 920 mm
Type B, Best.-nr. 163-473-J9,
Kr. 260,-

1.190,Best.-nr. 137-325-J9

leveringstid: 2 - 3 uger

www.denios.dk

Indeks – Kvalitetsprodukter fra A - Å

360° spejl ...............................558-559
A

ASF beholdere ........................584-585

Bio.x............................................... 566

ASP beholdere............................... 584

Biologisk rengøringsmiddel........... 566

Atex containerpumper............321-328

Bjergningstromler.......................... 440

Brandsikkert reollager

Atex containerrøreværker ......332-333

Bordvogn ................................498-512

Absorbenter............................380-414

Atex jordledning .....................334-337

Brandhæmmende papirkurve ........ 586

Absorbent universal ...................... 384

Atex pumper .................................. 322

Brandsikre skabe ...........122, 146-172,

Absorberende pude ........391, 402-412

Atex røreværker .....................332-333

............................................... 450-452

Absorberende slanger ....391, 402-412

Atex spiraljordledning ............334-337

Brandsikringscontainer ..........220-224

Ad-blu beholdere................... 272, 292

ATEX Støvsuger ......................582-583

Brandsikringscontainere ........220-224

Adaptere........................................ 342

Atex tromleløftere ..................376-378

Brandsikringslager til gasﬂasker.........

Advarselsproﬁler ....................540-550

Atex tromlepumper ....................... 322

............................................... 450-452

Afbryderbokse ............................... 563

Atex tromlevarmer .................262-263

Brandsikringslagre ........................ 254

Aﬀalds-indsamler ...308, 440, 586-595

Atex trykluft røreværker .........332-333

Brændstof dunk ..............286, 300-306

Engangsdragter ......................468-469

Aﬀaldsbeholder ......................586-594

Atex udsugningsborde ...........462-464

Brændstoftanke......................270-272

ESD-dunk ....................................... 289

Aﬀaldskurve ...........................590-592

Atex varmekappe ...................262-263

Bundkar ........................................... 60

ESD-måtter .................................... 492

Aﬀaldssorteringssystemer .....594-595

Automatisk slangeopruller ............ 338

Bundkar af rustfrit stål .................8-14

ESD-skovl ...................................... 420

Båndafspærringer ......................... 552

ESD-tromler ............................284-290

Aﬂæsningsrulle ............................. 337
Afrulningsstativer.................. 414, 576

222

ESD haner...................................... 341

B

Afspærring .................................... 546

Detaljer fra side

C

Etagevogn...............................498-512
Euro gitterbokse ...............62, 528-529

Afspærring af færdselsveje ...554-556

Barrierer ........................................ 544

Afspærringer ..........................536-556

Baseskab ........................122, 136-144

Camouﬂage måtter........................ 392

Ex-sikrede pumper..................322-323

Afspærringsbarriere ...............432-436

Basiskar .................38-41, 60, 113-115

Centrifugalpumper ........................ 326

Ex-sikrede røreværker ............332-333

Afspærringsbånd........................... 552

Batteriskabe .................................. 144

Combi-reoler...........................118-120

Ex-sikrede sugere ...................582-583

Afspærringsbøjle....................542-544

Beholdere ................274-276, 292-294

Containerpumper....................318-330

Ex-sikrede tromleløftere.........376-378

Afspærringskegle .......................... 554

Beholdere af rustfrit stål .............. 282,

Container til farlige medier ....202-224

Ex-sikrede udsugningsborde ..462-464

Afspærringsstolpe......................... 547

............................................... 300-306

Aftapningskar .......................... 84, 360

Beholder med tappehane .......292-306

Aftapningspumper..................311-330

Beholder til aﬀaldssortering ..594-595

Aftapningsreoler ....................108-110

Beholder til faste medier .............. 586

DENSORB ...............................380-430

Alu transportvogn.......................... 496

Beholder til genanvendelig aﬀald .......

DENSORB sæt ........................422-428

Ansigtsbrusere .......................476-478

................................................594-595

Depoter til farlige medier.......174-200

FALCON beholdere .........294, 570-572

Anti-skrid belægning............. 494, 560

Beholder til indsamling ..........586-590

Depot til gasﬂasker ................442-452

Farligt-gods-skabe til indbygning........

Anti-skrid coating .......................... 560

Beholder til kemikalier ...276, 292-294

Destrueringstanke ..........270, 584-585

............................................... 168-169

Anti-skrid måtter ....................482-494

Beholder til rengøringsklude ........ 308,

Dieselpumper .........................316-330

Farligt-gods skabe ..................122-172

Anti-statisk sæt............................. 334

....................................... 440, 586-590

Dieseltank ..............................270-272

Farligt gods beholder .............308-309

Beholder til tappehaner af rustfrit stål

Dobbeltmembran pumper ......321-328

Farligt gods depoter ...................40-41

....................................................... 306

Doseringsdunk............................... 292

Farligt gods lagre ...................202-254

Belægninger mod træthed i benene ...

Doseringsstationer .....................38-39

Farligt gods reoler ....................98-120

................................................482-492

Dunk af rustfrit stål ........268, 300-306

Findoseringskander ................294-306

Benzindunk .....................286, 300-306

Dunke .....................................288-294

Benzinpumper.........................323-325

Dyppetanke ............................564-568

Beskyttelsesbarrierer ... 246, 284, 304,

Dørmåtte ....................................... 494

Opsamlingkar
DENIOS base-line

Detaljer fra side
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Ex-sikrede varmekapper .........262-263
D

F

G
Gaﬀelløftevogn.............................. 514

............................................... 432-439
Beskyttelsesbøjler ..........246, 542-544

Ex-sikret jordledning ..............334-337

E

Gasﬂaske-skabe .....................442-452
Gasﬂaske-vægholdere ...........454-455

Beskyttelsesgelænder................... 538
Anti statiske måtter ...................... 492

Beskyttelseshjørne ........................ 544

Elektriske røreværker .............332-333

Gasﬂaskecontainer.................442-450

Arbejdsborde ..........................462-466

Beskyttelsesproﬁler....................... 550

Elektriske tromlepumper ....... 318-330

Gasﬂaskepalle ............................... 457

Arbejdspladsmåtter....................... 488

Beskyttelsespåklædning ........468-469

Elektrisk ledende dunke .........288-289

Gasﬂaskevogne ......................458-459

Asbest Støvsuger .......................... 582

Big Bags ........................................ 530

Elektrisk ledende skovl.................. 420

Gennemløbstæller..................318-330

Bestilling og service 76 24 40 80
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Indeks – Kvalitetsprodukter fra A - Å

Gevindadaptere����������������������������� 342

Metalspand����������������������������������� 590

L

Giftskabe��������������������������������122-172

Metalspåner-indsamler����������������� 578

Varmekapper
Laboratorieborde��������������������462-466

Miljøskabe�����������������������������122-172

Gitterboks-vender������������������������� 528

Laboratoriedunk af rustfrit stål�����������

Mineraloliepumper����������������316-330

Gitterbokse������������������60-62, 528-529

............................................... 300-306

Mobile affaldssorteringsstationer.......

Gittervægge til europaller������������ 528

Laboratoriekande af rustfrit stål���������

�����������������������������������������������592-594

Granulater������������������������������416-420

............................................... 304-306

Mobile arbejdsborde��������������500-506

Granulatvogne���������416-420, 534-535

Laboratoriekar������������������������������� 297

Mobile tanke��������������������������������� 272

Gulvbelægning������������������������������ 560

Detaljer fra side

Laboratoriepumper�����������������318-330

Montageløftebord������������������518-519

262

Laboratorieskabe�������������������122-172

Montagevogn�����������������456, 498-512

Lager- og destrueringstanke��������� 270

Multi-Store������������������������������������ 196

Gulvmarkeringsfarver�������������������� 560

Lagercontainer�����������������������202-254

Målebæger����������������������������������� 296

Gulvmarkeringssystem������������������ 560

Lagerskabe�����������������������������122-172

Måtter mod træthed i benene������ 488

Lagertank�������������������������������������� 274

Mængdetæller�����������������������318-330

Gitterboks-indsatser��������������������� 529

Gulvelementer����������������������54-56, 96
Gulvelementer af kunststof������������ 96

Gummimåtter�������������������������482-492

J

Letvægtskraner����������������������������� 516
H

Jordledning������������310, 322, 334-337

Logistik vogn������������������456, 498-512

N

Låg til gitterboks��������������62, 528-529
Haner��������������������������������������340-341

K

Haner af rustfrit stål��������������������� 340
Hjørnebeskyttere��������������������540-550

Nødbrusere����������������������������470-481

Låsesystem����������������������������������� 563
Kabelbro���������������������������������������� 556

Lækagebarrierer���������������������432-439

Holder til gasflasker���������������454-455

Kabelopruller��������������������������������� 338

Lækagekar������������������������������436-439

Håndpumper���������������������������311-328

Kander af kunststof����������������294-296

Lækagemanagement�������������������� 431

Olieafskummer������������������������������ 406

Håndskovle���������������������������� 420, 534

Kander af rustfrit stål�������������304-306

Lækage sæt���246, 272, 406, 418-430

Oliebarrierer���������������������������������� 404

Håndsvingsrotationspumpe���314-328

Kar����������������������������������������������14-96

Løftebord med saks����������������������� 519

Oliebindemiddel������384-402, 414-428

Kar af kunststof��������������������������58-96

Løftebordsvogn����������������������516-519

Oliekander����������������������278, 294-298

Kar af rustfrit stål�����������������������12-14

Løftekrog��������������������������������������� 364

Oliekar���������������� 12-14, 38-41, 54-96,

Kar til kemikalier������������12-14, 38-41,

Løftevogn�������������������������������������� 514

........ 112-115, 196, 272, 350-360, 506

I
IBC‘er��������������������������������������280-282

O

....54-96, 112-115, 196, 272, 350-360,

Løftning og transport af tromler���������

Olie lagre��������������������������������202-254

IBC lagring������������������������������174-200

...............................................506, 584

............................................... 352-379

Oliemåtter������������������������������������� 398

IBC lågåbner����������������92-94, 345-350

Kemikaliebeskyttelses-dragter�����������

IBC opsamlingskar12, 86-94, 196, 584

............................................... 468-469

IBC tragt�������������������������������� 280, 350

Kemikaliebindemidler������������384-430

IBC varmekapper��������������������258-263

Olie puder�����������������������391, 402-412
Oliepumper������������������������������������ 331

M

Olie reoler��������������������������������98-120

Kemikaliecontainer����������������202-254

Magnetkost����������������������������������� 578

Olieskab���������������������������������122-146

Inddæmning af lækager���������432-439

Kemikaliepumper�������������������311-330

Markeringssystemer��������������������� 560

Olieslanger������������������������������������ 402

Indlægskar af kunststof���������������� 112

Kemikalieskabe����������������������122-172

Materialeløfter�����������������������516-519

Oliestationer��������������������������������� 331

Induktionsvarmeapparater������������ 264

Kemikalietanke����������������������274-282

Materialestander�������������������������� 516

Olietanke��������������������������������������� 270

Industrikran����������������������������������� 516

Kloakdæksel���������������������������������� 435

Materialevogn������������������������498-512

Opbevaring af gasflasker�������442-452

Industripumpe���������270-274, 318-331

Klude��������������������������������������574-577

Membranpumper�������������������321-328

Opbevarings- og rengøringsvogn��������

Industrispand�����������������297-308, 590

Kontrolspejl����������������������������558-559

Messinghane�������������������������������� 340

...............................................420, 594

Industrispejl���������������������������558-559

Konvektionsfiltre��������������������168-172

Industrisuger��������������������������580-583

Kraner�������������������������������������������� 516

Industritanke��������������������������������� 274

Kropbrusere����������������������������478-481

............................... 174-200, 360, 526

Isolerede containere��������������217-219

Kunststofdunke����������������������274-278

Opsamlingskar af metal�������������12-14

Kunststofhaner������������������������������ 341

Opsamlingskar af rustfrit stål������8-14

Kunststof påkørselsværn�������538-540

Opsamlingskar til tromler���������38-41,

Kunststofspand����������������������������� 298
Kunststoftank�������������������������������� 274
Kurve til rengøring af smådele����� 568
Kædestativer��������������������������553-554
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Låselige tragte������������������������������ 346

Opsamlingsbeholdere������84, 274-278

Vippebeholdere
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Opsamlingskar���������38-39, 60, 80-94,

............................ 54-96, 112-115, 196
Opsamlingskar til
vandbeskyttelsesområder���������12-14,
.................38-41, 60-94, 112-115, 196
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Overfyldningsindikatorer�������282-286,

PE tromler�������������������������������278-291

Resttømningspumper�������������318-330

............................................... 350-360

............................................... 342-350

PE universalbeholder�����292-294, 522

Rollup-tromledepot����������������181-182

Små opsamlingskar��������������12-14, 60

Overkørselstærskler���������������������� 556

PE vippebeholder�������������������������� 520

Rotationspumper��������������������314-328

Sneskovl���������������������������������������� 534

Overvågningsspejl������������������558-559

Plastbeholder����������274-276, 292-294

Ruller����������������������������� 386, 398, 412

SolidMaxx depoter�����������������198-200

Plastdunk��������������������������������������� 292

Rullestativ������������������������������������� 576

Sorteringssystem til genanvendelig

Plasterdispenser��������������������������� 474

Rullevogn�������������������������������������� 508

affald��������������������������������������594-595

Plastkar�����������������������60-94, 112-115

Rummelige beholdere������������290-291

Spand�����������������������������297-308, 590

Pakkevogn������������������������������498-512

Plastlåg����������������������������������������� 286

Røreværker�����������������������������322-333

Special bindefleece��������408-414, 428

Palleløfter�������������������������������������� 514

Plast opsamlingskar����60-86, 112-115

Pallereoler������������������������������116-120

Plasttromler����������������������������274-291

Pallestativ������������������������������������� 528

Plasttromler med spunshul����284-285

Panoramaspejl�����������������������558-559

Platformsvogn������������������������498-512

Safe-depoter��������������������������174-200

Sprøjtekander af rustfrit stål�570-572

Papirkurve������������������������������586-594

PolySafe depoter������������174-182, 196

Sakseløftevogn����������������������518-519

Spånbeholder�������������������������524-525

Parkeringsstop������������������������������ 554

Potentialudligning����������310, 334-337

Samlebeholder til tvist��������� 308, 440,

Spånemagnet�������������������������������� 578

Presenning�����������������������������436-439

............................................... 586-590

Spændeklo-griber������������������362-365

Profil og kantbeskyttere���������540-550

Sandbeholder�������������������������532-534

Stabelbeholder af kunststof���������������

PSM skabe���������������������122, 146-172

Selvslukkende papirkurve������586-594

...............................................460, 526

Pudseklude�����������������������������574-577

Sikkerheds-gelænder�������������������� 538

Stabelbeholder af rustfrit stål������ 306

Pumper�����������������������������������318-330

Sikkerheds-indsamlingsbeholder�� 586

Stablereoler���������������������������������� 108

Pumper til brændstoffer���������325-330

Sikkerhedsbeholdere af rustfrit stål....

Stander til gasflasker�������������454-455

Pumper til dunke��������������������311-316

���������������������������������������268, 300-306

Stangpumper���190-192, 311-328, 566

Pumper til opløsningsmidler��311-322

Sikkerhedsbelægning������������������� 488

Stænkskabe........................... 462-466

Pumper til syrer����������������������313-320

Sikkerhedscontainer��������������202-254

Stor affaldsbeholder���������������590-592

Påbygningsaggregat til gaffeltruck......

Sikkerhedsdepoter�����������84, 174-200

Strøelsesvogn���������416-420, 534-535

�����������������������������������������������364-368

Sikkerhedskander�����������294, 570-572

Ståldepoter��������������������������������40-41

Påfyldningsdunke�������������������286-306

Sikkerhedskander af PE���������������� 294

Påfyldningskander������������������294-306

Sikkerhedsmåtter�������������������482-492

Påkørselsværn������������������������������� 548

Sikkerhedsskab����������������������122-146

P

DENSORB bindemidler
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PE bundkar til reoler���������60, 112-115
PE dryppekar����������������������������������� 60
PE dunk�����������������������������������286-300

Spejl���������������������������������������558-559
S

Spiraljordledning��������������������334-336
Sprøjtekander�������������������������570-572

Farligt-gods depoter

Sikkerhedsspejl����������������������558-559
R

PE indlægskar��������������������������������� 60

Sikkerhedssuger���������������������580-583
Sikkerhedstromler������������������������� 440

PE kar��������������������������60-94, 112-115

Railroad måtter����������������������������� 402

Sikkerhedstøj�������������������������468-469

PE tromlelåg���������������������������������� 286

Rengøring af smådele������������564-568

Sikkerhedsudsugning�������������462-466

PE opsamlingskar��������60-86, 112-115

Rengøringsbeholdere�������������568-572

Sikkerhedsventil til tromler����� 38, 342
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PE opsamlingskar til reoler������������ 60,

Rengøringsborde��������������������564-568

Skabe af kunststof���������������� 122, 137

............................................... 112-115

Rengøringsklude��������������������574-577

Skabe af rustfrit stål������������� 122, 136

186

PE påfyldningskander����190-192, 278,

Rengøringsvogn�������������� 62, 420, 594

Skabe til flasker med flydende gas�����

....................................... 294-298, 318

Rengøring uden opløsningsmidler�� 566

....................................... 122, 442-452

PE reolbundkar�������������������������������� 60

Rensekar....................................... 564

Skabe til smådunke����������������122-172

Stålflaskevogn����������������458-459, 512

PE reolkar�������������������������60, 112-115

Renseservietter����������������������������� 474

Skabsvogn������������������������������������� 510

Stål opsamlingskar��������10-14, 38-41,

Personligt sikkerhedsudstyr��468-469,

Reolbeskyttelsessystemer�����538-540

Skaktafspærringer������������������������ 546

.................................... 86-94, 113-115

.......................................................534

Reoler���������������������������������������98-120

Skidtopsamlingsmåtter����������������� 494

Ståltragt�������������������������304, 346-348

PE sikkerhedsbeholdere���������292-300

Reoler af rustfrit stål��������������������� 104

Skovl�������������������������������������� 420, 534

Ståltromler������������������������������������ 282

PE sikkerhedskar���������60-94, 112-115

Reoler til IBC tanke����������������116-120

Skraldespand�������������������������586-594

Stålvogn���������������������������������������� 496

PE stabelbeholdere����������������� 66, 526

Reoler til kemikalier�����������������98-120

Skridsikker gulvbelægning������������ 560

Stænkekander������������������������568-572

PE systembeholder�����������������292-294

Reoler til smådunke�����������������98-120

Skruelågsåbner����������������������344-345

Stænkskærm��������������������������������� 436

PE tanke���������������������������������274-276

Reolkar�����������������������������60, 112-115

Slangebump���������������������������������� 556

Støvsuger�������������������������������������� 582

PE tappestationer���������������������������� 80

Reollagre��������������������������������202-224

Slangeopruller������������������������������� 338

Syre-/baseskabe������������122, 136-144

PE tragte����������190-192, 280, 346-350

Reol med opsamlingskar����������98-120

Småemballagekar����������12-14, 60-62,

Syrebinder������������������������������412-418
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Systemcontainer��������������������202-214

Tromlelåg��������������������������������������� 286

Systemkomp.rengører������������������� 568

Tromleløftegrej�����������������������360-374

System reolkar af PE��������60, 112-115

Tromleløfter����������������������������356-374

VarioFlow systemer����������������462-466

Sækkevogn������������������������������������ 496

Tromleløftevogn���������������������360-374

Varmebælte����������������������������258-264

Tromlenøgle����������������������������338-345

Varmekapper��������������������������258-264

Tromlepumper���������190-192, 311-330

VbF tromleskabe������������������� 122, 172

Tromler�����������������������������������278-291

Vejbump���������������������������������������� 556

Tromlereoler���������������������������108-120

Vejsaltbeholder����������������������532-534

T
T-code tromler������������������������������� 440
Tank af kunststof��������������������274-281

V

Ventilplomberinger�����������������562-563

Tankanlæg������������������������������270-274

DENIOS classic-line
transportudstyr

Tanke til fyringsolie����������������������� 270

Vidvinkelspejl�������������������������558-559
Vippebeholder������������������������524-525

Tankstation til ad-blu�������������������� 272

Vippebeholder af kunststof����520-523

Tank til brugt olie�������������������������� 270

Vippestolpe����������������������������������� 554

Tappehaner�������38, 304, 340-341, 566

Vogn af kunststof�������������������������� 420

Tappestation������22-39, 54, 74-94, 108

vogn med skubbebøjle�����������500-512

Tipvogn�����������������������������������520-525

Vædningsbeholdere���������������568-572

Trafikkegle������������������������������������� 554
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Trafiksikkerhed�����������������������546-554

504

Trafikspejle�����������������������������558-559
Tragt���������������������������������������346-350
Transport af gitterbokse���������528-529

Væskemål�������������������������������������� 296
Væskepumper������������������������311-328
Væskestandsindikator�����������282-286,
............................................... 342-350
Væskesugere��������������������������580-583

Transportbeholder������������������286-306

Tromlerullevogn af stål����������354-356

Transportbeholdere af rustfrit stål.......

Tromlerøreværker�������������������332-333

W

Tromleskabe�������������������122, 172-200

Opsamlingskar af IBCer
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46

Tromletænger�������������������������362-365

Walk-in brandsikringscontainere�� 254

Tromlevarmer�������������������������260-264

Walk-in brandsikringslagre����������� 254

Tromlevender��������������������������������� 368

Øjen-nødhjælpsstation����������470-478

Tromleventiler������������������������������� 342

Øjenbrusere��������������������246, 470-481

Tromlevogn�����������������������������358-360

Øjenskylleflasker��������������������470-474

Tromleåbner���������������������������338-345

Øjenskylopløsning������������������470-474

Trykgasflaskeskabe����������������442-452
Trykluftpumper�����������������������321-328
Trykluft røreværk��������������������332-333
Tætningspropper��������������������������� 436

�����������������������������������������������300-306

Tætningspuder������������������������������ 435

Transportdunke��������276-278, 294-297
Transportkander���������������������294-306

U

Transportstel til gasflasker����456-459,
.......................................................512

Udendørs-måtter��������������������������� 402

Transportvogn�������������������������496-512

Udendørs affaldsbeholder������590-592

Trappevogn������������������������������������ 496

Udendørs opbevaring�������������174-254

Tromle-ruller���������������������������354-360

Udløbshaner���������������������������340-341

Tromleadaptere����������������������������� 342

Udsugninger���������������������������������� 466

Tromlebandager�������������������� 284, 439

Udsugningsborde�������������������462-466

Tromlecontainer���������������������202-224

Ultralydsrengøring������������������������ 564

Tromledepoter������������������������174-196

Universal bindemiddel�����������384-430

Tromlegriber���������������������������362-374

Universalbokse������������������������������ 532

Tromleklemme������������������������362-365

Universal transportvogn���������496-512

Tromle lagerboks��������������������174-200
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Handelsbetingelser – gældende for alle bestillinger af varer og tjenesteydelser
fra vores kataloger, brochurer og webshoppen
§1

GYLDIGHEDSOMRÅDE
For alle katalogbestillinger og ordre i vores webshop
gælder følgende vilkår og betingelser i den version,
der var gældende ved ordreafgivelse. Disse
betingelser vedrører udelukkende standardvarer,
som ikke fremstilles iht. kundespecifikke krav. De
foreliggende handelsbetingelser er en væsentlig
bestanddel af vores tilbud og leveringsaftaler og
gælder også fremadrettet som en del af alle kontrakter,
indtil nye handelsbetingelser udkommer. Afvigende
handelsbetingelser forpligter os kun, så vidt vi har
givet vores samtykke. Vores tilbud er udelukkende
rettet mod virksomheder, forhandlere, myndigheder,
erhvervsdrivende og institutioner. Basis og gældende
for alle kontrakter mht. brugerdefinerede produkter er
vores handelsbetingelser for kundespecifik produktion,
som kan ses på www.denios.de

§ 2	INDGÅELSE AF KONTRAKT / OVERDRAGELSE AF
RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
2.1. Kunden (i det følgende også kaldet ”køber”) giver os
(i det følgende kaldet DENIOS) via telefonisk, skriftlig
eller elektronisk bestilling et tilbud om indgåelse af
kontrakt. Kontrakten gælder som indgået, når DENIOS
bekræfter ordren skriftligt inden for 5 dage eller når
leveringen er gennemført. Køberens bestilling er
bindende. En telefonisk bestilling er bindende, selvom
den ikke bliver bekræftet via brev, e-mail eller fax.
Ved skrive-, tryk- eller regnefejl i kataloget eller på
webshoppen har DENIOS ret til at træde tilbage fra
kontrakten.
2.2. DENIOS påtager sig ikke risikoen for tilvejebringelse.
DENIOS er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten
på trods af forudgående indgåelse af en tilsvarende
salgsaftale, når varen ikke kan tilvejebringes; DENIOS’
ansvar for forsæt og grov uagtsomhed forbliver i
overensstemmelse med § 6 afsnit 2 upåvirket. Køberen
vil straks blive underrettet, hvis varen ikke kan
tilvejebringes og såfremt DENIOS vil gøre brug af sin
tilbagetrædelsesret, vil køberen blive informeret herom.
I tilfælde af tilbagetrædelse refunderer DENIOS straks
den tilsvarende modydelse til køberen.
2.3. Produktbeskrivelser og erklæringer fra DENIOS (f.eks.
udbudsbetingelser, henvisninger til tekniske standarder
m.m.) udgør i tvivlstilfælde intet garantigrundlag.
I tvivlstilfælde er det kun udtrykkelige skriftlige
tilkendegivelser fra DENIOS, der er afgørende for
garantiovertagelse. DENIOS forbeholder sig til enhver
tid retten til konstruktionsændringer, såfremt disse ikke
udgør en værdiforringelse.
2.4. Specielle aftaler der går ud over oplysningerne i
kataloget og webshoppen er kun gældende, når de er
formuleret skriftligt.
2.5. Køberen er forpligtet til at modtage varen. Når
køberen endegyldig nægter modtagelsen, er DENIOS
berettiget til, ved skriftlig erklæring at træde tilbage
fra kontrakten og kræve kompensation for manglende
opfyldelse.
2.6. Såfremt der ikke er aftalt andet, foregår leveringen
fra lageret til den leveringadresse kunden har angivet.
Oplysninger om leveringstider er uforpligtende. DENIOS
informerer omgående kunden i tilfælde af ændringer i
leveringstiden.
§3

PRISER/OMKOSTNINGER TIL FORSENDELSE

3.1. Katalog- og webshoppriser på bestillingsdagen er
gældende. Ved udsendelse af et nyt katalog eller
ændring af prisen i webshoppen, mister tidligere priser
deres gyldighed. Priserne er uden rabat og plus moms.
3.2. Priserne er angivet inkl. fri levering, uden ekstra
omkostninger for emballage og/eller fragt, medmindre
andet er angivet i kataloget eller webshoppen. For
ordre under 500,00 DKK opkræver DENIOS et gebyr på
75,00 DKK.
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§4

BETALINGSBETINGELSER
DENIOS’ fakturaer skal betales i løbet af 21 dage fra
fakturaens dato.

§5

EJENDOMSFORBEHOLD

5.1. Varen forbliver DENIOS’ ejendom
a) indtil alle krav mod køberen som følge af
forretningsforholdet er opfyldt, såfremt køberen er
en fysisk person, som ikke indgår kontrakten mht. sit
kommercielle eller
selvstændige arbejde;
b) indtil alle krav mod køberen som følge af
forretningsforholdet er opfyldt og desuden indtil alle
DENIOS’ krav mod køberen som følge af igangværende
forretningsforhold er opfyldt, når køberen er en fysisk
eller juridisk person eller en virksomhed, der indgår
kontrakten mht. sit kommercielle eller selvstændige
arbejde. På køberens anmodning er DENIOS forpligtet
til at give afkald på ejendomsretten, når køberen har
opfyldt alle krav i forbindelse med varen og der er
tilstrækkelige sikkerhed for de øvrige krav fra løbende
forretningsforhold.
5.2. Ejendomsforbeholdet fortsætter også, når enkelte af
DENIOS’ krav optages i en løbende regning og saldoen
trækkes og accepteres.
5.3. Køberen er berettiget til at bruge varen under
ejendomsforbeholdet, så længe han opfylder sine
forpligtelser iht. de følgende bestemmelser i dette
afsnit og ikke er i restance ifølge § 4 af disse
betingelser. Kommer køberen i restance eller opfylder
ikke sine forpligtelser iht. ejendomsforbeholdet,
kan DENIOS kræve varen tilbage og efter skriftlig
meddelelse med rimelig frist og modregning af udbyttet
sælge varen videre. Tilbagekaldelsen er ikke lige med
en tilbagetrædelse fra kontrakten.
5.4. Under ejendomsforbeholdet er salg, pantsætning,
sikkerhedsoverdragelse, udlejning eller andet,
som påvirker DENIOS’ sikkerhed kun tilladt med
forudgående skriftlig samtykke fra DENIOS.
5.5. Ved tilgang af tredjemand, især ved udpantning
af varen eller ved udøvelse af et værksteds
udpantningsret, skal køberen straks informere DENIOS
skriftligt og gør tredjemanden opmærksom på DENIOS
ejendomsforbehold.
5.6. DENIOS kan ved skriftlig erklæring træde tilbage fra
kontrakten eller fra dele af købsaftalen, når køberen
er konkurs, forgældet, ikke betaler eller har indgivet
insolvens. Tilbagetrædelsen fra kontrakten skal ske
inden åbning af insolvensprocessen. Køberen skal
omgående informere DENIOS om betalingsophør og
insolvens. Hvis køberen udelader en sådan anmeldelse,
er han forpligtet til at betale DENIOS et beløb der
svarer til 5% af varernes værdi. Ud over det kan
DENIOS forbyde videresalg, videreforarbejdning og
fjernelse af varen. Bestemmelserne i insolvensloven
forbliver upåvirket.
§6

ANSVAR

6.1. Vores ansvar for væsentlige fejl ved varen
forudsætter, at kunden har opfyldt sine inspektionsog reklamations forpligtelser. Forældelsesfristen for
kundens reklamationsret ligger for containere og dens
integrerede komponenter ved 1 år fra leveringsdato, for
alle andre produkter to år fra leveringsdato.
6.2. DENIOS hæfter i tilfælde af forsæt eller grov
uagtsomhed af en repræsentant iht. loven. I øvrigt
hæfter DENIOS kun iht. loven om produktansvar
eller pga. skader på liv, krop eller helbred, eller
pga. strafbart krænkelse af væsentlige kontraktlige
forpligtelser. Kravet om skadeserstatning for krænkelse
af væsentlige pligter af kontrakten er dog begrænset
til kontrakttypiske, forudsigelige skader. Ansvaret
for skader forårsaget af varen på køberens juridiske
aktiver, f.eks. skader på andre emner, er helt udelukket.
6.3. Bestemmelsen i det foregående punkt 2. omfatter
skadeserstatning ud over levering og skadeserstatning i

stedet for levering, uanset juridisk årsag, især på grund
af mangler, overtrædelse af forpligtelser i forbindelse
med gældsforholdet eller ulovlig handling. Den gælder
også kravet om erstatning for nytteløse udgifter.
6.4. DENIOS vil efterkomme reglementerede reklamationer
ved omlevering eller afhjælpning. Er DENIOS ikke i
stand til efteropfyldelse eller er den mislykket, har
køberen ret til at træde tilbage fra kontrakten eller
mindske prisen.
6.5. For produkter med DENIOS’ garanti logo forlænges
garantiperioden til to år eller længere, hvis logoet
angiver en længere garantiperiode. Forudsat at
produktet anvendes på almindelig vis til dets formål,
garanterer DENIOS for produktets funktionsdygtighed
i garantiperioden. Bevægelige dele (såsom hjul, fjeder,
aksler), sliddele og elektriske dele er ikke omfattet
af den udvidede garanti. Hvis produktet kræver
regelmæssig vedligeholdelse er den udvidede garanti
kun gældende, når vedligeholdelsen er blevet udført i
regelmæssige gængse intervaller.
6.6. I tilfælde af forsinket levering hæfter DENIOS generelt
begrænset og højest med 5% af varens nettoværdi,
medmindre forsinkelsen skyldes forsat eller grov
uagtsomhed.
§7

RETURRET

7.1. Køberen er berettiget til uden begrundelse at annullere
kontrakten inden for 30 dage efter levering af varerne.
Varen skal være DENIOS Tyskland i hænderne senest
10 dage efter fortrydelseserklæringen. Omkostningerne
for returnering og transportrisiko påhviler kunden.
Efter modtagelsen af varen betaler DENIOS i løbet
af 14 dage købsprisen tilbage, fratrukket et generelt
bearbejdelsesgebyr. Annullering og returnering er
kun tilladt, når varen ikke har brugsspor og stadig er i
original emballagen.
7.2. Denne ret til tilbagelevering gælder ikke for speciel
tilvejebragte varer uden for vores almindelige
katalog- eller webshop tilbud, for bestillingsrelateret
fremstillede produkter (depoter, containere,
varmekamre/-bokse, kølekamre, lufttekniske systemer
m.m.), for specialfremstillede produkter af enhver
slags, for forbrugsmaterialer (tekniske kemikalier,
rengøringsvæsker, klistermærker m.m.) samt for
leveringer til specialpris (f.eks. mængderabat).
§8	VÆRNETING/BETALINGSSTED/ FORTOLKNING
AF KONTRAKT/ GÆLDENDE LOVGIVNING
8.1. Betalingssted er DENIOS ApS’ hjemsted.
8.2. Hvis bestemmelserne i kontrakten skulle være helt eller
delvist ugyldige eller mister deres lovlige gyldighed,
påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende
bestemmelser i kontrakten. Det samme gælder, hvis
der skulle vise sig et hul i kontrakten. Den ikke gyldige
bestemmelse eller hullet skal erstattes af en passende
lovlig bestemmelse, der ligger tæt op ad det, partnerne
havde ønsket eller ville have ønsket iht. kontraktens
formål, såfremt de havde overvejet dette punkt. Er
ugyldigheden baseret på ydelse eller tid (frist eller
deadline), skal den erstattes af en lovlig tilladt frist. De
kontraherende parter er forpligtet til at foretage den
nødvendige ændring ved formelt at ændre ordlyden af
kontrakten. I øvrigt gælder de lovlige bestemmelser iht.
almindelig handelsret.
8.3. Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne afgøres
ved domstolene efter dansk ret. De Forenede Nationers
konvention om kontrakter om international handel CISG - finder ikke anvendelse.
§ 9 Databeskyttelse
Her kan du læse mere om databeskyttelse:
Databeskyttelseserklæring
(https://www.denios.dk/databeskyttelse/)
06/2018
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10
1
2
3
4
5

som taler for et samarbejde med DENIOS

Det står i fokus for DENIOS altid at rådgive dig
kompetent.
Køb online? Med sikkerhed!
Vores produkter er af høj kvalitet, langtidsholdbar og
sikkert at bruge.
Du bestiller uden risiko
„fragtfrit leveret“

6
7
8
9
10

Du køber direkte hos producenten.
Vi hjælper dig gerne videre.
Vores service rækker længere end leveringen.
Kvalitet gør forskellen.
Altid på omgangshøjde med de aktuelle
bestemmelser.

1 DENIOS› specialister står til din rådighed med rådgivning, behovsanalyse
samt projektafvikling.

3 Dette bekræftes af mange undersøgelser, godkendelser og certificeringer.
Vi yder mindst 2 års garanti på alle vores produkter, samt 5 års garanti på
udvalgte produkter.

2 Køb online? Med sikkerhed! DENIOS› webshop beskytter selvfølgelig dine
personlige data. Vores webshop er EHI afprøvet - så fairness og transparens
er garanteret! Certificeringen garanterer især:

4 Du har 14 dages returret. Skulle et produkt ikke leve op til dine forventninger,
tager vi det retur uden diskussion.

W
W
W
W
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gode grunde,

en transparent bestillingsproces
information om omkostninger, købekontrakt, levering osv.
beskyttelse af personlige data
neutral klagebehandling af certiﬁceringsorganet

5 Vi leverer de fleste af vores varer fragtfrit. Vi leverer med post, spedition eller
vores egne lastbiler.

Du kan tage dig
af dine kunder.

Vi sørger for sikkerheden.

Maik Rodenberg

6 Vi er producent - udvikling, konstruktion og produktion kommer ét sted fra.
Vores knowhow - din sikkerhed.

9 Mange nationale og internationaler referencer dokumenterer den høje kvalitet
af DENIOS› produkter.

7 Som succesfuld virksomhed garanterer DENIOS at din investering betaler
sig på langt sigt. Vi leverer reservedele til vores produkter også i årene efter
dit køb. Vi tilbyder selvfølgelig også servicekontrakter til vedligeholdelse af
vores produkter.

10 Vi informerer dig gerne om lovgivning, forskrifter og regler.

8 Med kurser og foredrag gør vi dine medarbejdere opmærksom på potentielle
farer. Især vores «eksperimentalforedrag» kan fremhæves.

Vi tilbyder også online den fulde service! Det kan godt betale sig
at kigge forbi:

www.denios.dk/shop
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Afsender / Firmastempel
Firma

DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Frederica

Gade og husnummer
Postnummer og by

DENIOS Miljø Guide
Giver en god vejledning og gode
råd om lagring af miljøskadelige
og farlige medier. På de 36 sider
vil du finde informationer om
de vigtigste love, forskrifter og
informationer om miljø rigtig
lagring og arbejdssikkerhed. Med
denne er du som DENIOS kunde
godt informeret, bestil den i dag,
gratis.

Telefon
Fax
(såfremt det er
bekendt)

Kundenr.
Kontaktperson

q Herr q Frau
Navn

Best.-nr. 188-298-J9

Afdeling
Funktion

Kopier denne side, udfyld den og send
den pr. mail til DENIOS.
Antal medarbejdere:
4 01 - 09
4 10 - 19
4 50 - 99
4 100 - 499

Bestillingsnummer

Branche
E-Mail

4 20 - 49
4 500 - 999

4 über 1000

q Ja tak, jeg vil gerne regelmæssig modtage informationer via mail.

Betegnelse

Størrelse

Antal

Pris pr. stk.

Iflg. vore gældende leverings- og betalingsbetingelser.

(hvis denne afviger fra afsenderadressen)

q Adresse korrektion

q Fakturaadresse

(hvis denne afviger fra afsenderadressen)

Firma

Firma

Navn

Navn

Afdeling

Afdeling

Gade og husnummer

Gade og husnummer

Postnummer og by

Postnummer og by

Land

Land

Telefon

Telefon

DK_19_HK_01

q Leveringsadresse

Dato / Underskrift

www.denios.dk

