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Agresszív, vízre veszélyes 
vagy gyúlékony? Kiskanna, 
hordó vagy IBC-tartály? 
Mindegy, hogy milyen 
veszélyes anyagot, milyen 
edényben szeretne  
tárolni - nekünk megvan  
a megfelelő válaszunk!
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kiskannákhoz82
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3-LÉPÉSBEN A MEGFELELŐ TERMÉKHEZ

Ökölszabályként azt lehet mondani, hogy a kármentő tálcának az összes tároló mennyiség legalább 10%-át, vagy a 
legnagyobb tartály tartalmát kell felfognia. Amennyiben egy vízvédelmi területen egyáltalán megengedett a vizekre 
veszélyes anyagok tárolása, úgy ebben az esetben a kármentő tálcának a teljes tárolt mennyiség 100%-át kell felfognia 
(lásd AwSV).

Attól függően, hogy Ön kis tároló edényeket, 60 vagy 200 literes hordókat, esetleg 1.000 literes tartályokat vagy 
különböző edényeket szeretne együtt tárolni: mi minőségi termékeket kínálunk Önnek bármilyen méretben.

 Mekkora felfogási térfogatra van szüksége?

Szükség van különleges funkciókra?

Lefejtő állomások Padlóvédő rendszerekEgyszerű tárolás Mobil kármentő tálcák

A kármentő tálca megfelelő anyagának kiválasztásánál érdemes egy pillantást vetni a tárolt anyagok biztonsági 
adatlapjába.
Ott megtalálja az összes releváns információt a tároláshoz és a szállításhoz. A vegyi anyagokkal szembeni ellenállósági 
listánk is hasznos információkat nyújt a megfelelő anyagok kiválasztásához különböző tárolt közegekhez.

A kármentők alapanyagának igazolhatóan korrózióállónak, valamint az azokban tárolt közegekkel szemben ellenállónak 
kell lennie. Számos vegyi anyag esetében megfelel az acél (1.0038) kármentő tálca. Azonban különösen maró hatású 
anyagoknál (savak/lúgok) műanyag (polietilén) kármentő tálcát kell használni. Magas védelmet, különösen az agresszív 
folyadékok esetében, a nemesacél nyújt. Amennyiben az anyag ellenállósági listanem tartalmaz kötelező adatokat, úgy a 
kármentő anyagaként a szállítótartály anyaga választható.

 W acélból:
 W nemesacélból:
 W műanyagból:

 W acélból:
 W műanyagból:

 W acélból:
 W műanyagból:

 W acélból:
 W műanyagból:

www.denios.hu/
karmentok

Találja meg az Ön számára 
ideális terméket gyorsan 
és egyszerűen - csupán 
néhány kattintással!

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

 W gyúlékony és vízre 
veszélyes folyadékoknál

 W különösen agresszív, gyúlékony és 
vízre veszélyes folyadékoknál

 W vízre veszélyes és agresszív 
anyagoknál, mint savak és lúgok

A kármentő tálcákat mindenképp megfelelő anyagból kell kiválasztani, mivel csak a megfelelő anyagból készült 
biztonsági tálca biztosítja az optimális megbízhatóságot a tárolt mennyiségekkel szemben. Vízre veszélyes, gyúlékony 
anyagok, pl. olajok és lakkok tárolására, acél kármentő tálcák, horganyzott vagy lakkozott kivitelben alkalmasak. 
Agresszív vegyszerek tárolására, mint pl. savak és lúgok, nemesacél vagy műanyag kármentő tálcák alkalmasak.

Acél kármentő tálcák Rozsdamentes acél kármentő 
tálcák

Műanyag kármentő tálcák

Milyen anyagot szeretne tárolni?

www.denios.hu/shop

oldaltól 10 oldaltól 16 oldaltól 46
oldaltól 50oldaltól 73

oldaltól 30
oldaltól 11 oldaltól 51

oldaltól 50



A használatban lévő tálca anyagának igazolhatóan korrózióállónak, valamint a tárolt anyagokkal szemben ellenállónak 
kell lennie. Számos kémiai anyaghoz használhatók az acélból készült kármentő tálcák (1.0038). Különösen a maró 
anyagoknál (savak/lúgok) szükséges gyakran a műanyagból (polietilénből) készült kármentő tálcák használata. A 
nemesacél kiváló minőségű védelmet nyújt, különösen az agresszív folyadékok ellen. Ha az ellenállósági listákban nem 
szerepel erre vonatkozó előírás, akkor a kármentő tálca anyaga megegyezhet a szállító tartály anyagával.

VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI 
ELLENÁLLÓSÁGI LISTA

9

INNOVÁCIÓ

lásd

296-297

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®

 W Alkalmazás - telített oldatként
 * 1 csak hideg állapotban ellenálló,  
 ha felmelegedett, új értékelés szükséges.

1) Lakkozott acél (anyagszám 1.0038) vagyhorganyzott 
    (anyagszáma 1.0242),
2) Rozsdamentes acél V2A (anyagszám 1.4301),
3) Polietilén (PE) vezetőképes változatban, pl. olyan  
    anyagok esetében, amelyek gyulladáspontja 60 °C alatt van.

4)  A horganyzott kármentő tálcák az alábbi folyadékok tárolására nem 
alkalmasak: szerves és szervetlen savak, nátron- és kálilúg, valamint 
egyéb alkáli-hidroxidok, klórhidrogének, aminok, nitrogén-vegyületek, 
savkloridok és egyéb kloridok, fenolok, vizes alkáli oldatok, nitrilek.  

5) Csak korlátozott mértékben alkalmas.

Tárolt közeg
Koncent-
ráció

A
cé

l 1
), 

4)

V2
A

 2
)

PE
 3

) Tárolt közeg
Koncent-
ráció

A
cé

l 1
), 

4)

V2
A

 2
)

PE
 3

)

Acetaldehid ≤ 40% •
Acetaldehid ipari tisztaságú •
Aceton • •
Hangyasav • •5)

Ammóniákvíz (-oldat) •
Ammónium-hidroxid ≤ 38% • •
Ammónium-nitrát telített • •
Elemsav ≤ 78% •
Benzin • •
Benzoesav • •
Benzol • •
Kéksav (hidrogén-cianid) • •
Bórsav ≤ 10% • •
Fékfolyadék • • •
Butanol ipari tisztaságú • •
Vajsav •
Kalcium-acetát vizes • •
Kalcium-klorát, vizes oldat ≤ 65% • •
Kalcium-hidroxid • • •
Kalcium-hipoklorit telített •
Klórbenzol • •
Klórecetsav ≤ 50% •
Klórozott szénhidrogének • •
Klórsav ≤ 20% •5)

Krómsav ≤ 20% • •5)

Diklór-etilén ipari tisztaságú •
Dízel üzemanyag • • •
Vas (II)-szulfát telített • •
Vas (III)-klorid telített •
Vas (III)-szulfát telített • •
Kőolaj • •
Ecetsav •
Etil-acetát • •
Etanol • •
Éter • •
Etilén-klorid •
Etilén-glikol • •
Repülő-turbina üzemanyag • •
Váltóolaj • • •
Glicerin • • •
Glikolsav ≤ 70% •
Húgysav • •
Karbamid • •
Fűtőolaj • • •
Hidrazin ≤ 10% • •
Hidrazin-hidrát vizes • •
Izobutil-éter • •
Izobutanol • •
Izobutil-acetát • •
Izobutil-klorid •
Izohexán • •
Izopentán • •
Izopropil-alkohol (izopropanol) • •
Kálium-karbonát • •
Kálium-klorát •
Kálium-klorid vizes • •

Kálium-klorid ≤ GL •
Kálium-hidroxid 50% • • •
Kálium-nitrát 50% • •
Kálium-nitrát ≤ GL •
Kálium-foszfát ≤ GL •
Kálium-szulfát ≤ GL •
Kerozin • •
Szilícium-dioxid • •
Ragasztók • •
Üzemanyag • •
Fagyálló (gépjármű) • •
Magnézium-karbonát telített • •
Magnézium-klorid vizes • •
Magnézium-nitrát telített • •
Magnézium-szulfát • •
Metanol • •
Mentol szilárd •
Metil-acetát • •
Metil-akrilát •
Metilén-klorid = diklór-metán * • 
Motorolaj, aromamentes • • •
Nátrium-acetát • •
Nátrium-biszulfát •
Nátrium-biszulfit vizes • •
Nátrium-karbonát • •
Nátrium-klorid • •
Nátrium-hidrogén-szulfát ≤ GL •
Nátrium-hidrogén-szulfit ≤ GL •
Nátrium-hidroxid • • •
Nátrium-szulfát •
Nátrium-szulfid ≤ GL •
Nátrium-hipoklorit •5)

Nikkel-klorid ≤ GL •
Nitrobenzol • •
Nitrohígító • •
Olajok • • •
Olajsav ipari tisztaságú • •
Pentanol • •
Petróleum ipari tisztaságú • •
Fenol 100% • •
Foszforsav ≤ 80% •5) •
Foszforsav ≤ 95% •
Propanol • •
Repce-metil-észter (biodízel) •
Szalicilsav telített • •
Salétromsav ≤ 10% • •
Sósav > 37% •5) •5)

Kénsav ≤ 80% • •
Kénsav 95% •
Kénessav telített • •
Terpentin olaj • •
Tesztbenzin • •
Toluol •
Hidrogén-peroxid ≤ 90% • •5)

Xilol • •
Citromsav •5) •

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

oldaltól 46
oldaltól 50
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www.denios.hu/shop

DENIOS classic-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
5-30 literes űrtartalommal

Űrtartalom [l] 5 7 10 15 20 30

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95
Cikkszám perforált lemez nélkül 250-830-J1 250-831-J1 250-832-J1 250-833-J1 250-834-J1 250-835-J1
Ár Ft / darab 21.200 25.900 29.800 32.200 34.500 39.200

Cikkszám horganyzott perforált lemezzel 250-836-J1 250-837-J1 250-838-J1 250-839-J1 250-840-J1 250-841-J1
Ár Ft / darab 32.200 37.500 42.700 45.200 48.000 53.600

DENIOS 
garancia 5 év

30

DENIOS classic-line kármentő 
tálcák kiskannákhoz - megoldás a 
kis edények tárolásához

5 
év

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

21.200 Ft 

-tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák kiskannákhoz

 W Helytakarékosan egymásba rakható
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Minőségi porfestett acélból az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag 
tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

20 mm hasmagasság

Tűzihorganyzott perforált lemez vagy a 
kármentő tálca alja mint rakodófelület

Optimális munkahelyen a munkapadon való használatra is. Tárolja a veszélyes anyagokat közvetlenül a 
felhasználás helyén! A stabil műanyag lábak védenek a korróziótól és megóvják a munkafelületet és padlókat.

  

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lem-nelk-5-l-250x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lemez-nel-7-l-250x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lem-nelk-10-l-500x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lem-nelk-15-l-500x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lem-nelk-20-l-987x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-perf-lem-nelk-30-l-987x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-5-l-250x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-7-l-250x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-10-l-500x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-15-l-500x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-20-l-987x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-30-l-987x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


1

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DENIOS profi  kármentő tálcák kiskannákhoz nemesacélból, 
5-30 literes űrtartalommal

DENIOS 
garancia

11

10 
év

Űrtartalom [l] 5 7 10 15 20 30

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95
Cikkszám perforált lemez nélkül 250-842-J1 250-843-J1 250-844-J1 250-845-J1 250-846-J1 250-847-J1
Ár Ft / darab 57.100 64.100 71.400 78.400 89.300 100.100

Cikkszám nemesacél perforált lemezzel 250-848-J1 250-849-J1 250-850-J1 250-851-J1 250-852-J1 250-853-J1
Ár Ft / darab 78.400 85.800 91.700 100.100 113.100 128.800

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Nemesacél kármentő tálcák kiskannákhoz

  

Optimális munkahelyen a munkapadon való használatra is. Tárolja a veszélyes anyagokat közvetlenül a felhasználás helyén! Rozsdamentes 
nemesacélból - hosszú távú korrózióvédelem még agresszív vegyszerek tárolása esetén is. A stabil műanyag lábak védenek a korróziótól és 
megóvják a munkafelületet és padlókat.

Nemesacél perforált lemez vagy a 
kármentő tálca alja mint rakodófelület

20 mm hasmagasság

 W Helytakarékosan egymásba rakható
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Nemesacélból - hosszú távú korrózióvédelem még agresszív vegyszerek tárolása esetén is
 W A kis tároló edényeket közvetlenül a kármentő tálcába is be lehet tenni, vagy egy nemesacél perforált lemezre
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

57.100 Ft -tól

https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-5-liter-250x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-7-liter-250x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-10-liter-500x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-15-liter-500x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-20-liter-987x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-perf-lemez-nelkul-30-liter-987x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-5-l-250x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-7-l-250x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-10-l-500x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-15-l-500x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-20-l-987x400x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-pro-line-nemesacel-perf-lem-30-l-987x600x95/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Űrtartalom [l] 20 30 40 65 90

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 392 x 392 x 200 584 x 392 x 200 774 x 392 x 200 774 x 584 x 200 774 x 774 x 200
Cikkszám rácsrostély nélkül 250-676-J1 250-679-J1 250-681-J1 250-684-J1 250-687-J1
Ár Ft / darab 34.700 41.700 48.300 56.700 66.200

Cikkszám műanyag rácsrostéllyal 250-688-J1 250-689-J1 250-690-J1 250-691-J1 250-692-J1
Ár Ft / darab 48.700 55.700 66.200 74.900 85.800

Cikkszám horganyzott perforált lemezzel 250-693-J1 250-694-J1 250-697-J1 250-695-J1 250-696-J1
Ár Ft / darab 48.300 55.000 62.700 71.400 82.300
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www.denios.hu/shop

34.700 Ft
-tól 

DENIOS 
garancia

5 
év

Optimálisan kombinálható EUR raklapon

A classic-line kármentő tálcát kis tároló edényekez használhatja
- egyedülálló kármentő tálcaként közvetlenül a munkahelyen
- szállítható egységként pl. egy EUR raklapon - a megfelelő méreteket kombinálva.

A minőségi porfestésnek köszönhetően igen tartós

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák kiskannákhoz

DENIOS classic-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
20-90 literes űrtartalommal
Optimálisan kombinálható Euro vagy kémiai raklapokon. Tárolja a veszélyes anyagokat közvetlenül a felhasználás helyén. A classic-line 
kármentő kis tároló edényekhez stabil műanyag lábak védelmet nyújtanak a korróziótól és megóvják az ipari és laboratóriumi padlókat.

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Minőségi porfestett acélból az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

  

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-racsrostely-nelk-20-l-392x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-racsrostely-nelk-30-l-584x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-racsrostely-nelk-40-l-774x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-racsrostely-nelk-65-l-774x584x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-racsrostely-nelk-90-l-774x774x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-muanyag-racsrost-20-l-392x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-muanyag-racsrost-30-l-584x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-muanyag-racsrost-40-l-774x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-muanyag-racsrost-65-l-774x584x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-muanyag-racsrost-90-l-774x774x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-20-l-392x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-30-l-584x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-40-l-774x392x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-65-l-774x584x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-lakk-horg-perf-lem-90-l-774x774x200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147 13

DENIOS 
garancia

5 
év

DENIOS classic-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
akár 2 db 60 literes hordóhoz

59.200 Ft
-tól 

Változat nem aláfogható aláfogható

Tárolókapacitás 60 literes hordó 1 2 1 2
Űrtartalom [l] 65 65 65 65
Teherbírás összesen [kg] 400 400 400 400
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 635 x 785 x 178 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 278
rácsrostély nincs horganyzott nincs horganyzott
Cikkszám porfestett 259-367-J1 259-371-J1 259-369-J1 259-373-J1
Ár Ft / darab 59.200 65.800 61.300 67.900

Cikkszám horganyzott 259-368-J1 259-372-J1 259-370-J1 259-374-J1
Ár Ft / darab 67.600 72.800 69.700 74.900

Tűzihorganyzott rácsrostély vagy a 
kármentő tálca alja mint rakodófelület

100 mm hasmagasság

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák kiskannákhoz

  

Különösen kompakt és helytakarékos. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős 
vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostely-nelkul-635x785x178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostellyal-635x785x178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostely-nelkul-635x785x278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-635x785x278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostely-nelkul-635x785x178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-635x785x178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horg-alafoghato-racsrostely-nelk-635x785x278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-635x785x278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

Űrtartalom [l] 20 40 60

Teherbírás összesen [kg] 50 100 200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 400 x 600 x 120 600 x 800 x 120 766 x 1186 x 100
Cikkszám 179-763-J1 179-764-J1 179-765-J1
Ár Ft / darab 34.700 49.700 57.100

Tartozék Rácsrostély feltét
Cikkszám rácsrostély, horganyzott 182-710-J1 182-711-J1 182-712-J1
Ár Ft / darab 17.700 28.700 31.700

Ön dönt - használja a kármentő tálcákat kiskannákhoz 
...önmagában, fi xen elhelyezett kármentő tálcaként ...vagy 
kombinálva, szállítási egységként EUR raklapon.

A kármentő tálcák opcionálisan 
horganyzott rácsrostéllyal is kaphatók.

Acél kármentő tálcák kiskannákhoz

1 kármentő tálca kiskannákhoz 
1 x KBS 60 (1 x 60 liter)

2 kármentő tálca kiskannákhoz 
2 x KBS 40 (2 x 40 liter)

Kármentő tálcák kiskannákhoz lehetséges kombinációi EUR raklapon:

4 kármentő tálca kiskannákhoz 
4 x KBS 20 (4 x 20 liter)

3 kármentő tálca kiskannákhoz 
2 x KBS 20 (2 x 20 Liter), 1 x KBS 40 
(1 x 40 Liter)

34.700 Ft
-tól

Különösen kompakt és helytakarékos. Tárolja a veszélyes anyagokat közvetlenül a felhasználás helyén!

DENIOS classic-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
20-60 literes űrtartalommal

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Horganyzott acélból az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

  

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-horganyzott-20-liter-400x600x120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-horganyzott-40-liter-600x800x120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-kis-tarolo-edenyekhez-classic-line-horganyzott-60-liter-766x1186x100/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/horganyzott-racsrostely-kbs-20-karmento-talcahoz-kis-tarolo-edenyeknek-20-literes-urtartalomhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/horganyzott-racsrostely-kbs-40-karmento-talcahoz-kis-tarolo-edenyeknek-40-literes-urtartalomhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/horganyzott-racsrostely-kbs-60-karmento-talcahoz-kis-tarolo-edenyeknek-60-literes-urtartalomhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
garancia
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Űrtartalom [l] 20 30 25 40

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 987 x 400 x 75 987 x 600 x 75 1287 x 400 x 75 1287 x 600 x 75
Cikkszám 252-344-J1 252-350-J1 252-356-J1 252-359-J1
Ár Ft / darab 29.500 35.600 33.100 43.900

Tartozék Perforált lemez betétek, horganyzott
Cikkszám 195-283-J1 195-284-J1 195-285-J1 195-286-J1
Ár Ft / darab 18.500 22.300 23.900 30.400

Űrtartalom [l] 20 30 40 40 50

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 310 x 545 x 145 310 x 845 x 145 510 x 845 x 120 310 x 1145 x 140 510 x 1145 x 110
Cikkszám 183-506-J1 183-507-J1 183-508-J1 183-509-J1 183-510-J1
Ár Ft / darab 82.400 94.300 105.500 105.500 113.000

Tartozék Perforált lemez betétek nemesacélból
Cikkszám 195-289-J1 195-290-J1 195-291-J1 195-292-J1 195-293-J1
Ár Ft / darab 51.100 70.900 74.500 74.500 78.500

Kiskanna kármentő tálcák acélból és nemesacélból5 
év

Különösen kompakt és helytakarékos. Tárolja a veszélyes anyagokat közvetlenül a felhasználás helyén!

Kiskanna kármentő tálcák DENIOS classic-line, 
20-40 literes felfogó kapacitással

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Minőségi porfestett acélból az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

  

Tűzihorganyzott perforált lemez vagy felfogó tálca, rakodófelületként

A perforált lemezek pl. tisztítás során 
könnyen eltávolíthatóak

 29.500 Ft
-tól 

Különösen kompakt és helytakarékos. Tárolja a veszélyes anyagokat 
közvetlenül a felhasználás helyén! Rozsdamentes nemesacélból 
- hosszútávú korrózióvédelem még agresszív vegyszerek tárolása 
esetén is.

Kiskanna kármentő tálcák DENIOS classic-line, 
nemesacélból, 20-50 literes felfogó kapacitással

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Nemesacélból - hosszútávú korrózióvédelem még 
agresszív vegyszerek tárolása esetén is

 W A kiskannákat közvetlenül a kármentőbe is be 
lehet tenni, vagy egy nemesacél lemezre

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen 
vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

82.400 Ft
-tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-acelbol-lakkozott-20-liter-987x400x75/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-acelbol-lakkozott-30-liter-987x600x75/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-acelbol-lakkozott-25-liter-1287x400x75/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-acelbol-lakkozott-40-liter-1287x600x75/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-horganyzott-kiskanna-talcahoz-classic-line-20-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-horganyzott-kiskanna-talcahoz-classic-line-30-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-horganyzott-kiskanna-talcahoz-classic-line-25-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-horganyzott-kiskanna-talcahoz-classic-line-40-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-nemesacelbol-20-liter-310x545x145/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-nemesacelbol-30-liter-310x845x145/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-nemesacelbol-40-liter-510x845x120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-nemesacelbol-40-liter-310x1145x140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-classic-line-nemesacelbol-50-liter-510x1145x110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-nemesacelbol-1-4301-kiskanna-talcahoz-20-liter-306x541x134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-nemesacelbol-1-4301-nemesacel-kiskanna-talcahoz-classic-line-30-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-ratet-nemesacelbol-1-4301-kiskanna-talcahoz-40-liter-506x841x107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-nemesacelbol-1-4301-kiskanna-talcahoz-40-liter-306x1141x134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemez-nemesacelbol-1-4301-kiskanna-talcahoz-50-liter-506x1141x107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tárolókapacitás 200 literes hordó 1

rácsrostély horganyzott
Kivitel 2 beálló és 2 fi x görgővel
Űrtartalom [l] 217
Teherbírás összesen [kg] 330
Külső méretek sz x mé x ma (mm)* 1350 x 815 x 995
Cikkszám 255-180-J1
Ár Ft / darab 136.200

*Teljes magasság tolórúddal

136.200 Ft

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Fedőponyva 2 db 200 literes hordóhoz való tálcához 136-463-J1 34.700

Fedőponyva 4 db 200 literes hordóhoz való tálcához 136-465-J1 45.200

Hordóbak 1 db 60/200 literes hordóhoz 114-524-J1 39.200

Hordóbak 3 db 60 literes hordóhoz 114-530-J1 47.300

Hordóbak 2 db 60/200 literes hordóhoz 114-527-J1 47.600

TÜV/MPA-
minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

www.denios.hu/shop

 W 2 fix és 2 bolygó görgővel poliamidból (PA)
 W Hegesztett konstrukció acélból, porszórt
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen 
vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Mobil DENIOS base-line kármentő tálca, 
1 db 200 literes hordóhoz
Gazdaságos alternatíva az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

 W Gyors szállítás

  

https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-base-line-1db-200-literes-hordohoz-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-2-hordohoz-valo-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-4-hordohoz-valo-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-1-db-50-60-vagy-200-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-3-db-50-60-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-2-db-50-60-vagy-200-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS base-line kármentő tálcák, 
4 db 200 literes hordóhoz

DENIOS base line - alapfelszerelés 
veszélyesanyag-tároláshoz.

Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 2 4

rácsrostély horganyzott horganyzott horganyzott
Űrtartalom [l] 217 205 220
Teherbírás összesen [kg] 330 660 1320
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 885 x 815 x 473 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285
Cikkszám porfestett 255-179-J1 255-181-J1 255-182-J1
Ár Ft / darab 85.800 78.800 101.200

85.800 Ft
-tól

BEST

Veszélyesanyag-szivárgás fi gyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

TÜV/MPA-
minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Hegesztett konstrukció acélból, porszórt
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és 
bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag 
tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Gazdaságos alternatíva az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

 W Gyors szállítás

  

lásd

296-297

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-base-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-885x815x473/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-base-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x815x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-base-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Változat nem aláfogható aláfogható

rácsrostély nincs horganyzott nincs horganyzott nincs

Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 1 1 1 1
Kivitel – – – – Beépített hordótámaszokkal
Űrtartalom [l] 217 217 217 217 200
Teherbírás összesen [kg] 400 400 400 400 450
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 885 x 815 x 378 885 x 815 x 378 885 x 815 x 478 885 x 815 x 478 866 x 866 x 423
Cikkszám porfestett 259-294-J1 259-296-J1 259-298-J1 259-300-J1 182-582-J1
Ár Ft / darab 84.700 90.700 86.500 92.800 105.500

Cikkszám horganyzott 259-295-J1 259-297-J1 259-299-J1 259-301-J1 159-068-J1
Ár Ft / darab 95.200 102.200 97.300 104.000 118.100

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

DENIOS 
garancia

5 
év

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

www.denios.hu/shop

 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Engedély gyúlékony (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 2 db 200 literes hordóhoz

  

84.700 Ft
-tól 

100 mm hasmagasság

Opcionálisan lábbal vagy anélkül

A különlegesen kompakt, helytakarékos kivitel és az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti 
a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostely-nelkul-885x815x378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostellyal-885x815x378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostely-nelkul-885x815x478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-885x815x478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostely-nelkul-885x815x378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-885x815x378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horg-alafoghato-racsrostely-nelk-885x815x478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-885x815x478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS classic-line termékcsalád - megoldás minden 
felhasználáshoz, pl. akár 12 hordó tárolásához egy 
kármentő tálcán, nagyobb felületek megóvásához vagy 
veszélyes anyagok lefejtéséhez és szállításához.
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MAGAS MINŐSÉG ÚJ 

TERVEZÉSSEL

Változat nem aláfogható aláfogható

rácsrostély nincs horganyzott nincs horganyzott

Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 2 1 2
Űrtartalom [l] 205 205 205 205
Teherbírás összesen [kg] 800 800 800 800
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
Cikkszám porfestett 259-302-J1 259-304-J1 259-306-J1 259-308-J1
Ár Ft / darab 81.900 90.700 83.700 92.800

Cikkszám horganyzott 259-303-J1 259-305-J1 259-307-J1 259-309-J1
Ár Ft / darab 93.100 102.200 95.200 104.000

TOPSELLER 81.900 Ft
-tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

DENIOS 
garancia

5 
év

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147   

Horganyzott vagy porszórt - az 
optimális korrózióvédelemért

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostely-nelkul-1236x815x255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostellyal-1236x815x255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-lakk-alafoghato-racsrostely-nelk-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostely-nelkul-1236x815x255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-1236x815x255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-hordohoz-classic-line-horg-alafoghato-racsrostely-nel-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 4 db 200 literes hordóhoz

Változat aláfogható aláfogható

rácsrostély nincs horganyzott

Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 3
Űrtartalom [l] 338 338
Teherbírás összesen [kg] 1200 1200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2010 x 815 x 355 2010 x 815 x 355
Cikkszám porfestett 259-310-J1 259-312-J1
Ár Ft / darab 124.600 139.700

Cikkszám horganyzott 259-311-J1 259-313-J1
Ár Ft / darab 141.400 156.500

1

100 mm hasmagasság

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

  

 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Engedély gyúlékony (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

A különlegesen kompakt, helytakarékos kivitel és az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti 
a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

124.600 Ft

-tól 

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostely-nelk-815x2010x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-815x2010x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-classic-line-horg-alafoghato-racsrostely-nelk-815x2010x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-815x2010x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS classic-line termékcsalád - megoldás minden 
felhasználáshoz, pl. akár 12 hordó tárolásához egy 
kármentő tálcán, nagyobb felületek megóvásához vagy 
veszélyes anyagok lefejtéséhez és szállításához.

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Változat nem aláfogható aláfogható

rácsrostély horganyzott horganyzott horganyzott horganyzott

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 4 4
Űrtartalom [l] 220 440 220 440
Teherbírás összesen [kg] 1600 1600 1600 1600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 430
Cikkszám porfestett 259-318-J1 259-326-J1 259-320-J1 259-328-J1
Ár Ft / darab 123.600 144.600 125.700 146.700

Cikkszám horganyzott 259-319-J1 259-327-J1 259-321-J1 259-329-J1
Ár Ft / darab 137.200 159.300 139.300 161.700

Különösen keskeny kivitel nagy 
felfogóképességgel

Horganyzott vagy porszórt

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

Lábbal vagy anélkül

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Rendelhető kiegészítők:

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

  

Kármentő tálcák rácsrostély nélkül elérhetők az online boltban

123.600 Ft

-tól 

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostellyal-1236x1210x190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-racsrostellyal-1240x1210x330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1240x1210x430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-1236x1210x190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-1240x1210x330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

rácsrostély horganyzott horganyzott horganyzott horganyzott

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 8 12
Űrtartalom [l] 225 420 340 540
Teherbírás összesen [kg] 1600 1600 3200 4800
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Súly [kg] 103 117 160 250
Cikkszám porfestett 259-330-J1 259-332-J1 259-334-J1 259-336-J1
Ár Ft / darab 162.800 230.700 255.200 349.300

Cikkszám horganyzott 259-331-J1 259-333-J1 259-335-J1 –
Ár Ft / darab 182.700 258.700 285.600 –

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 12 db 200 literes hordóhoz

Secu Comfort ergonómikus 
hordókocsik

Rendelhető kiegészítők:

Secu Comfort ergonómikus 

Rendkívül alacsony kialakítás: 
250 mm

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Kiválóan alkalmas nagyobb mennyiségek tárolására. Különösen könnyen be- és kirakodható, a 250 mm-es alacsony kialakításnak köszönhetően. 
Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Engedély gyúlékony (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

  

lásd

248

Felhajtó rámpa acélból, tűzihorganyzott, 
magassága 150-270 mm között állítható, 
mérete sz x mé (mm): 1035 x 900, 
Cikkszám 126-133-J1, 113.800 Ft

162.800 Ft
-tól 

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-8-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-2455x1210x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-12-hordohoz-classic-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-3670x1210x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-8-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-2455x1210x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-allithato-magassaggal-150-270-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


A kármentőkkel a 
tárolópolcokat utólagosan is 
ki lehet egészíteni
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 8 db 200 literes hordóhoz

Rendelhető kiegészítők:

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 6 8

Alternatív tárolókapacitás EUR raklapok 1 2 2 3
Alternatív tárolókapacitás kémiai raklapok 1 1 1 2
Űrtartalom [l] 410 460 560 700
Teherbírás összesen [kg] 1500 2000 2400 3000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343
Cikkszám horganyzott 114-374-J1 114-375-J1 114-376-J1 114-377-J1
Ár Ft / darab 247.100 265.000 292.300 324.800

Tartozék műanyag kármentő tálca betét
Cikkszám 114-330-J1 114-332-J1 114-334-J1 114-336-J1
Ár Ft / darab 164.200 217.700 230.000 242.200

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Cikkszám 114-904-J1, 37.800 Ft

 W 180°-ban elforgatva 60 és 200 literes hordó 
tárolására is alkalmasak

 W Külső méretek sz x mé x ma (mm): 475 x 620 x 390

  

247.100 Ft
-tól

Hordótartó bakok polietilénből (PE)

Tárolási kapacitás akár 3 EUR raklap ill. 2 kémiai raklap. Kiegészítés meglévő raklapos polcokhoz.

 W Saválló kármentő-betét polietilénből (PE), tartozékként rendelhető
 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Horganyzott az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1300x1380x390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1300x2180x343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-6-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1300x2180x343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-8-hordohoz-classic-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1300x2680x343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-4-hordos-karmento-talcahoz-1284-x-1364-x-253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-4-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-1759-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-6-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-2159-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-8-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-2659-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-polietilenbol-pe-1-db-60-vagy-200-literes-hordohoz-antracit-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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www.denios.hu/shop

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

DENIOS pro-line kármentő tálcák, 
akár 8 db 200 literes hordóhoz

Hordóbak 1 db 60/200 
literes hordóhoz, 
Cikkszám 114-524-J1, 
39.200 Ft

Hordóbak 2 db 60/200 literes 
hordóhoz, 
Cikkszám 114-527-J1, 
47.600 Ft

Hordóbak 3 db 60 literes 
hordóhoz, 
Cikkszám 114-530-J1, 
47.300 Ft

Fedőponyva 4 db 200 literes 
hordóhoz való tálcára, 
Cikkszám 136-465-J1, 45.200 Ft

Fedőponyva 2 db 200 literes 
hordóhoz való tálcára, 
Cikkszám 136-463-J1, 34.700 FtHordótartó bakok polietilénből 

(PE), Cikkszám 114-904-J1, 
37.800 Ft

Kivehető tűzihorganyzott rácsrostélyok, 
mint rakodófelületek

100 mm hasmagasság

  

A vezetőképes polipropilén (PP) műanyag lábak óvnak a korróziótól és sérülésektől, megvédik a minőségi ipari padlókat és lehetővé 
teszik a helytakarékos egymásba helyezést. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a kézi raklapemelős vagy targoncás kezelést, 
és egyszerűbbé teszi az üzemen belüli mozgatást.

 W 1-es zónában használható
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek
 W Helytakarékosan egymásba rakható
 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-1-db-50-60-vagy-200-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-2-db-50-60-vagy-200-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-3-db-50-60-literes-hordohoz-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-4-hordohoz-valo-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-2-hordohoz-valo-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-polietilenbol-pe-1-db-60-vagy-200-literes-hordohoz-antracit-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Különleges kivitelek igény 
esetén rendelhetők.
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4 4 8

rácsrostély horganyzott horganyzott horganyzott horganyzott
Űrtartalom [l] 205 220 225 340
Teherbírás összesen [kg] 800 1600 1600 3200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250
Cikkszám porfestett 259-347-J1 259-353-J1 259-355-J1 259-357-J1
Ár Ft / darab 102.200 138.300 179.200 279.700

Cikkszám horganyzott 259-348-J1 259-354-J1 259-356-J1 259-358-J1
Ár Ft / darab 114.100 153.300 200.600 314.300

Acél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

DENIOS 
garancia

10 
év

Tanúsítva és engedélyezve. 
Környezetvédelem és 
biztonság felsőfokon.

102.200 Ft -tól 

  

Vezetőképes PP-lábak - 1-es zónában használható
Horganyzott vagy porszórt - az optimális 
korrózióvédelemért

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-pro-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-8-hordohoz-pro-line-lakkozott-alafoghato-racsrostellyal-2455x1210x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-hordohoz-pro-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1236x815x355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-1236x1210x290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-816x2470x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-8-hordohoz-pro-line-horganyzott-alafoghato-racsrostellyal-2455x1210x250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Nemesacél kármentő tálcák IBC-
tartályokhoz és kiskannákhoz
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www.denios.hu/shop

DENIOS pro-line kármentő tálcák nemesacélból, 
akár 4 db 200 literes hordóhoz

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Nemesacél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Tartós, rozsdamentes 
nemesacél 1.4301

Kivehető rácsrostély 
nemesacélból 1.4301 vagy 
tűzihorganyzott acélból

 W Hegesztett rozsdamentes acél 1.4301 konstrukció - biztonságos és tartós
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W  100 mm hasmagasság
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag 
tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
 W  Kivehető rácsrostély nemesacélból 1.4301 vagy 
horganyzott acélból rakodófelületként

Hegesztett rozsdamentes acél konstrukció - biztonságos és tartós. Hosszútávú korrózióvédelem még agresszív vegyszerek 
tárolása esetén is. A villakengyel megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás szállítást üzemen belül.

lásd

45
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 2 4 4

Űrtartalom [l] 205 205 205 400
Teherbírás összesen [kg] 600 900 1400 1400
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 850 x 870 x 430 850 x 1342 x 325 1260 x 1342 x 270 1260 x 1342 x 390
Cikkszám rácsrostély: horganyzott 130-055-J1 130-056-J1 130-057-J1 178-410-J1
Ár Ft / darab 335.300 370.300 428.100 733.600

Cikkszám rácsrostély: nemesacél 128-287-J1 128-288-J1 128-289-J1 178-409-J1
Ár Ft / darab 454.300 537.300 603.800 877.800

DENIOS 
garancia

10 
év

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Nemesacél kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

335.300 Ft -tól 

  

https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-1-hordohoz-pro-line-alafoghato-horganyzott-racsrostellyal-850x870x430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-2-hordohoz-pro-line-alafoghato-horganyzott-racsrostellyal-850x1342x325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-alafoghato-horganyzott-racsrostellyal-1260x1342x270/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-alafoghato-horganyzott-racsrostellyal-1260x1342x390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-1-hordohoz-pro-line-alafoghato-nemesacel-racsrostellyal-850x870x430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-2-hordohoz-pro-line-alafoghato-nemesacel-racsrostellyal-850x1342x325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-alafoghato-nemesacel-racsrostellyal-1260x1342x270/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-4-hordohoz-pro-line-alafoghato-nemesacel-racsrostellyal-1260x1342x390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop  

rácsrostély nincs horganyzott horganyzott horganyzott

Tárolókapacitás 60 literes hordó 60 literes hordó 200 literes hordó 200 literes hordó
Darab 1 2 1 2
Kivitel 4 beálló görgő 2 beálló és 2 fi x görgővel
Gumiabroncsok poliamid poliamid poliamid poliamid
Űrtartalom [l] 65 65 217 205
Teherbírás összesen [kg] 300 300 400 800
Külső méretek sz x mé x ma (mm)* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Cikkszám porfestett 259-375-J1 259-377-J1 259-337-J1 259-339-J1
Ár Ft / darab 106.400 111.700 183.800 206.200

Cikkszám horganyzott 259-376-J1 259-378-J1 259-338-J1 259-340-J1
Ár Ft / darab 120.100 125.300 205.800 231.700

*Teljes magasság tolórúddal

SZETT-ÁR

Rendelhető kiegészítők:

Mobil kármentő tálcák acélból

Poliamid (PA) görgőkkel. A vasalat garantálja a veszélyes anyagok biztonságos üzemen belüli szállítását.

DENIOS classic-line mobil 
kármentő tálcák

Mobil kármentő tűzihorganyzott 
hordóbakkal, 1 db 200 literes 
hordóhoz., Cikkszám 259-771-J1, 
264.600 Ft

Mobil kármentő tálca rögzítő 
kengyellel és rögzítő hevederrel a 
szállításvédelemhez, 2 db 200 literes 
hordóhoz,
Cikkszám 259-770-J1, 236.300 Ft

106.400 Ft

-tól

Rakománybiztosító készlet biztonsági 
rögzítő hevederrel és hordótartóval 2 db 
hordóhoz, tartozékként kapható., 
Cikkszám 229-527-J1, 38.200 Ft

 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Poliamid (PA) görgőkkel
 W Rögzítő vasalat feszítő övvel 1 db 200 literes hordó szállítása során történő 
biztosításához

 W Engedély gyúlékony (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású 
anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-1db-60-literes-hordohoz-lakkozott-racsrostely-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-2-db-60-literes-hordohoz-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-1db-200-literes-hordohoz-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-2-db-200-literes-hordohoz-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-1db-60-literes-hordohoz-horganyzott-racsrostely-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-2-db-60-literes-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-1db-200-literes-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-2-db-200-literes-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-classic-line-1db-200-l-hordohoz-horg-racsr-es-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-classic-line-acelbol-2-db-200-literes-hordohoz-lakkozott-szallitasvedelemmel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rakomanybiztosito-keszlet-pe-es-acel-talcakhoz-rogzito-hevederrel-es-hordotartoval-2-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DENIOS 
garancia

10
 év

rácsrostély nincs horganyzott horganyzott horganyzott

Tárolókapacitás 60 literes hordó 60 literes hordó 200 literes hordó 200 literes hordó
Darab 1 2 1 2
Kivitel 4 beálló görgő 2 beálló és 2 fi x görgővel
Gumiabroncsok elektromosan vezetőképes
Űrtartalom [l] 65 65 217 205
Teherbírás összesen [kg] 300 300 400 800
Külső méretek sz x mé x ma (mm)* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Cikkszám porfestett 259-379-J1 259-381-J1 259-359-J1 259-361-J1
Ár Ft / darab 127.800 134.400 220.200 247.800

Cikkszám horganyzott 259-380-J1 259-382-J1 259-360-J1 259-362-J1
Ár Ft / darab 144.200 150.200 247.100 277.600

*Teljes magasság tolórúddal

Horganyzott vagy porszórt - az 
optimális korrózióvédelemért

Elektromosan vezetőképes görgők

Mobil kármentő tálcák acélból

Elektromosan vezetőképes műanyag görgőkkel. 
A vasalat garantálja a veszélyes anyagok biztonságos üzemen belüli szállítását.

DENIOS pro-line mobil kármentő tálcák, 
elektromosan vezetőképes görgőkkel

  

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Elektromosan vezetőképes görgők
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

127.800 Ft -tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-1db-60-l-hordohoz-lakk-racsrostely-nelkul-elektr-vezet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-2-db-60-l-hordohoz-lakk-racsrostellyal-elektr-vezet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-1db-200-l-hordohoz-lakk-racsrostellyal-elektr-vez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-2-db-200-l-hordohoz-lakk-racsrostellyal-elektr-vezet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-1db-60-l-hordohoz-horg-racsrostely-nelkul-elektr-vez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-2-db-60-l-hordohoz-horg-racsrostellyal-elektr-vezet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-1db-200-l-hordohoz-horg-racsrostellyal-elektr-vez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-karmento-talca-acelbol-pro-line-2-db-200-l-hordohoz-horg-racsrostellyal-elektr-vezet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető 
kiegészítők:

DENIOS 
garancia

30

1
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Tárolókapacitás 60 literes hordó 200 literes hordó

Darab 1 1 3 1 2
Űrtartalom [l] 65 217 205 220 220
Teherbírás összesen [kg] 400 400 800 1600 1600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 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
Cikkszám porfestett 259-500-J1 259-502-J1 259-504-J1 259-506-J1 259-508-J1
Ár Ft / darab 103.300 128.100 135.500 160.700 168.700

Cikkszám horganyzott 259-501-J1 259-503-J1 259-505-J1 259-507-J1 259-509-J1
Ár Ft / darab 110.300 139.300 196.700 181.700 181.700

DENIOS classic-line lefejtő állomások, 
melyekkel nemcsak a hordók helytakarékos 
és biztonságos tárolása, hanem a mindenkori 
átfejtés is lehetséges.

103.300 Ft

-tól 

  

Lefejtő állomások acélból 5
 év

Az állomás hordóbakból és kármentő tálcából áll. Veszélyes anyagok biztonságos 
tárolásához, lefejtéséhez és adagolásához.

Classic-line lefejtő állomások, 
60 és 200 l hordóhoz

 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Horganyzott acél hordótartó bakkal
 W Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Biztonsági hordószelep, 
Cikkszám 117-131-J1, 
25.900 Ft

Műanyag hordócsap 2” 
menettel, 
Cikkszám 117-105-J1, 
13.900 Ft

Sárgaréz csap 3/4", 
Cikkszám 117-132-J1, 
20.800 Ft

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-60-l-hordohoz-lakk-horg-hordotarto-bakkal-ma-660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-60-l-hordohoz-lakk-horg-hordotarto-bakkal-ma-860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-3-db-60-literes-hordohoz-lakkozott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-200-literes-hordohoz-lakkozott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-2-db-200-literes-hordohoz-lakkozott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-60-l-hordohoz-horg-horg-hordotarto-bakkal-ma-660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-60-l-hordohoz-horg-horg-hordotarto-bakkal-ma-860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-3-db-60-l-hordohoz-horganyzott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1db-200-lhordohoz-horganyzott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-2-db-200-l-hordohoz-horg-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-biztonsagi-szelep-2-os-menettel-sargarez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-fh-2-polietilenbol-pe-2-menet-o/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető 
kiegészítők:

DENIOS 
garancia
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Kivitel 1 hordóraklap 2 hordóraklap 2 hordóraklap

Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4 4
Űrtartalom [l] 220 260 400
Teherbírás összesen [kg] 800 1200 1200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1200 x 1500 x 670 1200 x 2900 x 670 1200 x 2900 x 670
Cikkszám lefejtő állomás hordóraklappal, horganyzott 199-885-J1 199-887-J1 199-889-J1
Ár Ft / darab 235.200 328.300 384.300

Cikkszám AS-P lefejtő állomás PE hordóraklappal 199-886-J1 199-888-J1 199-890-J1
Ár Ft / darab 244.700 358.100 419.300

Tárolókapacitás 60 
literes hordó

1 2

Űrtartalom [l] 60 60
Teherbírás összesen [kg] 120 240
Külső méretek sz x mé x 
ma (mm) 800 x 480 x 710 800 x 480 x 1210

Súly [kg] 48 72
Cikkszám 114-318-J1 114-320-J1
Ár Ft / darab 118.000 170.500

Kannahordozók polietilénből 
(PE), Cikkszám 114-901-J1,
17.300 Ft

Rakásolható hordóraklapok 
horganyzott acélból, 
Cikkszám 114-557-J1, 
39.600 Ft

  

Lefejtő állomások acélból5
 év

Különlegesen keskeny és kompakt kivitel. 50 
és 60 literes hordók lefejtése és adagolása 
szűk helyeken.

Classic-line lefejtő állomások, 
max. 2 db 60 literes hordó 
számára

 W Perforált lemez állító-felülettel
 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és 
tartós

 W Horganyzott kármentő tálca és hordóbak az 
optimális korrózióvédelemért

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és 
bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag 
tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Hordó raklapból és kármentő tálcából áll. A villakengyeles hordó raklapokat könnyedén lehet 
villás targoncával rakodni. Biztonságos hordóleürítés a magasra állított tartóprofilokkal.

Classic-line lefejtő állomások, max. 4 db 200 literes 
hordó számára

 W Hordó raklappal, választható műanyagból vagy horganyzott acélból
 W Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
 W Horganyzott az optimális korrózióvédelemért
 W Biztonságos hordóürítés a magasra állított tartóprofilokkal
 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag tárolására engedélyezett, horganyzott hordó 
raklap használatával pedig gyúlékony folyadékokhoz is (H224-226)

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
 W Szállítás szétszerelve összeszerelési 
útmutatóval

Hordó raklap PE-ből, 
külső méret: sz x mé x ma 
(mm): 1300 x 790 x 300, 
Cikkszám 114-896-J1, 
55.700 Ft

118.000 Ft

-tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-2-db-200-l-hordohoz-horganyzott-horg-hordotarto-raklappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-4-db-200-l-hordohoz-horg-2-db-horg-hordotarto-raklappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-4-db-200-l-hordohoz-horg-2-db-horg-hordotarto-rakl-v50/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-2-db-200-l-hordohoz-horganyzott-pe-hordotarto-raklappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-4-db-200-l-hordohoz-horg-2-db-pe-hordotarto-raklappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-4-db-200-l-hordohoz-horg-2-db-pe-hordotarto-raklappal-v50/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-1-db-60-l-hordohoz-horganyzott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-allomas-acelbol-classic-line-2-db-60-l-hordohoz-horganyzott-horg-hordotarto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kannahordozo-polietilenbol-pe-lefejto-allomasokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-raklap-horganyzott-fekvo-tarolashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-raklap-polietilenbol-pe-2-db-2-darab-200-literes-hordohoz-fekete-fekvo-tarolashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 114-484-J1

307.800 Ft
Cikkszám 178-413-J1

394.200 Ft

SZETT-ÁR

Cikkszám 122-720-J1

346.300 Ft
Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4 4

Típus 2 P2-O 4 P2-O 4 P2-O-V50
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Űrtartalom [l] 205 205 400
Teherbírás összesen [kg] 935 1400 1400
Súly [kg] 150 205 275
Cikkszám lakkozott 114-612-J1 114-614-J1 178-413-J1
Ár Ft / darab 277.900 307.800 394.200

Cikkszám horganyzott 114-484-J1 114-486-J1 178-414-J1
Ár Ft / darab 307.800 346.300 447.100

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Rácsrostély, teljes szélességű, tartó konzolra helyezéshez 101-114-J1 21.200

Rácsrostély, fél szélességű, tartó konzolra helyezéshez 101-115-J1 13.700

Hordótámaszték, 60 liter, tartó konzolra helyezéshez 114-546-J1 8.900

Polctámasz 1 pár, polcmerevítőre akasztható 114-544-J1 27.800

Tartó konzol 1 pár, rácsrostélyok/felfektető sínek felfüggesztéséhez 114-545-J1 19.600

Kereszttartó, leereszthető, szállításvédelemként 114-562-J1 18.700

Fedőponyva 2 P2-O/-R számára, védelmet nyújt a szennyeződések és az időjárási hatások ellen 136-470-J1 81.000

Fedőponyva 4 P2-O/-R számára, védelmet nyújt a szennyeződések és az időjárási hatások ellen 136-471-J1 87.100

32

1

www.denios.hu/shop

Rendelhető kiegészítők:

277.900 Ft -tól 

P2-O típus, max. 4 db 200 literes hordóhoz

Veszélyesanyag-depók, rakásolhatók

  

Veszélyesanyag-depó 4 P2-O-V50, 
4 db 200 literes hordóhoz

Veszélyesanyag-depó 2 P2-O, horganyzott, 
max. 2 db 200 literes hordóhoz

Veszélyesanyag-depó 2 P2-O, 
lakkozott, polccal kiskannákhoz

Fedőponyva 2 P2-O/-R típushoz

Fedőponyva 4 P2-O/-R típushoz

 W Acélból, 3-oldalú fröccsenésvédő fallal
 W Kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek
 W Aláfogható emelőkocsival és targoncával

Fedőponyva
 W A szennyeződések és időjárási 
viszontagságok elleni 
védelemre

 W Magas minőségű szövettakaró
 W Integrált A4-es 
dokumentumtartó-zseb

 W Hosszirányban felhajtható, 
2 cipzárral

 W Gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására engedélyezve

 W 3-rétegben rakásolható

Cikkszám
136-471-J187.100 Ft

Cikkszám
136-470-J181.000 Ft

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Polcelemek veszélyes 
anyagok állomásokhoz

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-o-acel-horganyzott-2-db-200-literes-hordohoz-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-o-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-3-oldalfallal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-o-acel-lakk-polccal-kiskannak-tarolasahoz-3-oldalfal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-o-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-3-oldalfallal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-o-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-3-oldalfallal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-o-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-3-oldalfallal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-o-acel-horganyzott-2-db-200-literes-hordohoz-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-o-acel-horganyzott-4-db-200-literes-hordohoz-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-o-v50-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-3-oldalfal-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-teljes-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-fel-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-60-liter-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polctamasz-1-par-polcallvanyra-akaszthato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcmerevito-1-par-racsrostelyok-felfekteto-sinek-felfuggesztesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-veszelyes-anyag-allomashoz-2-p2-o-r/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-veszelyes-anyag-allomashoz-4-p2-o-r/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-veszelyes-anyag-allomashoz-4-p2-o-r/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-veszelyes-anyag-allomashoz-2-p2-o-r/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4 4 2 4 4

Típus 2 P2-P 4 P2-P 4 P2-P-V50 2 P2-R 4 P2-R 4 P2-R-V50
Rakásolható nem nem nem igen igen igen
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 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
Űrtartalom [l] 205 205 400 205 205 400
Teherbírás összesen [kg] 935 1400 1400 935 1400 1400
Súly [kg] 120 148 161 136 164 161
Cikkszám lakkozott 128-290-J1 128-292-J1 178-415-J1 114-606-J1 114-608-J1 178-417-J1
Ár Ft / darab 204.100 249.800 345.200 215.300 258.100 346.700

Cikkszám horganyzott 128-291-J1 128-293-J1 178-416-J1 114-478-J1 114-480-J1 178-418-J1
Ár Ft / darab 231.100 290.200 373.700 246.200 296.600 394.900

Cikkszám 178-415-J1

345.200 Ft
Cikkszám 114-480-J1

296.600 Ft

Cikkszám 114-606-J1

215.300 Ft
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Veszélyesanyag-állomás típus 2 P2-R, 
lakkozott, rakásolható, 2 db 200 l 
hordóhoz (az ábrán látható opcionálisan 
kapható leereszthető kereszttartóval)

Veszélyesanyag-állomás típus 4 P2-R, 
horganyzott, rakásolható, 4 db 200 literes 
hordóhoz

Veszélyesanyag-állomás 4 P2-P-V50, 
lakkozott, 4 db 200 l hordóhoz (az ábrán 
látható opcionálisan kapható leereszthető 
kereszttartóval)

Veszélyesanyag-depók, rakásolhatók

  

P2-R és P2-P típus, max. 4 db 200 literes hordóhoz

 W Acélból, 3 oldalán nyitott vázszerkezettel
 W Kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek
 W Aláfogható emelőkocsival és targoncával
 W Fedőponyvák a szennyeződések és az időjárási viszonyok elleni védelemre 
opcionálisan kaphatóak

Leereszthető kereszttartó szállításvédelemként, opcionális, 
Cikkszám 114-562-J1, 18.700 Ft

 W Gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására engedélyezve

 W P2-R típus: 3-rétegben rakásolható

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-p-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-p-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-p-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-r-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-kerettel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-r-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-r-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-p-acel-horganyzott-2-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-p-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-p-v50-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-r-acel-horganyzott-2-db-200-l-hordohoz-keretel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-r-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-keretel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-r-v50-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel-rakarolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-p-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-kerettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-p2-r-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-keretel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-p2-r-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-kerettel-rakasolhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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DENIOS base-line kármentő tálcák, 
akár 2 db 1000 literes IBC-tartályhoz

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

214.900 Ft

BEST

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

www.denios.hu/shop

A gazdaságos lehetőség az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

 W Gyors szállítás
 W Felfektető profilokkal rakodó szintként
 W Hegesztett konstrukció acélból, porszórt
 W Engedély bármely vízveszélyességi osztályba 
besorolt anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Fedőponyva kármentő 
tálcákhoz 1 IBC-hez, 
Cikkszám 136-466-J1, 
52.200 Ft

Kannatartók, horganyzott, 
direkt folyadékelvezetés a 
kármentő tálcába, 
Cikkszám 274-148-J1, 
29.300 Ft

fröccsenésvédő, horganyzott, 
1120 mm széles kármentő tálcákhoz.
 Cikkszám 274-122-J1, 89.300 Ft

Fröccsenésvédő, horganyzott, 2200 mm 
széles kármentő tálcákhoz.
 Cikkszám 274-123-J1, 107.600 Ft

kármentő tálca betét 
műanyagból, kármentő 
tálcákhoz h x sz (mm): 
1120 x 1300.
 Cikkszám 274-118-J1, 
225.000 Ft

Kármentő tálca betét 
műanyagból, kármentő 
tálcákhoz h x sz (mm): 
2200 x 1300,
Cikkszám 274-119-J1, 303.100 Ft

  

https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-lefejto-terulet-nelkuli-1-ibc-tartalyos-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannatarto-ibc-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenesvedo-fal-horganyzott-1120-mm-szeles-karmento-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenesvedo-fal-horganyzott-2200-mm-szeles-karmento-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-1120-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2200-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 2

Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 1800 3600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590
Cikkszám porfestett 273-859-J1 273-860-J1
Ár Ft / darab 214.900 286.900

286.900 Ft

DENIOS base line - alapfelszerelés 
veszélyes anyag tároláshoz.

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Továbbá engedélyezett gyúlékony 
folyadékok (H224-226) raktározására is

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147   

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-acelbol-1-ibc-hez-lakkozott-felfekteto-profillal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-acelbol-2-ibc-hez-lakkozott-felfekteto-profillal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS classic-line termékcsalád - megoldás minden felhasználáshoz, pl. 
akár 3 IBC tárolásához egy kármentő tálcán, nagyobb felületek megóvásához 
vagy veszélyes anyagok lefejtéséhez és adagolásához.
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www.denios.hu/shop

Kivitel rácsrostéllyal lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 2000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180
Cikkszám porfestett 259-383-J1 259-385-J1
Ár Ft / darab 244.000 303.800

Cikkszám horganyzott 259-384-J1 259-386-J1
Ár Ft / darab 304.200 363.300

Tartozék

Cikkszám fröccsenésvédő horganyzott, 1350 mm széles kármentő tálcákhoz 114-567-J1
Ár Ft / darab 84.700

Cikkszám műanyag kármentő tálca betét, h x sz (mm): 1350 x 1650 
kármentőkhöz 114-433-J1

Ár Ft / darab 226.800

Cikkszám vezetőképes kármentő tálca betét, műanyagból, h x sz (mm): 
1350 x 1650 kármentő tálcákhoz 270-790-J1

Ár Ft / darab 366.800

Cikkszám kannatartók 114-566-J1
Ár Ft / darab 27.800

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Lefejtő területtel a biztonságosabb le- és átfejtéshez. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás 
kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

  

DENIOS classic-line kármentő tálcák lefejtő területtel, 
akár 1 db 1000 literes IBC-tartályhoz

244.000 Ft

-tól

Lefejtőbak

Optimalizált lábszerkezet

Lefejtő területtel a biztonsá-
gosabb le- és átfejtéshez

 W Lefejtő területtel
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető, kémiailag 
ellenálló polietilén (PE) kármentő-betétekkel

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
 W Engedély a vizekre veszélyes anyagok tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

DENIOS 
garancia 5 év5 

év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-lakkozott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-horganyzott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenes-elleni-vedelem-horganyzott-1350-mm-szeles-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-1350-x-1650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-1350-x-1650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannahordozo-ibc-tartalyos-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Agresszív vegyszerek tárolására műanyag kármentő 
tálcákat ajánlunk
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1

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

IBC

Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 2000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
Cikkszám porfestett 273-863-J1 273-865-J1
Ár Ft / darab 250.200 308.900

Cikkszám tűzihorganyzott 273-864-J1 273-866-J1
Ár Ft / darab 307.800 367.900

Tartozék

Cikkszám fröccsenésvédő, horganyzott, 1120 mm széles kármentő 
tálcákhoz. 274-122-J1

Ár Ft / darab 89.300

Cikkszám kármentő tálca betét műanyagból, kármentő tálcákhoz h x sz 
(mm): 1120 x 1300. 274-118-J1

Ár Ft / darab 225.000

Cikkszám vezetőképes kármentő tálca betét, műanyagból, h x sz (mm): 
1120 x 1300 kármentő tálcákhoz 274-120-J1

Ár Ft / darab 379.800

Cikkszám kannatartók 274-148-J1
Ár Ft / darab 29.300

 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannahordó is
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető, kémiailag ellenálló polietilén (PE) kármentő-betétekkel

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt 
felület által

 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
 W Engedélyezve a vizekre veszélyes anyagok tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Rendelhető kiegészítők:

 W A szennyeződések és időjárási 
viszontagságok elleni védelemre

 W Magas minőségű szövettakaró
 W Integrált A4-es dokumentumtartó-zseb

Fedőponyva, Cikkszám 136-466-J1, 52.200 Ft

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Különösen helytakarékos kivitel. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás 
kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
1 db 1000 literes IBC-tartályhoz

  

oldalszám

72

100 mm hasmagasság

250.200 Ft

-tól 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-lakkozott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-horganyzott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenesvedo-fal-horganyzott-1120-mm-szeles-karmento-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-1120-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-1120-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannatarto-ibc-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-lefejto-terulet-nelkuli-1-ibc-tartalyos-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal 2 lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 4000 4000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050
Cikkszám porfestett 273-867-J1 273-869-J1 273-871-J1
Ár Ft / darab 318.600 377.300 434.900

Cikkszám tűzihorganyzott 273-868-J1 273-870-J1 273-872-J1
Ár Ft / darab 356.000 415.100 473.800

DENIOS 
garancia

5 
év
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1

www.denios.hu/shop

Földelő kábel a biztonságos 
átfejtéshez

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Alkalmas 2 IBC-tartály tárolására. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a 
raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 2 db 1000 literes IBC-tartályhoz

lásd

233

Kannatartó opcionálisan kapható

 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannatartó is
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető, kémiailag ellenálló polietilén (PE) kármentő-betétekkel

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós

 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

  

318.600 Ft

-tól

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-2-ibc-hez-lakkozott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-classic-line-lakkozott-2-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-2-ibc-hez-horganyzott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-classic-line-horganyzott-lefejto-bakkal-es-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-classic-line-horganyzott-2-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
garancia

5 
év
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1

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

INNOVÁCIÓ lásd

296-297
lásd

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Tűzihorganyzott rácsrostély rakodófelület, 
teherbírás: 2000 kg rakodóhelyenként

100 mm hasmagasságOptimalizált lábszerkezet - egyszerűbben kezelhető 
emelőkocsival vagy villás targoncával

Fröccsenés elleni 
védelem, horganyzott, 
2680 mm széles kármentő 
tálcákhoz, 
Cikkszám 114-568-J1, 
102.200 Ft

Kannatartók, horganyzott, 
direkt folyadékelvezetés 
a kármentő tálcába, 
Cikkszám 274-148-J1, 
29.300 Ft

Vezetőképes kármentő tálca betét, 
műanyagból, h x sz (mm): 
2200 x 1300 kármentő tálcákhoz

Cikkszám 274-121-J1, 
395.300 Ft

  

Cikkszám 273-867-J1

BEST-SELLER

318.600 Ft

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenes-elleni-vedelem-horganyzott-2680-mm-szeles-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannatarto-ibc-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-2200-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-2-ibc-hez-lakkozott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal 2 lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 4000 4000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885
Cikkszám porfestett 259-391-J1 259-393-J1 259-395-J1
Ár Ft / darab 348.600 408.500 466.900

Cikkszám horganyzott 259-392-J1 259-394-J1 259-396-J1
Ár Ft / darab 391.700 450.100 508.200

DENIOS classic-line kármentő tálcák lefejtő területtel, 
akár 2 db 1000 literes IBC-tartályhoz

Tartozék

Cikkszám műanyag kármentő 
tálca betét, h x sz (mm): 
2680 x 1650 kármentő tálcákhoz

114-436-J1

Ár Ft / darab 294.700

Cikkszám vezetőképes kármentő 
tálca betét, műanyagból, h x sz 
(mm): 2680 x 1300 kármentő 
tálcákhoz

270-791-J1

Ár Ft / darab 395.300

Cikkszám fröccsenésvédő 
horganyzott, 2680 mm széles 
kármentő tálcákhoz

114-568-J1

Ár Ft / darab 102.200

DENIOS classic-line termékcsalád - megoldás minden 
felhasználáshoz, pl. akár 3 IBC tárolásához egy kármentő 
tálcán, nagyobb felületek megóvásához vagy veszélyes 
anyagok lefejtéséhez és adagolásához.

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Lefejtő területtel a biztonságosabb le- és átfejtéshez. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és 
egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást.

Lefejtő területtel a biztonságosabb le- és átfejtéshez

Lefejtőbak

Fröccsenésgátló 
opcionálisan kapható

348.600 Ft

-tól 

  

 W Lefejtő területtel
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető, kémiailag ellenálló polietilén (PE) kármentő-betétekkel

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós

 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület által
 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-lakkozott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-1-ibc-hez-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-1-ibc-hez-lakkozott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-lefejto-terulettel-classic-line-horganyzott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-1-ibc-hez-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-1-ibc-hez-horganyzott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2680-x-1650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-2680-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenes-elleni-vedelem-horganyzott-2680-mm-szeles-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal 2 lefejtőbakkal Három lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 6000 6000 6000 6000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Cikkszám porfestett 273-873-J1 273-875-J1 273-877-J1 273-879-J1
Ár Ft / darab 596.200 654.800 713.500 772.600

Cikkszám tűzihorganyzott 273-874-J1 273-876-J1 273-878-J1 273-880-J1
Ár Ft / darab 643.300 700.900 760.700 819.400

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 3 db 1000 literes IBC-tartályhoz

Tartozék

Cikkszám műanyag kármentő 
tálca betét, h x sz (mm): 
3280 x 1300 kármentő tálcákhoz

274-191-J1

Ár Ft / darab 367.900

Cikkszám vezetőképes kármentő 
tálca betét, műanyagból, h x sz 
(mm): 3280 x 1300 kármentő 
tálcákhoz

274-192-J1

Ár Ft / darab 521.600

Cikkszám kannatartók 274-148-J1
Ár Ft / darab 29.300

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Alkalmas 3 IBC-tartály tárolására. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a 
cégen belüli szállítást.

  

Optimalizált lábszerkezet

596.600 Ft

-tól 

100 mm hasmagasság

Tűzihorganyzott rácsrostély rakodófelületként

 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannahordó is
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető, kémiailag ellenálló polietilén (PE) kármentő-betétekkel

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület 
által

 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-3-ibc-hez-lakkozott-3-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-3-ibc-hez-lakkozott-1-lefejtobakkal-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-classic-line-lakkozott-2-lefejto-bakkal-es-1-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-classic-line-lakkozott-3-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-3-ibc-hez-horganyzott-3-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-3-ibc-hez-horganyzott-1-lefejtobakkal-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-classic-line-horganyzott-2-lefejto-bakkal-es-1-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-classic-line-horganyzott-3-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-3280-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-3280-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannatarto-ibc-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 2000
Külső méretek sz x mé x ma 
(mm) 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172

Cikkszám porfestett 273-881-J1 273-883-J1
Ár Ft / darab 276.800 343.400

Cikkszám tűzihorganyzott 273-882-J1 273-884-J1
Ár Ft / darab 344.500 409.700

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

DENIOS pro-line kármentő tálcák, 
1 db 1000 literes IBC-tartályhoz

DENIOS 
garancia

10
 év

Fényvisszaverő csíkok - több biztonság a 
rakodásnál és szállításnál

100 mm hasmagasság

Tűzihorganyzott vagy lakkozott - az 
optimális korrózióvédelemért

276.800 Ft -tól 

Tartozék

Cikkszám műanyag kármentő tálca betét, h x sz (mm): 1350 x 1650 kármentőkhöz 114-433-J1
Ár Ft / darab 226.800

Cikkszám vezetőképes kármentő tálca betét, műanyagból, h x sz (mm): 
1350 x 1650 kármentő tálcákhoz 270-790-J1

Ár Ft / darab 366.800

Cikkszám fröccsenésvédő horganyzott, 1350 mm széles kármentő tálcákhoz 114-567-J1
Ár Ft / darab 84.700

Cikkszám kannatartók 114-566-J1
Ár Ft / darab 27.800

Cikkszám fedőponyva kármentő tálcához, 1 IBC-hez 136-466-J1
Ár Ft / darab 52.200

  

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

www.denios.hu/shop

Rakodás és szállítás során élénk színű fényvisszaverő csíkok segítik a figyelem felkeltést.

 W Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető kémiailag ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel
 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannahordó is
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W Engedély bármely vízveszélyességi osztályba 
besorolt anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-lakkozott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-horganyzott-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-1350-x-1650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-1350-x-1650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-froccsenes-elleni-vedelem-horganyzott-1350-mm-szeles-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannahordozo-ibc-tartalyos-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedoponyva-lefejto-terulet-nelkuli-1-ibc-tartalyos-karmento-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal 2 lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 4000 4000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045
Cikkszám porfestett 273-885-J1 273-887-J1 273-889-J1
Ár Ft / darab 350.600 415.100 479.500

Cikkszám tűzihorganyzott 273-886-J1 273-888-J1 273-890-J1
Ár Ft / darab 392.000 456.500 521.300

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147   

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

DENIOS 
garancia

10
 év

350.600 Ft -tól 

 Optimalizált lábszerkezet - egyszerűbben kezelhető 
emelőkocsival vagy villás targoncával

Rakodás és szállítás során élénk színű fényvisszaverő csíkok segítik a figyelem felkeltést.

DENIOS pro-line kármentő tálcák, 
2 db 1000 literes IBC-tartályhoz

 W Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás 
kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást

 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannahordó is
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W 3 oldalról horganyzott fröccsenésvédelemmel is rendelhető
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető kémiailag ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel is

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt 
felület által

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen 
vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-2-ibc-hez-lakkozott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-lakkozott-lefejto-bakkal-es-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-lakkozott-2-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-2-ibc-hez-horganyzott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-horganyzott-lefejto-bakkal-es-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-horganyzott-2-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

Kivitel rácsrostéllyal 1 lefejtőbakkal 2 lefejtőbakkal Három lefejtőbakkal

Űrtartalom [l] 1000 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 6000 6000 6000 6000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Cikkszám porfestett 273-891-J1 273-893-J1 273-895-J1 273-897-J1
Ár Ft / darab 655.900 719.300 784.100 848.500

Cikkszám tűzihorganyzott 273-892-J1 273-894-J1 273-896-J1 273-898-J1
Ár Ft / darab 707.400 772.200 836.600 902.500

Tartozék

Cikkszám műanyag kármentő tálca betét, h x sz (mm): 
3280 x 1300 kármentő tálcákhoz 274-191-J1

Ár Ft / darab 367.900

Cikkszám vezetőképes kármentő tálca betét, műanyagból, 
h x sz (mm): 3280 x 1300 kármentő tálcákhoz 274-192-J1

Ár Ft / darab 521.600

Cikkszám kannatartók 274-148-J1
Ár Ft / darab 29.300

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Acél kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

100 mm hasmagasság

Fényvisszaverő csíkok -  több biztonság a 
rakodásnál és szállításnál

DENIOS 
garancia

10 
év

Optimalizált lábszerkezet - egyszerűbben 
kezelhető emelőkocsival vagy villás targoncával

Rakodás és szállítás során élénk színű fényvisszaverő csíkok segítik a figyelemfelkeltést.

DENIOS pro-line kármentő tálcák, 
3 db 1000 literes IBC-tartályhoz

 W Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás 
kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást

 W A lefejtési munkákhoz opcionálisan rendelhető kannatartó is
 W Lefejtőbakkal lefejtő és adagoló állomásként is használható
 W 3 oldalról horganyzott fröccsenésvédelemmel is rendelhető
 W Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus 
rendelhető kémiailag ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel is

 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Optimális korrózióvédelem jó minőségű horganyzás vagy porszórt felület 
által

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
 W Németországszerte érvényes megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) a DIBt, 
Berlin A Építésügyi szabályzatának 1-es része és a StaWa-R szerint

655.900 Ft -tól 

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-3-ibc-hez-lakkozott-3-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-3-ibc-hez-lakkozott-1-lefejtobakkal-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-pro-line-lakkozott-2-lefejto-bakkal-es-1-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-pro-line-lakkozott-3-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-3-ibc-hez-horganyzott-3-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-acelbol-3-ibc-hez-horganyzott-1-lefejtobakkal-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-pro-line-horganyzott-2-lefejto-bakkal-es-1-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-3-ibc-hez-pro-line-horganyzott-3-lefejto-bakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-3280-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-mm-3280-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felrogzitheto-kannatarto-ibc-talcakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


45

1

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 2

Alternatív tárolókapacitás 200 literes hordók 4 8
Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1300 x 1350 x 920 1300 x 2680 x 485
Cikkszám rácsrostéllyal nemesacél 128-286-J1 128-285-J1
Ár Ft / darab 1.094.800 1.512.700

Cikkszám rácsrostéllyal horganyzott 130-054-J1 130-053-J1
Ár Ft / darab 895.300 1.114.400

DENIOS 
garancia

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Nemesacél kármentő tálcák 200 literes 
hordókhoz és IBC-tartályokhoz

Tartós, rozsdamentes 
nemesacél 1.4301

Kivehető rácsrostély nemesacélból 1.4301 vagy 
horganyzott acélból rakodófelületként

  

 W Hegesztett rozsdamentes acél 1. 4301 konstrukció - biztonságos és tartós
 W Különösen agresszív vegyszerek tárolására
 W Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz targoncával vagy emelőkocsival
 W 100 mm hasmagasság
 W Engedély bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Hegesztett rozsdamentes acél konstrukció - biztonságos és tartós. Hosszútávú korrózióvédelem még agresszív vegyszerek 
tárolása esetén is.

10
év

895.300 Ft -tól 

Továbbá rendelkezik engedéllyel gyúlékony 
folyadékok (H224-226) raktározására is

DENIOS pro-line kármentő tálcák nemesacélból, 
2 db 1000 literes IBC-tartályhoz

https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-nemesacel-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-nemesacel-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-1-ibc-hez-pro-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-karmento-talca-2-ibc-hez-pro-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

DENIOS classic-line padlóelemek- alakítsa 
meglévő helységeit előírásszerű veszélyesanyag-
raktárakká!

Űrtartalom [l] 80 110 140 170 225

Külső méretek sz x mé (mm) 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Teherbírás [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000
Cikkszám* kerék teherbírása: 450 kg 115-128-J1 115-130-J1 168-966-J1 115-132-J1 115-134-J1
Ár Ft / darab 160.700 204.800 304.200 319.200 443.500

Cikkszám* kerék teherbírása: 2000 kg 120-233-J1 120-234-J1 195-305-J1 120-235-J1 120-236-J1
Ár Ft / darab 229.300 341.600 391.700 477.100 699.300

*Támasztófelület 200 x 200 mm

Felépíthető polcok

Hordószivattyúk

Acél padlóelemek nagyobb felületek védelmére

DENIOS classic-line padlóelemek, 
rendkívül alacsony kialakítás: 78 mm

  

Magasság: 78 mm

DENIOS 
garancia

5
 év

lásd

212

Könnyen kombinálható nagyobb felületek védelméhez. Előírásszerű tároláshoz és 
lefejtő, illetve töltő munkálatok biztosításához alkalmas.
 

 W Könnyen rakodható az opcionálisan kapható felhajtórámpával
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Horganyzott az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-1362x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-1862x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-1862x1862x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-2862x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-2862x1862x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-1362x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-1862x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-1862x1862x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-2862x1362x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-2862x1862x78/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

Összekötő elemek VE 14 VE 19 VE 29

Külső méretek sz x mé (mm) 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Cikkszám 115-158-J1 115-159-J1 115-160-J1
Ár Ft / darab 9.600 11.200 15.100

Felhajtórámpák AR 14 AR 19 AR 29 Felhajtó sarok Rámpaösszekötő

Külső méretek sz x mé (mm) 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730 67 x 721
Cikkszám 115-164-J1 115-165-J1 115-166-J1 115-171-J1 272-373-J1
Ár Ft / darab 99.100 128.500 184.800 61.300 20.700

Összekötő elemek Távtartó Peremrögzítés Keresztösszekötő

Külső méretek sz x mé (mm) 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Cikkszám 115-169-J1 115-170-J1 115-167-J1
Ár Ft / darab 8.800 8.800 13.700

Egyéb méretek és nemesacél 
kivitelek igény esetén rendelhetők.
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

160.700 Ft
-tól 

Agresszív vegyszerek tárolására műanyag 
padlóelemeket ajánlunk

Veszélyesanyag-tároló állványok

Acél padlóelemek nagyobb felületek védelmére

lásd

80-81

DENIOS 
garancia

5 
év

  

oldalszám

82

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1320x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1820x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-2820x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1320x720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1820x720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-2820x720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-sarok-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-78-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rampaosszekoto-acel-padloelemekhez-magassag-78-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tavtarto-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-78-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/peremrogzites-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-78-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/keresztosszekoto-classic-line-padloelemekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Űrtartalom [l] 20 40 80 165 95 210

Teherbírás [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Külső méretek sz x mé (mm) 500 x 500 1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 500 2500 x 1000
Cikkszám* kerék teherbírása: 450 kg 115-137-J1 115-139-J1 115-141-J1 115-143-J1 115-145-J1 115-147-J1
Ár Ft / darab 57.800 75.300 107.100 190.400 127.400 216.700

Cikkszám* kerék teherbírása: 2000 kg 115-149-J1 115-150-J1 115-151-J1 115-152-J1 115-153-J1 115-154-J1
Ár Ft / darab 83.700 120.800 184.100 284.200 202.000 368.200

*Támasztófelület 200 x 200 mm

57.800 Ft 

-tól 

Acél padlóelemek nagyobb felületek védelmére DENIOS 
garancia

5 
év

DENIOS classic-line padlóelemek, 
rendkívül alacsony kialakítás: 123 mm

  

Magasság: 
123 mm

 W Könnyen rakodható az opcionálisan kapható felhajtórámpával
 W Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
 W Horganyzott az optimális korrózióvédelemért
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal

Könnyen kombinálható nagyobb felületek védelmére. Előírásszerű tároláshoz és lefejtő, 
illetve töltő munkálatok biztosításához alkalmas.

DENIOS classic-line padlóelemek- alakítsa meglévő 
helységeit előírásszerű veszélyesanyag-raktárakká!

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-500x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-1000x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-1000x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-2000x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-2500x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-450-kg-kerek-teherbiras-2500x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-500x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-1000x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-1000x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-2000x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-2500x500x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felfogo-talca-classic-line-horganyzott-racsrostellyal-2000-kg-kerek-teherbiras-2500x1000x123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

Összekötő elemek VE 5 VE 10 VE 20 VE 25

Külső méretek sz x mé (mm) 470 x 45 970 x 45 1970 x 45 2470 x 45
Cikkszám 115-172-J1 115-173-J1 115-174-J1 115-175-J1
Ár Ft / darab 8.100 11.200 13.700 16.600

Felhajtórámpák AR 5 AR 10 AR 20 AR 25 Felhajtó sarok Rámpaösszekötő

Külső méretek sz x mé (mm) 450 x 1120 950 x 1120 1950 x 1120 2450 x 1120 1140 x 1140 75 x 1120
Cikkszám 115-176-J1 115-177-J1 115-178-J1 115-179-J1 115-181-J1 272-375-J1
Ár Ft / darab 71.800 111.000 197.800 213.200 109.900 21.200

Összekötő elemek Távtartó Peremrögzítés Keresztösszekötő

Külső méretek sz x mé (mm) 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Cikkszám 115-182-J1 115-183-J1 115-167-J1
Ár Ft / darab 8.800 8.800 13.700

Cikkszám
115-181-J1109.900 Ft

Cikkszám
115-167-J113.700 Ft
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Egyéb méretek és nemesacél kivitelek igény 
esetén rendelhetők.

Felépíthető polcok

Veszélyesanyag-tároló 
állványok

Acél padlóelemek nagyobb felületek védelmére

Felhajtó sarok

DENIOS 
garancia

5 
év

Keresztösszekötő

  

oldalszám

82

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-470x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-970x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1970x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszekoto-elem-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-2470x45/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-450x1120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-950x1120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-1950x1120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-acelbol-classic-line-padloelemekhez-horganyzott-2450x1120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-sarok-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-123-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rampaosszekoto-acel-padloelemekhez-magassag-123-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tavtarto-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-123-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/peremrogzites-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-123-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/keresztosszekoto-classic-line-padloelemekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-sarok-acelbol-classic-line-padloemelekhez-magassag-123-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/keresztosszekoto-classic-line-padloelemekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Űrtartalom [l] 7 15 32 68

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
Cikkszám rácsrostély nélkül 243-463-J1 243-469-J1 243-475-J1 243-481-J1
Ár Ft / darab 15.200 17.000 25.200 33.300

Cikkszám horganyzott rácsrostéllyal 243-465-J1 243-471-J1 243-477-J1 243-483-J1
Ár Ft / darab 25.200 32.000 43.100 62.000

Cikkszám műanyag rácsrostéllyal 243-464-J1 243-470-J1 243-476-J1 243-482-J1
Ár Ft / darab 29.900 36.400 52.200 74.600

Optimális munkahelyen való használatra, pl. a munkapadon.

DENIOS base-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
7-68 literes felfogó kapacitással

 W Kis tároló edények biztonságos tárolásához
 W Méretben EUR raklapokra kialakítva - sokoldalú kombinációs 
lehetőségek érdekében

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más 
agresszív anyagokkal szemben

  

15.200 Ft
-tól

Műanyag kiskanna kármentő tálcák 

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-7-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-15-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-32-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-68-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-horganyzott-racsrostellyal-7-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-horganyzott-racsrostellyal-15-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-horganyzott-racsrostellyal-32-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-horganyzott-racsrostellyal-68-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-7-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-15-l-iter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-32-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-68-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DIBt
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

53.600 Ft
-tól

Kivitel lábak nélkül lábakkal görgőkkel

Űrtartalom (l) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
rácsrostély nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340
Cikkszám 107-262-J1 114-687-J1 114-689-J1 130-427-J1 129-043-J1 129-044-J1 129-161-J1 129-162-J1 129-163-J1
Ár Ft / darab 53.600 68.300 78.800 61.600 78.400 85.400 78.100 88.200 95.900

DENIOS 
garancia

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-55

  

Tolófogantyú
Cikkszám 130-627-J1, 
21.200 Ft

DENIOS classic-line kármentő tálcák kiskannákhoz, 
max. 2 db 60 literes hordóhoz
Tárolja a veszélyes anyagokat jogszabályoknak megfelelően közvetlenül a felhasználás helyén.

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak és más agresszív anyagokkal szemben
 W Stabil, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W Korróziómentes polietilénből (PE)

Műanyag kiskanna kármentő tálcák 

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-horganyzott-racsrostellyal-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-labbal-racsrostely-nelkul-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-labbal-es-horg-racsr-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-labbal-es-pe-racsrostellyal-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-gorgovel-racsrostely-nelkul-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-gorgovel-es-horg-racsr-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-gorgovel-es-pe-racsrostellyal-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolofogantyu-mobil-karmento-talcahoz-polysafe-fsr-6-2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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64.400 Ft

SZETT-ÁR
135.800 Ft

Műanyag kiskanna kármentő tálcák DIBt   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-55

FALCON szórófejes és átitató kannák a 
biztonságos tisztítás érdekében

lásd

352

Kiskanna kármentő tálcák DENIOS classic-line 
130 literes felfogó kapacitással

  

Felhasználási példa: Elhelyezés tartófeltétekkel 
rendelkező EUR raklapon

Az ütésálló, varratmentes polietilénből (PE) készült kármentő tálcák minden rácsos tárolóba vagy tartófeltétekkel 
rendelkező faraklapra elhelyezhetők.

 W Építésfelügyeleti engedéllyel veszélyes anyagok tárolására
 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Könnyen tisztítható
 W Készletben rácsos tárolóval is kapható

Rendelhető kiegészítők:

GA típusú fedél EUR-rácsos tárolóhoz, 
Cikkszám 106-176-J1, 41.700 Ft

Cikkszám 114-758-J1

Rácsos tároló, DENIOS classic-line 
rácsos tálcával, 
Cikkszám 129-049-J1

DENIOS 
garancia

5 
év

https://www.denios.hu/shop/fedel-racsos-tarolohoz-polietilenbol-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-130-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/eur-racsos-tarolo-gw-z-tipusu-pe-felfogo-talcaval-veszelyes-anyagok-tarolasahoz-130-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-559DIBt

Kiskanna kármentő tálcák DENIOS pro-line

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

DENIOS 
garancia

10 
év

Űrtartalom [l] 20 26 30 40

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Cikkszám 266-369-J1 266-371-J1 266-370-J1 266-372-J1
Ár Ft / darab 26.300 30.600 35.300 40.700

Tartozékok PE-rácsrostély telítettség jelzővel

Cikkszám 266-799-J1 266-801-J1 266-802-J1 266-803-J1
Ár Ft / darab 22.700 30.900 27.600 37.600

A telítettség jelző feltűnő piros színe jelzi, hogy 
folyadék került a kármentő tálcába. Így a rácsrostélyt 
nem kell ellenőrzési célból lepakolni és kivenni a 
tálcából.

Műanyag kiskanna kármentő tálcák 

Tökéletes a közvetlen munkaterületen való használatra. Tárolja a veszélyes 
anyagokat jogszabályoknak megfelelően közvetlenül a felhasználás helyén!

 W Kémiailag nagymértékben ellenálló polietilénből
 W Hosszútávú korrózióvédelem még agresszív folyadék tárolása esetén is
 W Könnyen tisztítható
 W  Stabil, kivehető rácsrostéllyal és piros figyelmeztető színű telítettség jelzővel
 W A tálcák és rácsrostélyok újrahasznosíthatók, valamint tárolás és szállítás során 
helytakarékosan egymásba rakhatók.

26.300 Ft -tól 

INNOVÁCIÓ

Tároló edények kármentő tálcán való 
tárolásához, a rácsrostély-modulok 
egyszerűen és gyorsan kivehetők.

  

https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-20-liter-1000x400x90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-26-liter-1300x400x90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-30-liter-1000x600x90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-40-liter-1300x600x90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polietilenbol-pe-pro-line-pe-kiskanna-karmento-talcahoz-20-l-1000-x-400-x-90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polietilenbol-pe-pro-line-pe-kiskanna-karmento-talcahoz-30-l-1000-x-600-x-90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polietilenbol-pe-pro-line-pe-kiskanna-karmento-talcahoz-26-l-1300-x-400-x-90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polietilenbol-pe-pro-line-pe-kiskanna-karmento-talcahoz-40-l-1300-x-600-x-90/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-559DIBt

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

Tanúsítva és engedélyezve. 
Környezetvédelem és 
biztonság felsőfokon.

Rendelhető kiegészítők:

DENIOS 
garancia

10 
év

www.denios.hu

Műanyag kiskanna kármentő tálcák 

FALCON szórófejes és átitató kannák 
a biztonságos tisztítás érdekében

Kiskanna kármentő tálcák DENIOS pro-line

 W Kémiailag nagymértékben ellenálló polietilénből
 W Hosszútávú korrózióvédelem még agresszív folyadék tárolása esetén is
 W Könnyen tisztítható
 W Stabil, kivehető rácsrostéllyal és piros figyelmeztető színű telítettség jelzővel
 W A tálcák és rácsrostélyok újrahasznosíthatók, valamint tárolás és szállítás során 
helytakarékosan egymásba rakhatók.

Tökéletes a közvetlen munkaterületen való használatra. Tárolja a veszélyes anyagokat 
jogszabályoknak megfelelően közvetlenül a felhasználás helyén!

  

A telítettség jelző feltűnő piros színe jelzi, hogy folyadék került 
a kármentő tálcába. Így a rácsrostélyt nem kell ellenőrzési 
célból lepakolni és kivenni a tálcából.

20.500 Ft -tól 

Űrtartalom [l] 20 20 30 30 40 40 80 80

Kivitel rácsrostély nélkül műanyag 
rácsrostéllyal rácsrostély nélkül műanyag 

rácsrostéllyal rácsrostély nélkül műanyag 
rácsrostéllyal rácsrostély nélkül műanyag 

rácsrostéllyal
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 400 x 400 x 180 400 x 400 x 180 592 x 400 x 180 592 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 784 x 180 784 x 784 x 180
Cikkszám 248-037-J1 248-041-J1 248-038-J1 248-042-J1 248-039-J1 248-043-J1 248-040-J1 248-044-J1
Ár Ft / darab 20.500 33.800 24.300 44.500 28.700 57.100 39.200 71.400

oldalszám

352

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-20-liter-400x400x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-20-l-400-x-400-x-180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-30-liter-592x400x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-30-liter-592x400x185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-40-liter-784x400x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-40-liter-784x400x185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-80-liter-784x784x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-pro-line-polietilenbol-pe-pe-racsrostellyal-80-liter-784x784x185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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  Általános Építésfelügyeleti 
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Űrtartalom [l] 120 120 180 180

Kivitel rácsrostély nélkül műanyag rácsrostéllyal rácsrostély nélkül műanyag rácsrostéllyal
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180
Cikkszám 264-513-J1 264-514-J1 264-515-J1 264-516-J1
Ár Ft / darab 51.100 94.200 66.200 128.800

Rendelhető kiegészítők: INNOVÁCIÓ

DENIOS 
garancia

10 
év

Tároló edények kármentő tálcán való tárolásához, a 
rácsrostély-modulok egyszerűen és gyorsan kivehetők.

Műanyag kiskanna kármentő tálcák 

FALCON Lubrifl ex lefejtő kannák 
a tiszta és kényelmes adagolás 
érdekében

  

lásd

326-327

https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-120-liter-1168x784x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostellyal-120-l-1170-x-785-x-180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-180-liter-1170x1170x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiskanna-talca-pro-line-polietilenbol-pe-racsrostellyal-180-liter-1170x1170x180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

BEST

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

DENIOS base-line kármentő tálcák, 
2 db 200 literes hordóhoz

 W Gyors szállítás
 W Kémiailag nagymértékben ellenálló, teljesen korróziómentes polietilénből (PE)
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is

Gazdaságos alternatíva az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

69.700 Ft
-tól 

  



rácsrostély nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag

Változat aláfogható aláfogható aláfogható görgővel görgővel görgővel
Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 2 2 – 2 2
Űrtartalom [l] 220 220 220 220 220 220
Teherbírás összesen [kg] 760 760 760 360 620 620
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 375 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060
Cikkszám 267-365-J1 267-368-J1 267-371-J1 267-375-J1 267-377-J1 267-380-J1
Ár Ft / darab 69.700 90.700 102.200 99.855 157.200 169.400

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-538DIBt
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Rakománybiztosító 
készlet biztonsági rögzítő 
hevederrel és hordótartóval 
2 db hordóhoz, tartozékként 
kapható, 
Cikkszám 229-527-J1, 
38.200 Ft

Hordótartó bakok polietilénből (PE)
 W 180°-ban elforgatva 60 és 

200 literes hordó tárolására is 
alkalmasak

Cikkszám 114-904-J1, 37.800 Ft

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-horganyzott-racsrostely-mobil/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-pe-racsrostely-mobil/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rakomanybiztosito-keszlet-pe-es-acel-talcakhoz-rogzito-hevederrel-es-hordotartoval-2-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-polietilenbol-pe-1-db-60-vagy-200-literes-hordohoz-antracit-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BEST

  

 W Gyors szállítás
 W Kémiailag nagymértékben ellenálló, teljesen korróziómentes polietilénből (PE)
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W A kémiai raklapok (120x120-as) közvetlenül, akár rácsrostély nélkül is elhelyezhetőek a kármentő tálcán

Gazdaságos alternatíva az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

DENIOS base-line kármentő tálcák, 
4 db 200 literes hordóhoz

101.200 Ft
-tól 
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

rácsrostély nincs horganyzott műanyag

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 4
Űrtartalom [l] 255 255 255
Teherbírás összesen [kg] 950 950 950
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 300
Cikkszám 267-382-J1 267-415-J1 267-417-J1
Ár Ft / darab 101.200 110.880 120.645

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-racsrostely-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1 db 200 literes hordóhoz és/vagy kiskannákhoz

Az Ön biztonsága érdekében a polietilén kármentő 
tálcához alapvető előírás az Általános Építésfelügyeleti 
Engedély. Ennek egyik feltétele a kármentő tálcák 
teherbírásának vizsgálata négyszeres terheléssel.

90.700 Ft
-tól 

2 db hordóhoz

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz DENIOS 
garancia

5
 év

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
4 db 200 literes hordóhoz
A talajszinten található villakengyelek lehetővé teszik a biztonságos szállítást, valamint a hordóemelőkkel, 
emelőkocsikkal és targoncákkal történő rakodást.

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút szivárgásmentes
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható



DIBt
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 200 literes hordó 1 1 2 2 2 2

rácsrostély horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag műanyag raklap
Űrtartalom [l] 240 240 270 270 270 270
Teherbírás összesen [kg] 400 300 300 800 600 600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 760 x 910 x 500 760 x 910 x 525 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 375 900 x 1300 x 470
Cikkszám 162-311-J1 162-309-J1 160-569-J1 162-287-J1 162-286-J1 160-729-J1
Ár Ft / darab 90.700 100.100 62.700 102.900 114.500 120.800

DENIOS 
garancia

5
 év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

A raklapon szállított hordókat közvetlenül a kármentő tálcába 
lehet állítani - nincs szükség időigényes átrakodásra.

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal-760x910x500/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-hordohoz-pe-racsrostellyal-760x910x525/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal-900x1300x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-pe-racsrostellyal-900x1300x375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-pe-raklappal-900x1300x470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 4 db 200 literes hordóhoz

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

A talajszinten található villakengyelek lehetővé teszik a biztonságos szállítást, 
valamint a hordóemelőkkel, emelőkocsikkal és targoncákkal történő rakodást.

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút szivárgásmentes
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható

A raklapon szállított hordókat közvetlenül 
a kármentő tálcába lehet állítani - nincs 
szükség időigényes átrakodásra.

 121.600 Ft
-tól 

Hordószivattyúk

lásd

212
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 4 4

rácsrostély nincs horganyzott műanyag műanyag raklap
Űrtartalom [l] 405 405 405 405
Teherbírás összesen [kg] 1000 1600 1000 1000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
Cikkszám 252-584-J1 162-290-J1 162-289-J1 160-730-J1
Ár Ft / darab 121.600 157.200 177.100 178.200

Rendelhető kiegészítők:

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

A PolySafe ECO kármentő tálcák 2 ill. 4 db 200 literes hordóhoz, a képen PE-
rácsrostéllyal, egyforma magasságuknak és szélességüknek köszönhetően jól 
kombinálhatók egymással.

Hordótartó bakok polietilénből (PE)

 W 180°-ban elforgatva 60 és 200 literes hordó tárolására is alkalmasak
 W Külső méretek sz x mé x ma (mm): 475 x 620 x 390

Cikkszám 114-904-J1, 37.800 Ft

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-racsrostelly-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-horganyzott-racsrostely-1300x1300x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-racsrostellyal-1300x1300x375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-raklappal-1300x1300x470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotarto-bak-polietilenbol-pe-1-db-60-vagy-200-literes-hordohoz-antracit-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tárolókapacitás EUR raklapok 2 2 2

rácsrostély nincs horganyzott műanyag
Űrtartalom 520 520 520
Teherbírás összesen [kg] 1200 1600 1200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350
Cikkszám 236-310-J1 236-312-J1 236-311-J1
Ár Ft / darab 137.200 167.700 182.700

137.200 Ft

-tól 

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút szivárgásmentes
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz 5
 év

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 4 db 200 literes hordóhoz

  

A talajszinten található villakengyelek lehetővé teszik a biztonságos szállítást, valamint a hordóemelőkkel, 
emelőkocsikkal és targoncákkal történő rakodást.

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-racsrostelly-nelkul-2520x900x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-horganyzott-racsrostellyal-2520x900x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-racsrostellyal-2520x900x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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  Általános Építésfelügyeleti 
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás EUR raklapok 2 2 2

rácsrostély nincs horganyzott műanyag
Űrtartalom 440 440 440
Teherbírás összesen [kg] 1200 1600 1200
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350
Cikkszám 236-313-J1 236-315-J1 236-314-J1
Ár Ft / darab 147.700 177.800 197.100

Rendelhető kiegészítők:

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz5 
év

  

Rácsrostély - emelők
 W Kármentő tálcákon 
vagy polcrendszereken 
elhelyezkedő rácsrostély  
ergonómikus és biztonságos 
emeléséhez

 W Minden acél, nemesacél és 
műanyag rácsrostélyhoz

 W Stabil kivitel kémiailag 
ellenálló nemesacélból

 W 2 db = 1 csomag

Cikkszám 215-854-J1, 18.900 Ft

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-racsrostelly-nelkul-1720x1300x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-horganyzott-racsrostely-1720x1300x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-racsrostellyal-1720x1300x350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/emelokar-nemesacelbol-nemesacel-acel-es-muanyag-racsrostelyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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garancia

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-55DIBtMűanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

www.denios.hu/shop

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 2 db 200 literes hordóhoz

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív 
anyagokkal szemben

 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút 
szivárgásmentes

 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások 
esetén is

 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható

Alul található villakengyelek lehetővé teszik a biztonságos szállítást, valamint a hordóemelőkkel, 
emelőkocsikkal és villás targoncákkal történő rakodást 4 oldalról.

  

ÚJ

Rácsrostély nélkül az EUR raklapok 
közvetlen elhelyezéséhez

Különösen stabil, a tálcatestbe beépített támaszok 
rácsrostélyokhoz ill. raklapokhoz

Rácsrostéllyal horganyzott acélból

77.805 Ft
-tól 

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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rácsrostély nincs horganyzott műanyag műanyag raklap

Űrtartalom [l] 220 220 220 220
Teherbírás összesen [kg] 800 800 800 800
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500
Cikkszám 265-412-J1 267-495-J1 267-499-J1 267-501-J1
Ár Ft / darab 77.805 117.300 109.620 119.385

DENIOS 
garancia

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-55DIBt Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rácsrostéllyal stabil, kémiailag 
nagymértékben ellenálló műanyagból

 ÚJ

  

Aláfogható műanyag raklappal mint rakodófelület

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-horganyzott-racsrostely-1330x930x385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


ÚJ
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125.370 Ft

-tól 

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

www.denios.hu/shop

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 4 db 200 literes hordóhoz
A talajszinten található villakengyelek lehetővé teszik a biztonságos szállítást, 
valamint a hordóemelőkkel, emelőkocsikkal és targoncákkal történő rakodást.

  

Rácsrostély nélkül kémiai (120x120-as) raklapok 
közvetlen elhelyezésére

Rácsrostéllyal horganyzott acélból

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más 
agresszív anyagokkal szemben

 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút 
szivárgásmentes

 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti 
ingadozások esetén is

 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható

Különösen stabil, a tálcatestbe beépített 
támaszok rácsrostélyokhoz ill. raklapokhoz

DENIOS 
garancia

5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-55DIBt

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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rácsrostély nincs horganyzott műanyag műanyag raklap

Űrtartalom [l] 220 220 220 220
Teherbírás összesen [kg] 1600 1600 1600 1600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410
Cikkszám 265-413-J1 267-553-J1 267-554-J1 267-555-J1
Ár Ft / darab 125.370 153.405 166.320 194.600

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rácsrostéllyal stabil, kémiailag nagymértékben 
ellenálló műanyagból

Aláfogható műanyag raklappal mint rakodófelület

  

ÚJ

DENIOS 
garancia

5
 év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-55DIBt

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-raklappal-1330x1330x410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-491DIBt
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1

www.denios.hu/shop

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4 5 5 6 6 10 10

Alternatív tárolókapacitás EUR raklapok 1 1 – – 2 2 3 3
Alternatív tárolókapacitás kémiai raklapok 1 1 – – 1 1 2 2
rácsrostély horganyzott műanyag horganyzott műanyag horganyzott műanyag horganyzott műanyag
Űrtartalom [l] – 220 235 235 355 355 400 400
Teherbírás [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150
Cikkszám 267-985-J1 267-986-J1 267-989-J1 267-991-J1 267-987-J1 267-988-J1 267-992-J1 267-993-J1
Ár Ft / darab 238.300 262.400 223.900 261.400 377.300 411.100 423.700 463.300

DENIOS 
garancia

5 
év

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
max. 10 db 200 literes hordóhoz

  

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Előírásoknak megfelelő: varratok nélkül készült és abszolút szivárgásmentes
 W Stabil konstrukció, lökés- és ütésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is
 W Különösen kompakt, helytakarékos kivitel
 W Egyszerűen kombinálható nagyobb felületek védelmére

Az alacsony kialakítás egyszerűbbé teszi a belső logisztikát, függetlenül attól, hogy egyes 
hordókat vagy teljesen megpakolt EUR, ill. kémiai (120-120-as) raklapokat tárolunk.

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-horganyzott-racsrostely-1500x1500x150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-pe-racsrostellyal-1500x1500x175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-5-hordohoz-horganyzott-racsrostely-3000x790x150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-5-hordohoz-pe-racsrostellyal-3000x790x175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-6-hordohoz-horganyzott-racsrostely-2200x1500x150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-6-hordohoz-pe-racsrostellyal-2200x1500x175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-10-hordohoz-horganyzott-racsrostely-3000x1500x150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-10-hordohoz-pe-racsrostellyal-3000x1500x175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4

Űrtartalom 220 340
Teherbírás összesen [kg] 800 1600
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400
Cikkszám 265-674-J1 265-675-J1
Ár Ft / darab 148.300 215.300

GYÁRTÓ

MINŐSÉGDENIOS 
garancia

10
év

Műanyag kármentő tálcák 200 literes hordókhoz

Kármentő tálcák DENIOS pro-line, 
max. 4 db 200 literes hordóhoz
Innovatív telítettség jelzővel a még nagyobb biztonság és komfort érdekében 
a jogszabályoknak megfelelő veszélyes anyagok tárolása kapcsán.

 W Erős, ergonomikus fogantyúval ellátott rácsrostélyt tartalmaz a könnyebb kezelés érdekében 
a szemrevételezéses ellenőrzés és a tisztítás során

 W Tálcatestbe integrált rácstartók az optimális terhelhetőség érdekében
 W A talajszinten található villakengyelek minden oldalról lehetővé teszik a biztonságos szállítást, 
valamint a hordóemelővel, kézi raklapemelővel vagy targoncával történő rakodást

 W Varratmentesen gyártott és abszolút szivárgásmentes, stabil szerkezet, 
nagy lökés- és ütésállósággal jelentős hőmérséklet-ingadozások esetén is

 W Vegyileg rendkívül ellenálló polietilénből (PE)
 W Hosszantartó korrózióvédelem még agresszív folyadékok tárolása esetén is

Ergonomikus fogantyúval a könnyebb 
szemrevételezéses ellenőrzés és tisztítás érdekében

Telítettség jelzővel a még nagyobb 
biztonság és komfort érdekében

148.300 Ft -tól 

INNOVÁCIÓ

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-racsrostellyal-es-telitettseg-jelzovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-4-hordohoz-racsrostellyal-es-telitettseg-jelzovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

277.600 Ft

Körbefutó perem az IBC-tartályok 
csúszásának elkerüléséhez

Villakengyel helye, emelőkocsik és targoncák számára

Stabil konstrukció, akár 8 mm-es falvastagsággal

Tárolásra

  

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-303

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

DENIOS base-line kármentő tálcák, 
1 db 1000 literes IBC-tartályhoz
Gazdaságos alternatíva az előírásoknak megfelelő tároláshoz.

 W Polietilén (PE) kármentő tálcák magas kémiai ellenállóképességgel savak, lúgok és további agresszív folyadékokkal szemben
 W Belehelyezett PE-tárolóbakkal, körbefutó védőperemmel az IBC- tartályok csúszása ellen

A stabil tárolóbak kérésre külön is 
rendelhető, Cikkszám 136-140-J1, 
147.700 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

https://www.denios.hu/shop/tarolo-bak-ibc-allomasokhoz-polietilenbol-pe-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Kivitel Tároláshoz Tároláshoz és lefejtéshez

Űrtartalom [l] 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 2000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760
Cikkszám 267-502-J1 267-503-J1
Ár Ft / darab 277.600 297.200

Rendelhető kiegészítők:

297.200 Ft

Beépített lefejtő terület rakodófelülettel, 
kiskannákhoz

Tároláshoz és lefejtéshez

  

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-303

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Kifolyócső hosszabbító IBC-tartályhoz

Cikkszám 117-254-J1, 9.800 Ft

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-pe-tarolobakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-base-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-pe-tarolobakkal-es-lefejto-terulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-hosszabbito-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 2 db 1000 literes IBC-hez

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-303

Az ECO IBC-állomásokat akár 200 literes hordók 
biztonságos tárolására is használhatjuk.

A villakengyelek lehetővé teszik az IBC-állomás hatékony 
mozgatását magasemelő- vagy villástargoncával.

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására 5 
év

Stabil alap 1000 literes tartályok, hordók és kiskannák 
biztonságos tárolásához. A felület és a lemezszél 
nyílásai gondoskodnak arról, hogy a kiömlő folyadékok 
biztosan a felfogó edénybe kerüljenek.

Ideális a különböző savak és lúgok, valamint olajok és nem gyúlékony tisztítószerek tárolására.

 W Az IBC-tartály saját tömegétől függően alkalmas 1,8 t-ig terjedő súlyú folyadékok tárolására
 W Stabil alap az IBC-tartályok biztonságos felállításához
 W Optimális korrózióvédelem a polietilén (PE) alapanyagnak köszönhetően
 W A villakengyel nyílások lehetővé teszik a kármentő tálca hatékony rakodását magasemelő targoncával

  

321.700 Ft

-tól 
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 2 2

Rakodófelület műanyag nincs műanyag
Űrtartalom [l] 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 4000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 745
Cikkszám 148-303-J1 149-460-J1 149-461-J1
Ár Ft / darab 321.700 453.600 498.400

Tartozék állítható magasságú tartály
Cikkszám 236-741-J1 267-911-J1 267-911-J1
Ár Ft / darab 71.400 62.055 62.055

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-303

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

A polietilén kármentő 
tálcákhoz kötelező az 
Általános Építésfelügyeleti 
Engedély beszerzése. Ennek 
egyik feltétele a kármentő 
tálcák biztonságának 
vizsgálata 4-szeres 
terheléssel. A vizsgálatot a 
berlini Német Építéstechnikai 
Intézet végzi. A DENIOS 
kármentő tálcái a terhelési 
tesztet sikerrel teljesítették.

IBC-állomás DENIOS classic-line, saválló PE-
rakodófelülettel, 2 db. 1.000 literes tartály (IBC)

5 
év

A villakengyel nyílások lehetővé teszik az IBC-
állomás hatékony mozgatását magasemelő- vagy 
villástargoncával.

  

Magasságában állítható átfejtő 
tartály az IBC-állomásokon 
végzett biztonságos és tiszta 
lefejtési folyamatokhoz, praktikus 
rakodófelülettel pl. a fedél, tölcsér, 
kesztyűk vagy rongyok számára

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-pe-rakodofelulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-pe-rakodofelulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfejto-tartaly-ibc-allomasokhoz-magassagaban-allithato-ket-labbal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
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Rendelhető kiegészítők:

Védett lefejtő terület, hogy az esetleges 
cseppveszteségek biztonságosan a 
kármentő tálcába kerüljenek

312.900 Ft

-tól 

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására 5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421

A polietilén kármentő tálcákhoz kötelező az Általános Építésfelügyeleti Engedély beszerzése. 
Ennek egyik feltétele a kármentő tálcák biztonságának vizsgálata 4-szeres terheléssel. 
A vizsgálatot a berlini Német Építéstechnikai Intézet végzi. A DENIOS kármentő tálcái a 
terhelési tesztet sikerrel teljesítették.

Kifolyócső hosszabbító 
IBC-tartályhozÁtfejtő tartály, IBC-kármentő tálcákhoz DN 150, 

Cikkszám 185-786-J1, 30.100 Ft
DN 225, 
Cikkszám 185-787-J1, 32.000 Ft

IBC-fedélnyitók

Magasságában állítható átfejtő tartály az IBC-állomásokon végzett biztonságos 
és tiszta lefejtési folyamatokhoz, praktikus rakodófelülettel pl. a fedél, tölcsér, 
kesztyűk vagy rongyok számára, Cikkszám 236-741-J1, 71.400 Ft

 W Horganyzott acélból
 W 2 méretben kapható

 W Hosszúság (mm): 250
Cikkszám 117-254-J1, 9.800 Ft

DENIOS classic-line kármentő tálcák, 
akár 3 db 1000 literes IBC-hez
Kiváló ár-érték arány szinte minden igényhez.

 W IBC-tartályok biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolása
 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív 
anyagokkal szemben

 W Teljes korrózióvédelem a polietilén (PE) alapanyagnak köszönhetően
 W Választható védett lefejtő területtel

  

https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfejto-tartaly-ibc-allomasokhoz-magassagaban-allithato-ket-labbal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-hosszabbito-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
garanciaDIBt
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Kivitel Tároláshoz Tároláshoz és lefejtéshez

Tárolókapa-
citás 1000 
literes IBC-
tartály

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

rácsrostély nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag nincs horganyzott műanyag
Űrtartalom [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Teherbírás ösz-
szesen [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000

Külső méretek 
sz x mé x ma 
(mm)

1280 x 1660 x 870 1280 x 1660 x 895 1280 x 1910 x 860 1280 x 1910 x 885 2460 x 1800 x 460 2460 x 1800 x 485 3640 x 1800 x 450 3640 x 1800 x 475

Cikkszám 267-588-J1 267-589-J1 267-590-J1 267-604-J1 267-605-J1 267-606-J1 267-609-J1 267-611-J1 267-613-J1 267-614-J1 267-615-J1 267-616-J1
Ár Ft / darab 312.900 348.600 393.400 342.000 376.300 419.700 424.200 501.600 565.300 570.200 678.700 804.700

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására5 
év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-lefejto-terulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-horg-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-lefejto-terulettel-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-lefejto-terulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-lefejto-terulettel-horg-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-lefejto-terulettel-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-3-ibc-hez-lefejto-terulettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-3-ibc-hez-lefejto-terulettel-horg-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-3-ibc-hez-lefejto-terulettel-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 1 2 2

rácsrostély horganyzott műanyag horganyzott műanyag
Űrtartalom [l] 1000 1000 1000 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000 2000 4000 4000
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610
Cikkszám 267-655-J1 267-657-J1 267-658-J1 267-659-J1
Ár Ft / darab 512.100 554.800 627.200 709.500
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Tanúsítva és engedélyezve. 
Környezetvédelem és 
biztonság felsőfokon.

Kármentő tálcák DENIOS pro-line, 
2 db IBC-tartályhoz
Rakodás és szállítás során élénk színű fényvisszaverő színek segítik a figyelem fennmaradását.

 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Beépített villanyílással a targoncák és emelőkocsik biztonságos használata érdekében
 W Stabil konstrukció, ütés- és lökésálló, nagyobb hőmérsékleti ingadozások esetén is

DIBt

1 IBC-tartály tárolására és lefejtésére - beépített 
lefejtő területtel

www.denios.hu

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-563

A háromrészes rácsrostély első részét gyorsan és 
egyszerűen el lehet távolítani átmenetileg, hogy 
hozzáférjünk a beépített lefejtő területhez.

  

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-1-ibc-hez-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-pro-line-polietilenbol-pe-2-ibc-hez-pe-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

GYÁRTÓ

MINŐSÉG

DIBt

DENIOS 
garancia

10 
év

2 IBC-tartály tárolására - lefejtésre 
IBC-lefejtő tartállyal bővíthető

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

32.200 Ft / darab
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

INNOVÁCIÓ lásd

296-297
lásd

Műanyag kármentő tálcák IBC-tartályok tárolására

Kifolyócső hosszabbító 
IBC-tartályhoz

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-563

 W Hosszúság (mm): 250  W A biztonságos és tiszta 
lefejtés kiegészítésére

 W Praktikus rakodófelülettel 
pl. fedők, tölcsérek, 
rongyok számára

Átfejtő tartály, IBC-
kármentő tálcákhoz

IBC-fedélnyitók
 W Gyűrűskulcsok IBC csavaros 
kupakok kényelmes nyitásához

 W Horganyzott acélból
 W 2 méretben kapható

DN 150, 
Cikkszám 185-786-J1, 30.100 Ft

DN 225, 
Cikkszám 185-787-J1, 32.000 Ft9.800 Ft Cikkszám

117-254-J1

512.100 Ft -tól 

 Cikkszám 267-911-J1, 62.055 Ft

  

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-hosszabbito-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Űrtartalom [l] 60 125 220 170 355 235 235 400 315

Külső méretek 
sz x mé x ma (mm) 790 x 790 x 150 790 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 2200 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 2200 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 2200 x 150

Teherbírás [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800 800
kerék teherbírása 
[kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Cikkszám rácsrostély: 
horganyzott 216-671-J1 164-338-J1 114-885-J1 216-673-J1 164-340-J1 236-800-J1 216-675-J1 114-889-J1 236-803-J1

Ár Ft / darab 86.800 158.600 231.700 225.800 366.800 461.000 217.700 412.000 601.300

Cikkszám rácsrostély: 
műanyag 216-672-J1 164-345-J1 114-887-J1 216-674-J1 164-346-J1 236-802-J1 216-676-J1 114-891-J1 236-804-J1

Ár Ft / darab 92.800 167.700 255.200 248.200 399.700 470.800 254.100 450.500 652.100

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-491DIBt
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Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

Gyúlékony folyadékok tárolásához acél 
padlóelemek is rendelhetők

Könnyen kombinálható, nagyobb felületek védelméhez. Előírásszerű tároláshoz és lefejtő, illetve 
töltő munkálatok biztosításához alkalmas.

 W A opcionálisan kapható felhajtórámpán keresztül könnyen rakodható
 W Környezetbarát polietilénből (PE)
 W Nagymértékben ellenálló az olajok, savak, lúgok és más agresszív anyagokkal szemben
 W Padlóelem kármentő tálcaként, általános építésfelügyeleti engedéllyel, száma Z-40.22-491, kiadta a Német 
Építéstechnikai Intézet (DIBt), Berlin

 W Jó lökés- és ütésállóság
 W Kivehető rácsrostély tűzihorganyzott, rakodófelületként

Rendelhető kiegészítők:

Cikkszám
114-919-J19.950 FtCikkszám

114-918-J1

Padlórögzítés a felfogó tálcák 
aljzathoz való rögzítéséhez

Cikkszám
114-916-J1

Cikkszám
114-917-J1

Keresztösszekötő sarokelemek 
lefedésére, pl. 4 egymással találkozó 
padlóelemnél

10.500 Ft 12.300 Ft

  

Műanyag padlóelemek nagyobb 
felületek védelmére

DENIOS 
garancia

5 
év

lásd

46

Padlóelemek DENIOS classic-line PE-ből, 
rendkívül alacsony kialakítás: 150 mm

86.800 Ft
-tól 

https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-790-x-790-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-790-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-1500-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-2200-x-800-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-2200-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-2200-x-2200-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-3000-x-790-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-3000-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-horganyzott-racsrostellyal-3000-x-2200-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-790-x-790-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-790x1500x150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-1500-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-2200-x-800-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-2200-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-2200-x-2200-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-3000-x-790-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-3000-x-1500-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/padloelem-classic-line-pe-pe-racsrostellyal-3000-x-2200-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tavtarto-bk-felfogo-talcahoz-polietilenbol-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/peremrogzites-bk-felfogo-talcahoz-polietilenbol-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/keresztosszekoto-bk-felfogo-talcahoz-polietilenbol-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Külső méretek sz x mé (mm) 790 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000 1000 x 1000

Cikkszám 216-677-J1 216-678-J1 216-679-J1 216-680-J1
Ár Ft / darab 76.300 111.000 133.700 102.900

Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-491

ARK

ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 8

ARK 15

AEK

ARK

BK 30.15 BK 22.15

BK 30.8 BK 22.8ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 15 ARK 8

BK 8.15 BK 8.15 BK 8.8

BK 30.15 BK 15.15 BK 8.15

DIBt

81

1

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Veszélyesanyag-tároló 
állványok

Válasszon most a 4-féle és 
9 különböző alapméretű 
felhajtó rámpa közül!

Külső méretek sz x mé (mm) 700 x 83 1410 x 83 2090 x 83 2910 x 83

Cikkszám 164-354-J1 114-914-J1 164-356-J1 114-915-J1
Ár Ft / darab 10.300 13.300 14.500 17.300

Minden felfogó tálcához van hozzátartozó rámpa, mely lehetővé 
teszi a teljes tárolófelületre bármely oldalról való felhajtást.

A felfogó tálcák különböző mérete megengedi pl az 
oszlopok és támasztékok körülépítését is.

Összekötő elemek, több padlóelem 
közötti rések lefedésére

Műanyag padlóelemek nagyobb 
felületek védelmére

DENIOS 
garancia

5 
év

oldalszám

82

Felhajtó rámpa classic-line 
padlóelemekhez PE-ből

  

A felhajtórámpák lehetővé teszik a PE-padlóelemekhez való hozzáférést minden oldal felől. Ezáltal a padlóelemek még hatékonyabban 
kihasználhatók a mindennapi üzemi munka során.

 W A padlóelemek könnyű rakodásához classic-line, PE-ből
 W 150 kg kerékterhelésig

 W Lejtőszög csak 7 fok
 W Környezetbarát polietilénből (PE)

Rendelhető kiegészítők:

Távtartó, több padlóelem biztos 
összekötésére

Felhajtó rámpa polietilénből (PE), sz 
x mé: 900 x 940 mm

Cikkszám
114-919-J1

Cikkszám
114-918-J1 9.950 Ft85.800 Ft

https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-ark-8-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-ark-11-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-ark-15-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarok-felhajto-rampa-aek-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-osszekoto-elem-horganyzott-bk-8-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-osszekoto-elem-horganyzott-bk-15-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-osszekoto-elem-horganyzott-bk-22-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-osszekoto-elem-horganyzott-bk-30-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tavtarto-bk-felfogo-talcahoz-polietilenbol-pe/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felhajto-rampa-polietilenbol-pe-bk-felfogo-talcahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
garancia

Cikkszám 199-566-J1

165.600 Ft
Cikkszám 199-720-J1

204.400 Ft
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 W Milyen veszélyesanyag-tároló állványon raktározhat?

Veszélyesanyag-tároló állványok kiskannák tárolására

Víztaszító anyagok Gyúlékony folyadékok Agresszív vegyszerek

Típuskódok veszélyesanyag-tároló állványhoz
GRW típus 4 db acél kármentő tálcával

GRG típus 1 db acél kármentő tálcával és 3 db rácsos polccal

GRB típus 1 db acél padlótálcával és 4 db rácsos polccal

GKG típus 1 db műanyagkármentő tálcával és 3 db rácsos polccal

GKW típus 4 db műanyagkármentő tálcával

GRE típus nemesacélból 1 db kármentő tálcával és 3 db perforált 
lemezzel polclappal

1040-es polc szélesség: 1000 mm, polc mélység: 400 mm

1060-es polc szélesség: 1000 mm, polc mélység: 600 mm

1340-es polc szélesség: 1300 mm, polc mélység: 400 mm

1360-es polc szélesség: 1300 mm, polc mélység: 600 mm

GU 1040 típusú veszélyesanyag-tároló állvány GRB 1360 típusú veszélyesanyag-tároló állvány

5 
év

  

Veszélyesanyag-tároló állványok

GKG 1060-V típusú veszélyesanyag-tároló állvány

GRW típus
 W lakkozott acél kármentő tálcákkal 
minden szinten

GRG, GRB típus
 W acél kármentő tálcákkal a legalsó 
szinten és rácsrostélyokkal

GKG, GKW, GRE típus
 W műanyag vagy acél kármentő 
tálcákkal és rácsrostélyokkal

 W Milyen anyagokat raktározhat?

Cikkszám 273-917-J1

136.000 Ft

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1040-vizekre-vesz-anyag-4-acel-talc-1060x440x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1360-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1456x726x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-gkg-1060-v-pro-pe-talca-horg-racsros-1060x637x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Minden állvány 
horganyzott az optimális 
korrózióvédelem érdekében

165.600 Ft -tól 
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ÚJ

Típus GRW 1040 GRW 1060 GRW 1340 GRW 1360

Tárolószintek kialakítása 4 x kármentő tálca, lakkozott 4 x kármentő tálca, lakkozott 4 x kármentő tálca, lakkozott 4 x kármentő tálca, lakkozott
Polcméretek sz x mé (mm): 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Polc teherbírása [kg] 200 200 200 200
Űrtartalom (l) 4 x 20 4 x 30 4 x 25 4 x 40
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Cikkszám 199-566-J1 199-564-J1 199-570-J1 199-574-J1
Ár Ft / darab 165.600 177.100 189.700 204.400

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Cikkszám 199-567-J1 199-565-J1 199-571-J1 199-575-J1
Ár Ft / darab 151.900 163.100 179.200 188.700

Tartozék kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint
Cikkszám 199-599-J1 199-597-J1 199-603-J1 199-605-J1
Ár Ft / darab 29.900 33.300 37.800 36.800

DENIOS 
garancia

5 
év

  

Veszélyesanyag-tároló állványok

GRW típus, 4 acél kármentő tálcával

GU 1360 típusú veszélyesanyag-tároló 
állvány, Cikkszám 199-574-J1, 204.400 Ft

 W Horganyzott állványkeret
 W Stabil kialakítás a merevítő kereszttartók révén
 W Tárolószintek állíthatósága 25 mm-enként

 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

Részletes ábra: Kármentő tálca mint 
kiegészítő tárolószint

 W 4 db kármentő tálca acélból mint rakodószint
 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag tárolására engedélyezett
 W Az anyagok elkülönített tárolása a tárolószinteken található kármentő tálcákon

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

GRW 1060 típusú veszélyesanyag-tároló állvány, 
egy alap- és egy bővítő állvánnyal

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1040-vizekre-vesz-anyag-4-acel-talc-1060x440x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1060-viz-vesz-anyag-4-acel-talcaval-1060x640x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1340-viz-vesz-anyag-4-acel-talcaval-1360x440x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1360-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1360x640x2000-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1040-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1010x440x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1060-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1010x640x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1340-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1310x440x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1360-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1310x640x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-lakkozott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grw-1040-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-lakkozott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grw-1060-prw-2060-veszelyes-any-tar-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-lakkozott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grw-1340-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-lakkozott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grw-1360-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grw-1360-viz-vesz-anyag-4-acel-talc-1360x640x2000-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Minden állvány horganyzott az 
optimális korrózióvédelem érdekében
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118.300 Ft -tól 

Típus GRG 1040 GRG 1060 GRG 1340 GRG 1360

Tárolószintek kialakítása 3 rácsrostély, horganyzott 3 rácsrostély, horganyzott 3 rácsrostély, horganyzott 3 rácsrostély, horganyzott
Legalsó tárolószint 1 x kármentő tálca, lakkozott 1 x kármentő tálca, lakkozott 1 x kármentő tálca, lakkozott 1 x kármentő tálca, lakkozott
Polcméretek sz x mé (mm): 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Polc teherbírása [kg] 200 200 200 200
Űrtartalom [l] 20 30 25 40
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Cikkszám 199-562-J1 199-560-J1 199-568-J1 199-572-J1
Ár Ft / darab 118.300 130.600 144.200 160.300

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Cikkszám 199-563-J1 199-561-J1 199-569-J1 199-573-J1
Ár Ft / darab 104.000 116.900 136.200 146.700

Tartozék kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint
Cikkszám 199-598-J1 199-596-J1 199-602-J1 199-604-J1
Ár Ft / darab 14.700 16.500 18.000 19.500

Veszélyesanyag-tároló állványok

GRG típus, 1 acél kármentő tálcával és 3 db rácsos polccal

  

Részletes ábra: rácsrostély 
tárolószintként

DENIOS 
garancia

5 
év

 W Horganyzott állványkeret
 W Stabil kialakítás a merevítő kereszttartók révén
 W Tárolószintek állíthatósága 25 mm-enként

 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

GRG típusú veszélyesanyag-tároló állvány, mely 1db GRG 1060 
alapállványból és 2 db GRG 1360 bővítő állványból áll

 W 1 acél kármentő tálca és 3 horganyzott rácsos polc tárolószintenként
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grg-1040-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1060x440x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1060-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1060x640x2000-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1340-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1360x440x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1360-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1360x640x2000-mm-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grg-1040-gyulekony-anyagokh-3-racsr-1010x440x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1060-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1010x640x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1340-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1310x440x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1360-gyulekony-anyagokhoz-3-racsr-1310x640x2000-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1040-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1060-prg-1060-2060-vesz-anyag-t-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1340-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1360-prg-1360-v-veszelyes-anyag-t-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


154.700 Ft -tól

Minden állvány horganyzott az 
optimális korrózióvédelem érdekében
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Típus GRB 1040 GRB 1060 GRB 1340 GRB 1360

Tárolószintek kialakítása 4 rácsrostély, horganyzott 4 rácsrostély, horganyzott 4 rácsrostély, horganyzott 4 rácsrostély, horganyzott
A Legalsó tárolószint 1 x kármentő tálca, horganyzott 1 x kármentő tálca, horganyzott 1 x kármentő tálca, horganyzott 1 x kármentő tálca, horganyzott
Polcméretek sz x mé (mm): 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Polc teherbírása [kg] 200 200 200 200
Űrtartalom [l] 32 45 41 57
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1156 x 526 x 2000 1156 x 726 x 2000 1456 x 526 x 2000 1456 x 726 x 2000
Cikkszám 199-714-J1 199-716-J1 199-718-J1 199-720-J1
Ár Ft / darab 154.700 164.200 184.500 204.400

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1006 x 526 x 2000 1006 x 726 x 2000 1306 x 526 x 2000 1306 x 726 x 2000
Cikkszám 199-715-J1 199-717-J1 199-719-J1 199-721-J1
Ár Ft / darab 139.300 149.800 170.500 190.100

Tartozék kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint
Cikkszám 199-598-J1 199-596-J1 199-602-J1 199-604-J1
Ár Ft / darab 14.700 16.500 18.000 19.500

Veszélyesanyag-tároló állványok

GRB típus, 1 db acél padlótálcával és 4 db rácsos polccal

  

GRB 1040 típusú veszélyesanyag-tároló állvány, 
alap- és bővítő állvánnyal

DENIOS 
garancia

5 
év

 W Horganyzott állványkeret
 W Stabil kialakítás a merevítő kereszttartók révén
 W Tárolószintek állíthatósága 25 mm-enként

 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

GRB 1060 típusú veszélyesanyag-
tároló állvány, Cikkszám 199-716-J1, 
164.200 Ft

GRB 1360 típusú veszélyesanyag-
tároló állvány, Cikkszám 199-720-J1, 
204.400 Ft

 W 1 db padlóvédő tálca horganyzott acélból és 4 db horganyzott rácsrostély tárolószintenként
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1040-gyule-anyagokhoz-padlotalcaval-1156x526x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1060-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1156x726x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1340-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1456x526x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1360-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1456x726x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1040-gyule-anyagokh-padlotalcaval-1006x526x2000mm-bovi-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1060-gyule-anyagokh-padlotalcaval-1006x726x2000mm-bovi-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1340-gyule-anyagokh-padlotalcaval-1306x526x2000mm-bovi-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1360-gyule-anyagokh-padlotalcaval-1306x726x2000mm-bovi-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1040-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1060-prg-1060-2060-vesz-anyag-t-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1340-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-kiegeszito-tarolo-szint-a-grg-1360-prg-1360-v-veszelyes-anyag-t-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1060-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1156x726x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-allvany-grb1360-gyulek-anyagokhoz-padlotalcaval-1456x726x2000mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 181-455-J1

324.100 Ft

Cikkszám 181-453-J1

297.200 Ft
251.700 Ft -tól 

Cikkszám
181-457-J117.000 Ft

Részletes ábra: perforált nemesacél 
lemez tároló felületként.

GRE típusú veszélyesanyag-tároló állvány, mely 1db GRE 6030 
alapállványból és 1 db GRE 1230 bővítő állványból áll

GRE típus, nemesacélból

GRE 1250 típusú veszélyesanyag-tároló 
állvány, nemesacélból

Rendelhető kiegészítők:

Típus GRE 6030 GRE 9030 GRE 9050 GRE 1230 GRE 1250

Tárolószintek kialakítása 3 x perforált lemez, 
rozsdamentes acél

3 x perforált lemez, 
rozsdamentes acél

3 x perforált lemez, 
rozsdamentes acél

3 x perforált lemez, 
rozsdamentes acél

3 x perforált lemez, 
rozsdamentes acél

Legalsó tárolószint 1 x kármentő tálca, 
rozsdamentes acél

1 x kármentő tálca, 
rozsdamentes acél

1 x kármentő tálca, 
rozsdamentes acél

1 x kármentő tálca, 
rozsdamentes acél

1 x kármentő tálca, 
rozsdamentes acél

Polcméretek sz x mé (mm): 550 x 250 850 x 250 850 x 450 1150 x 250 1150 x 450
Polc teherbírása [kg] 150 150 150 100 100
Űrtartalom [l] 20 30 40 40 50
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 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
Cikkszám 181-447-J1 181-449-J1 181-451-J1 181-453-J1 181-455-J1
Ár Ft / darab 251.700 270.200 292.300 297.200 324.100

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 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
Cikkszám 181-448-J1 181-450-J1 181-452-J1 181-454-J1 181-456-J1
Ár Ft / darab 212.500 231.700 254.500 260.400 285.300

Tartozék kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint
Cikkszám 181-942-J1 181-943-J1 181-944-J1 181-945-J1 181-946-J1
Ár Ft / darab 27.100 34.300 45.200 50.800 62.000

  

Veszélyesanyag-tároló állványok nemesacélból

GRE 1230 típusú veszélyesanyag-tároló 
állvány, nemesacélból

 W 1 db nemesacél kármentő tálca és 3 db perforált nemesacél lemez 
tárolószintként

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226), agresszív vegyszerek és 
bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

 W Könnyen tisztítható és higiénikus

 W Minőségi nemesacél (1.4301) termék
 W Magas állóképesség a becsavarozott kereszttartóknak köszönhetően
 W Állítható magasságú csavaros lábak a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére
 W Polcszintek állíthatósága 150 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

 W Kereszttartó (bővítő állványok használata 
esetén minden harmadik polclap mögé 
szükséges szerelni)

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-1250-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x500x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1230-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x300x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kereszttarto-gre-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-6030-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-600x300x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-9030-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-900x300x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-9050-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-900x500x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-grg-1230-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x300x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-1250-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x500x1800-mm-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-6030-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-600x300x1800-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-9030-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-900x300x1800-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-9050-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-900x500x1800-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-1230-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x300x1800-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-tarolo-polc-gre-1250-gyulekony-anyagokhoz-nemesacel-1200x500x1800-mm-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-perforalt-lemez-gre-6030-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-perforalt-lemez-gre-9030-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-perforalt-lemez-gre-9050-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-perforalt-lemez-gre-1230-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-perforalt-lemez-gre-1250-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 201-818-J1

249.900 Ft
Cikkszám 201-820-J1

261.800 Ft

235.200 Ft -tól 

Cikkszám 201-815-J1

235.200 Ft
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Típus GRS 1250 GKS 1250

Tárolószintek kialakítása 2 rácsrostély, horganyzott 2 rácsrostély, horganyzott 2 rácsrostély, horganyzott
Legalsó tárolószint 1 x kármentő tálca, lakkozott 1 x kármentő tálca, horganyzott 1 x kármentő tálca, műanyag
Polcméretek sz x mé (mm): 1300 x 600 1300 x 600 1300 x 600
Polc teherbírása [kg] 538 538 538
Teherbírás kármentő tálca polc [kg] 800 800 760
Űrtartalom [l] 205 205 220
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1364 x 816 x 2000 1364 x 816 x 2000 1364 x 865 x 2000
Cikkszám 201-815-J1 201-818-J1 201-820-J1
Ár Ft / darab 235.200 249.900 261.800

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1307 x 816 x 2000 1307 x 816 x 2000 1307 x 865 x 2000
Cikkszám 201-816-J1 201-819-J1 201-821-J1
Ár Ft / darab 221.200 232.400 235.900

Tartozék kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint kiegészítő tárolószint
Cikkszám 201-822-J1 201-822-J1 201-822-J1
Ár Ft / darab 37.800 37.800 37.800

Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-538DIBt

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

GRS 1250 típusú veszélyesanyag-tároló 
állványok, lakkozott acél kármentő tálcával

Veszélyesanyag-tároló 
állványok

  

GRS/GKS  típus, műanyag vagy acél kármentő 
tálcával, és 2 db rácsos alsó polccal

GKS 1250 típusú veszélyesanyag-tároló 
állványok, polietilén (PE) kármentő tálcával

GRS 1250 típusú veszélyesanyag-tároló 
állványok, horganyzott acél kármentő tálcával

 W Kiskannák és 200 literes vagy ennél kisebb hordók 
biztonságos tárolása

 W Porszórt merevítők kék színben (RAL 5019-hez hasonló), 
keresztrudak narancs színben (RAL 2004-hez hasonló),  
horganyzott merevítők

 W A polckeret rácsos merevítésének köszönhetően különösen stabil
 W Polcszintek állíthatósága 25 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással
 W GKS típus: bármely vízveszélyességi osztályba besorolt 
anyag és agresszív vegyszerek mint pl. savak és lúgok 
tárolására engedélyezett

 W GRS típus: engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és 
bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

GRS 1250 típusú veszélyesanyag-tároló  állvány,  
acél kármentővel, lakkozott, alap- és bővítő állvány 

https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kiskanna-tarolo-allvany-grs-1250-horganyzott-karmento-talca-2-racsos-polc-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kis-tarolo-edenyek-polc-gks-1250-karmento-talca-polietilenbol-2-racsrostely-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kiskanna-tarolo-allvany-grs-1250-lakkozott-karmento-talca-2-racsos-polc-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kiskanna-tarolo-allvany-grs-1250-lakkozott-karmento-talca-2-racsos-polc-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kiskanna-tarolo-allvany-grs-1250-horganyzott-karmento-talca-2-racsos-polc-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kis-tarolo-edenyek-polc-gks-1250-karmento-talca-polietilenbol-2-racsrostely-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kis-tarolo-edenyek-polc-grs-1250-lakkozott-karmento-talca-2-racsrostely-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kis-tarolo-edenyek-polc-grs-1250-horganyzott-karmento-talca-2-racsrostely-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-es-kis-tarolo-edenyek-polc-gks-1250-karmento-talca-polietilenbol-2-racsrost-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-tarolo-szint-a-grs-1250-gks-1250-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz-racsrostely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-tarolo-szint-a-grs-1250-gks-1250-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz-racsrostely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-tarolo-szint-a-grs-1250-gks-1250-veszelyes-anyag-tarolo-polchoz-racsrostely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Polcok rekeszszélessége [mm] 1400 1800 2200 2700 2700

Típus RWP 14.3 RWP 18.4 RWP 22.5 RWP 27.6 RWP 27.11
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1390 x 1315 x 315 1780 x 1315 x 315 2180 x 1315 x 315 2680 x 1315 x 315 2680 x 1315 x 490
Űrtartalom [l] 315 400 480 600 1000
Cikkszám 201-369-J1 201-370-J1 201-371-J1 201-372-J1 201-373-J1
Ár Ft / darab 181.000 195.700 233.800 321.000 357.700

Cikkszám 201-373-J1

357.700 Ft
Cikkszám 201-369-J1

181.000 Ft

181.000 Ft -tól
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DIBt

  

Állványtálcák utólagos felszereléshez

RWP 27.11 típusú állványtálca 
polietilénből (PE)

Állványtálcák polietilénből (PE) a meglévő polcrendszerek alá, 5 méretben rendelhető.

RWP 14.3 típusú állványtálca 
polietilénből (PE)

A PE-állványtálcák könnyedén szállíthatók 
targoncával az üzemen belül

Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-491

RWP típus, műanyag állványtálcák

 W Meglévő polcos állványok alá behelyezhető állványtálca
 W Engedély agresszív vegyszerek, mint pl. savak és lúgok, valamint bármilyen besorolású, vizekre veszélyes anyag tárolására
 W Környezetbarát polietilénből (PE)
 W 100 mm magasság a padlótól a villás kézi raklapemelővel történő szállításhoz

 W Meglévő polcrendszerekhez, melyeket az előírásoknak megfelelően veszélyesanyag-raktárrá kell kialakítani
 W Minden szokásos polcmérethez engedélyezett kármentő tálcák polcokhoz

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-14-3-polietilenbol-pe-1400-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-18-4-polietilenbol-pe-1800-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-22-5-polietilenbol-pe-2200-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-27-6-polietilenbol-pe-2700-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-22-5-polietilenbol-pe-2700-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-22-5-polietilenbol-pe-2700-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-rwp-14-3-polietilenbol-pe-1400-mm-szelessegu-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 108-972-J1

173.600 Ft
Cikkszám 108-971-J1

170.500 Ft

170.500 Ft -tól
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Polcok rekeszszélessége [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Típus PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 Classic-line 2F Classic-line 3F
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1380 x 1300 x 390 1780 x 1300 x 345 2180 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 485 3280 x 1300 x 422
Űrtartalom [l] 410 460 560 700 1000 1000
Cikkszám 108-971-J1 108-972-J1 108-973-J1 108-974-J1 260-449-J1 260-463-J1
Ár Ft / darab 170.500 173.600 213.200 233.500 309.200 526.300

Tartozék
műanyag kármentő  

tálca betét
műanyag kármentő  

tálca betét
műanyag kármentő  

tálca betét
műanyag kármentő  

tálca betét
műanyag kármentő  

tálca betét
műanyag kármentő  

tálca betét
Cikkszám 114-330-J1 114-332-J1 114-334-J1 114-336-J1 114-437-J1 180-335-J1
Ár Ft / darab 164.200 217.700 230.000 242.200 289.800 357.700

Cikkszám 260-463-J1

526.300 Ft

PRW típus, acél állványtálcák

PRW 33 tísusú állványtálca horganyzott 
(kannatartó nélkül)

Állványtálcák utólagos felszereléshez

  

Saválló kármentő tálca betét polietilénből (PE), 
tartozékként rendelhető.

PRW 43 típusú állványtálca, 
horganyzott 

 W Meglévő polcos állványok alá behelyezhető állványtálca
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

 W Hegesztett acél konstrukció
 W Horganyzott az optimális korrózióvédelemért
 W 100 mm magasság a padlótól a villás kézi raklapemelővel történő szállításhoz
 W Saválló kármentő tálca betét polietilénből (PE), kiegészítőként rendelhető

Állványtálca classic-line 3F

 W Meglévő polcrendszerekhez, melyeket az előírásoknak megfelelően veszélyesanyag-raktárrá kell kialakítani
 W Minden szokásos polcmérethez engedélyezett kármentő tálcák polcokhoz

Horganyzott állványtálcák a meglévő polcrendszerek alá, 6 méretben rendelhető, választható PE-tálcabetéttel és rácsrostélyokkal további szintek kialakításához.

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-43-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-1800-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-33-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-1400-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-33-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-1400-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-43-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-1800-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-53-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-2200-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-polcokhoz-prw-65-horganyzott-acelbol-villakengyellellel-2700-mm-szel-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/allvanytalca-classic-line-acelbol-horganyzott-2700-mm-es-rekesszelessegu-allvanyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/allvanytalca-classic-line-acelbol-horganyzott-3300-mm-rekesszelessegu-allvanyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-4-hordos-karmento-talcahoz-1284-x-1364-x-253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-4-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-1759-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-6-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-2159-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-8-hordos-karmento-talcahoz-1279-x-2659-x-209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2680-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-sz-x-me-mm-3280-x-1300-karmentohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/allvanytalca-classic-line-acelbol-horganyzott-3300-mm-rekesszelessegu-allvanyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Minden állvány horganyzott 
az optimális korrózióvédelem 
érdekében

420.500 Ft -tól 
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Típus PR 18.25 PR 18.37 PR 27.25 PR 27.37 PR 33.25 PR 33.37

Tárolókapacitás EUR raklapok 4 6 6 9 6 9
Alternatív tárolókapacitás kémiai raklapok 2 3 4 6 6 9
Polcméretek sz x mé (mm): 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Polc teherbírása [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3430
Űrtartalom [l] 460 460 660 660 1000 1000
Tárolószintek száma 2 3 2 3 2 3
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2025 x 1300 x 2700 2025 x 1300 x 3800 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800 3500 x 1300 x 2700 3500 x 1300 x 3800
Cikkszám 266-311-J1 266-313-J1 199-629-J1 199-631-J1 199-723-J1 199-725-J1
Ár Ft / darab 420.500 512.300 461.000 573.300 803.600 898.100

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1925 x 1300 x 2700 1925 x 1300 x 3800 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800 3400 x 1300 x 2700 3400 x 1300 x 3800
Cikkszám 266-312-J1 266-314-J1 199-630-J1 199-632-J1 199-724-J1 199-726-J1
Ár Ft / darab 384.800 478.100 428.100 538.000 776.000 861.700

Tartozék
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
Cikkszám 200-237-J1 200-237-J1 120-232-J1 120-232-J1 145-616-J1 145-616-J1
Ár Ft / darab 58.500 58.500 74.600 74.600 89.600 89.600

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Raklapállványok 
kármentő tálcával

  

5 
év

A rácsrostélyok (tartozékként kaphatók) 
segítségével önálló tartályok, rácsos tárolók vagy 
fekvő hordótároláshoz használt hordótartó bakok is 
elhelyezhetők az állványon.

PR 27.37 típusú raklapállvány, egy alap- és 
egy bővítő állvánnyal.

PR típusú raklapállványok, acél kármentő tálcával

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők 
narancs színben (RAL 2001)

 W Merevítők állíthatósága 50 mm-enként
 W Minden tárolószinten rakományrögzítővel
 W Horganyzott acél kármentő tálcák
 W 100 mm magasság a korrózió megelőzésére
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

Raklapállvány PR 33.25, alapállvány 
(ütközésvédő sarkok nélkül), 
Cikkszám 199-723-J1, 803.600 Ft

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-pr-18-25-4-euro-vagy-2-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-alapelem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-pr-18-37-6-euro-vagy-3-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-27-25-6-euro-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-27-25-9-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-33-25-6-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-2-taroloszint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-33-37-9-euro-vagy-9-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-pr-18-25-4-euro-vagy-2-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-pr-18-37-6-euro-vagy-3-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapos-allvany-pr-27-25-6-eur-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszinttel-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapos-allvany-pr-27-37-9-eur-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszinttel-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-33-25-6-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-2-t-szint-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-33-37-9-euro-vagy-9-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-1260x1765-racsnyilas-40x30-ts35-2-fogantyu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-1260x1765-racsnyilas-40x30-ts35-2-fogantyu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-po-33-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-po-33-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-pr-33-25-6-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-2-taroloszint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

454.300 Ft -tól 

Minden állvány horganyzott 
az optimális korrózióvédelem 
érdekében

Típus PRP 18.25 PRP 18.37 PRP 27.25 PRP 27.37 PRP 27.27 PRP 27.44

Tárolókapacitás EUR raklapok 4 6 6 9 6 9
Alternatív tárolókapacitás kémiai raklapok 2 3 4 6 4 6
Polcméretek sz x mé (mm): 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Polc teherbírása [kg] 2200 2200 3540 3540 3540 3540
Űrtartalom [l] 400 400 600 600 1100 1100
Tárolószintek száma 2 3 2 3 2 3
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2025 x 1315 x 2700 2025 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 4400
Cikkszám 266-315-J1 266-317-J1 201-625-J1 201-627-J1 201-633-J1 201-635-J1
Ár Ft / darab 454.300 546.100 544.600 661.200 585.200 711.200

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1925 x 1315 x 2700 1925 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 4400
Cikkszám 266-316-J1 266-318-J1 201-626-J1 201-628-J1 201-634-J1 201-636-J1
Ár Ft / darab 422.600 519.100 508.900 629.000 548.800 663.600

Tartozék
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
rácsos polc/szint, 

horganyzott
Cikkszám 200-237-J1 200-237-J1 120-232-J1 120-232-J1 120-232-J1 120-232-J1
Ár Ft / darab 58.500 58.500 74.600 74.600 74.600 74.600

DIBt
Raklap tároló állvanyok 

kármentő tálcával

PRP típusú raklapállványok, műanyag kármentő tálcával

  

5
 év

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40-.22-491

Ütközésvédő sarok

PRP 27.44 típusú raklapállvány, alapállvány, 
Cikkszám 201-635-J1, 711.200 Ft

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők 
narancs színben (RAL 2001)

 W 50 mm-es rácsközzel állítható tartók
 W Minden tárolószinten rakományrögzítővel
 W Kármentő polietilénből (PE)
 W 100 mm hasmagasság a könnyű szállítás érdekében
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

PRP 27.27 típusú raklapállvány, alapállvány, 
Cikkszám 201-633-J1, 585.200 Ft

 W Engedélyezve agresszív vegyszerek mint pl. savak és lúgok, valamint bármilyen besorolású, vizekre veszélyes anyag tárolására

https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-prp-18-25-4-euro-vagy-2-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-alapelem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-prp-18-37-6-euro-vagy-3-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-25-6-euro-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-37-9-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-27-6-euro-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-vagy-4-ibc-hez-2-t-szint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-44-9-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-3-t-szint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-prp-18-25-4-euro-vagy-2-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapallvany-prp-18-37-6-euro-vagy-3-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszint-bovito-elem/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapos-allvany-prp-27-25-6-eur-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-2-taroloszinttel-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/raklapos-allvany-prp-27-37-9-eur-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-3-taroloszinttel-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-27-6-euro-vagy-4-vegysz-raklaphoz-vagy-4-ibc-hez-2-t-szint-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-44-9-euro-vagy-6-vegysz-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-3-t-szint-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-1260x1765-racsnyilas-40x30-ts35-2-fogantyu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-1260x1765-racsnyilas-40x30-ts35-2-fogantyu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-horganyzott-rakodofeluletkent-po-27-polcos-allvanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-44-9-euro-vagy-6-vegyszeres-raklaphoz-vagy-6-ibc-hez-3-t-szint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcos-allvany-prp-27-27-6-euro-vagy-4-vegyszeres-raklaphoz-vagy-4-ibc-hez-2-t-szint-alapallv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kombi-állványok

Kombi-állványok - A többfunkciós tárolórendszer

Keretmélységek: 
1100 mm - 1300 mm

Keretmagasságok: 
2700 mm 3300 mm 
3800 mm 4400 mm

Rekeszszélességek: 
1400 mm, 2700 mm, 3300 mm

Narancsvörösre (RAL 2001) porfestett kereszttartókk 50 mm-es keretben állítható magassággal
Acél kármentő tálca, lakkozott vagy horganyzott kivitelben
Folyadék elvezető lemezek integrált rakományrögzítővel (K-típus, S-típus)
Horganyzott hordótámasztékok rakományrögzítővel
Tűzihorganyzott rácsos polc rakodófelületként (K-típus, S-típus)
Horganyzott polckeretek

S-típusú kombi-állványok, álló 
hordó tároláshoz

L-típusú kombi-állványok, 
fekvő hordó tároláshoz

K-típusú kombi-állványok, 
IBC-tartály tároláshoz

Kombi-állvány S-típus, max. 24 db 200 literes 
hordó számára

Kombi-állvány L-típus, max. 12 db 200 literes 
hordó számára

A kombi-állványokat igény szerint egyedileg lehet összeállítani. Akár IBC-tartályok és álló vagy fekvő hordók tárolásához: A legkisebb 
helyeken is kihozható a lehető legnagyobb tárolókapacitás. Minden polc rendelkezik tárolási engedéllyel az összes vízveszélyességi 
anyaghoz, valamint 2700 mm-es rekeszszélességtől ezen felül a gyúlékony folyadékok tárolására is (H224-226).

 W Állítsa összes egyedi állványát az alap- és bővítő állványokból!

Kombi-állvány K-típus, max. 6 db 1000 literes 
IBC-tartály számára

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)



Minden állvány 
horganyzott az optimális 
korrózióvédelem 
érdekében
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

Típus* 3 K4-I.13 3 K6-I

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 4 6
Polcméretek sz x mé (mm): 2700 x 1300 3300 x 1300
Polc teherbírása [kg] 3000 3250
Kármentő tálca teherbírása [kg] 4000 6000
Űrtartalom [l] 1000 1000
Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 209-420-J1 199-730-J1
Ár Ft / darab 761.600 1.047.600

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 209-422-J1 199-732-J1
Ár Ft / darab 839.000 1.071.400

Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 209-419-J1 199-729-J1
Ár Ft / darab 820.400 1.108.800

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 209-421-J1 199-731-J1
Ár Ft / darab 898.800 1.124.200

Tartozék műanyag kármentő tálca betét műanyag kármentő tálca betét
Cikkszám 114-437-J1 180-335-J1
Ár Ft / darab 289.800 357.700

*Az oldalon található kombinált polcok kombinálhatók

Kombi-állványok

K-típus, IBC-tartály tároláshoz

  

3 K6-I kombi-állványok, alapállvány (ütközésvédő sarok opcionálisan), 
Cikkszám 199-729-J1, 1.108.800 Ft

A K-típusú kombi-állvány akár 6 db 1000 literes IBC-tartály biztonságos tárolására is alkalmas, és vásárlóink egyik legkedveltebb terméke. 
Rendkívül stabil és akár 3250 kg-os teherbírású. Építse fel saját egyedi veszélyes anyag raktárát az alap és bővítő elemekből speciálisan az 
Ön igényeire szabva.

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők narancs (RAL 2001)
 W Horganyzott folyadékelvezető-lemezek, minden tárolószinten 3 oldalon, integrált rakományrögzítővel
 W Tárolószintek kivehető, horganyzott rácsos polcokkal, a legalsó kármentő tálcával
 W EUR vagy kémiai raklapok elhelyezésére
 W Merevítők állíthatósága 50 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

Savak és lúgok tárolása esetén ajánlott a műanyag 
kármentő tálca betét használata, lásd még a 
„Tartozékok” táblázatot.

 W Kombinálja legjobb termékeinket
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

3 K6-I típusú kombi-állvány, alapállvány 
kombinálva a 3 K4-I.13 bővítő állvánnyal 
(ütközésvédő sarok opcionálisan)

Cikkszám
203-606-J118.700 Ft

Ütközésvédő sarok

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-13-lakkozott-karmento-talcaval-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-13-horganyzott-karmento-talcaval-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k6-i-horganyzott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-13-lakkozott-karmento-talcaval-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-13-horganyzott-karmento-talcaval-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k6-i-horganyzott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2680-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-pe-sz-x-me-mm-3280-x-1300-karmentohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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96.800 Ft / darab
96.800 Ft / darab

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

Kombi-állványok

K-típus, IBC-tartály tároláshoz

  

4 K6-I kombi-állvány, alapállvány lakkozott kármentő tálcával 
(sarokvédő opcionálisan), Cikkszám 200-023-J1, 1.079.100 Ft

3 K4-I kombi-állvány, alapállvány horganyzott kármentő  tálcával 
(sarokvédő opcionálisan), Cikkszám 199-647-J1, 818.000 Ft

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők 
narancsvörös színben (RAL 2001)

 W Horganyzott folyadékelvezető-lemezek, minden tárolószinten 3 oldalon, 
integrált rakományrögzítővel

 W Tárolószintek kivehető, horganyzott rácsos polcokkal, a legalsó kármentő 
tálcával

 W EUR vagy kémiai raklapok elhelyezésére
 W Merevítők állíthatósága 50 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

IBC-állomás DENIOS classic-line 2F, tároló állomásként

 W Állítsa összes egyedi állványát az alap- és bővítő állványokbóll!
 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

Típus
DENIOS classic-line 

F IBC-állomások
DENIOS classic-line 

2F IBC állomások

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 2
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1120 x 1300 x 1040 2200 x 1300 x 590
Teherbírás összesen [kg] 2000 4000
Űrtartalom [l] 1000 1000
Cikkszám porfestett 273-863-J1 273-867-J1
Ár Ft / darab 250.200 318.600

Cikkszám tűzihorganyzott 273-864-J1 273-868-J1
Ár Ft / darab 307.800 356.000

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-horganyzott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-lakkozott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-2-ibc-hez-lakkozott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-karmento-talca-1-ibc-hez-classic-line-horganyzott-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-acelbol-2-ibc-hez-horganyzott-2-racsrostellyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Savak és lúgok tárolása 
esetén ajánlott a 
műanyag kármentő tálca 
betét használata, lásd 
még a „Tartozékok” 
táblázatot.

Rendelhető kiegészítők:

467.600 Ft -tól 

Típus 3 K2-I 3 K4-I 4 K6-I

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 2 4 6
Polcméretek sz x mé (mm): 1400 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Polc teherbírása [kg] 1400 3000 3000
Kármentő tálca teherbírása [kg] 2000 4000 4000
Űrtartalom [l] 1000 1000 1000
Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 201-877-J1 199-658-J1 200-024-J1
Ár Ft / darab 467.600 720.000 1.024.500

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 201-879-J1 199-648-J1 200-026-J1
Ár Ft / darab 522.900 762.300 1.067.500

Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 201-876-J1 199-657-J1 200-023-J1
Ár Ft / darab 523.300 778.800 1.079.100

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 201-878-J1 199-647-J1 200-025-J1
Ár Ft / darab 583.500 818.000 1.119.000

Tartozék
műanyag kármentő 

tálca betét
műanyag kármentő 

tálca betét
műanyag kármentő 

tálca betét
Cikkszám 114-434-J1 114-437-J1 114-437-J1
Ár Ft / darab 218.800 289.800 289.800

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Kombi-állványok

Ütközésvédő sarok

  

3 K4-I kombi-állvány, alapállvány lakkozott 
kármentő tálcával (sarokvédő opcionálisan), 
Cikkszám 199-657-J1, 778.800 Ft

Minden állvány horganyzott az 
optimális korrózióvédelem érdekében

3 K2-I kombi-állvány, alapállvány 
lakkozott kármentő tálcával, 
Cikkszám 201-876-J1, 523.300 Ft

Típus
DENIOS classic-line 

F IBC-állomások
DENIOS classic-line 

2F IBC állomások

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1 2
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1120 x 1300 x 1040 2200 x 1300 x 590
Teherbírás összesen [kg] 2000 4000
Űrtartalom [l] 1000 1000
Cikkszám porfestett 273-863-J1 273-867-J1
Ár Ft / darab 250.200 318.600

Cikkszám tűzihorganyzott 273-864-J1 273-868-J1
Ár Ft / darab 307.800 356.000

https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k2-i-lakkozott-karmento-talcaval-2-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-lakkozott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k2-i-horganyzott-karmento-talcaval-2-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-horganyzott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-k6-i-horganyzott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k2-i-lakkozott-karmento-talcaval-2-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-lakkozott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-k6-i-lakkozott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k2-i-horganyzott-karmento-talcaval-2-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-horganyzott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-k6-i-horganyzott-karmento-talcaval-6-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-1350-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2680-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/savallo-karmento-betet-polietilenbol-hdpe-karmento-talcakhoz-sz-x-me-2680-x-1300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k4-i-lakkozott-karmento-talcaval-4-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-k2-i-lakkozott-karmento-talcaval-2-db-1000-literes-ibc-hez-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelhető kiegészítők:

Minden állvány 
horganyzott 
az optimális 
korrózióvédelem 
érdekében

Típus 2 L8-I 3 L12-I

Tárolókapacitás 200 literes hordó 8 12
Polcméretek sz x mé (mm): 2700 x 1100 2700 x 1100
Polc teherbírása [kg] 1400 1400
Teherbírás Hordófeltétek [kg] 350 350
Űrtartalom [l] 480 480
Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 199-653-J1 199-655-J1
Ár Ft / darab 748.300 972.300

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 199-643-J1 199-645-J1
Ár Ft / darab 797.300 1.001.700

Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 199-654-J1 199-656-J1
Ár Ft / darab 721.700 919.500

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 199-644-J1 199-646-J1
Ár Ft / darab 748.700 937.000

Tartozék
műanyag kármentő 

tálca betét
műanyag kármentő 

tálca betét
Cikkszám 115-537-J1 115-537-J1
Ár Ft / darab 230.000 230.000

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Kombi-állványok

  

L-típus, fekvő hordó tároláshoz

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők 
narancsvörös színben (RAL 2001)

 W Horganyzott hordófeltétek visszaesés elleni biztosítással
 W Merevítők állíthatósága 50 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

2 L8-I-típusú kombi-állvány, fekvő hordótároláshoz kombinálva az S16-I típusú 
kombi-állvány alapállvánnyal, álló hordótároláshoz (kannatartó és ütközésvédő 
sarkok opcionálisan)

3 L12-I-típusú kombi-állvány, alapállvány 
(kannatartó opcionálisan), 
Cikkszám 199-655-J1, 972.300 Ft

Kannatartók acélból, méretek 
sz x mé x ma (mm): 280 x 270 x 300 , 
 Cikkszám 114-543-J1, 19.500 Ft

Görgőtámaszték fekvő 
hordótároláshoz, 
Cikkszám 114-542-J1, 37.100 Ft

Hordótámaszték villakengyellel, 
targoncával való polcra helyezésre, 
rögzítő hevederrel, 
Cikkszám 200-459-J1, 46.600 Ft

Műanyag kármentő tálca betét, 
Cikkszám 115-537-J1, 230.000 Ft

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi 
besorolású anyag tárolására

https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-l8-i-lakkozott-karmento-talcaval-8-db-200-literes-fekvo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-l12-i-lakkozott-karmento-talcaval-12-db-200-literes-fekvo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-l8-i-horganyzott-karmento-talcaval-8-db-200-literes-fekvo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-l12-i-horganyzott-karmento-talcaval-12-db-200-literes-fekvo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-l8-i-lakkozott-karmento-talcaval-8-db-200-literes-fekvo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-l12-i-lakkozott-karmento-talcaval-12-db-200-literes-fekvo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-l8-i-horganyzott-karmento-talcaval-8-db-200-literes-fekvo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-l12-i-horganyzott-karmento-talcaval-12-db-200-literes-fekvo-hordohoz-bovito-allv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-betet-muanyag-kombi-allvanyokhoz-480-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-betet-muanyag-kombi-allvanyokhoz-480-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-3-l12-i-lakkozott-karmento-talcaval-12-db-200-literes-fekvo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-kannahordozo-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgotamasz-fekvo-hordotarolashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-polcokra-villazsebekkel-es-feszito-ovvel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-betet-muanyag-kombi-allvanyokhoz-480-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Savak és lúgok tárolása 
esetén ajánlott a 
műanyag kármentő tálca 
betét használata, lásd 
még a „Tartozékok” 
táblázatot.

Minden állvány horganyzott az 
optimális korrózióvédelem érdekében

Típus 2 S16-I 4 S24-I

Tárolókapacitás 200 literes hordó 16 24
Polcméretek sz x mé (mm): 2700 x 1100 2700 x 1100
Polc teherbírása [kg] 3000 3250
Kármentő tálca teherbírása [kg] 2000 2000
Űrtartalom [l] 480 480
Bővítő állvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 199-650-J1 199-652-J1
Ár Ft / darab 636.000 796.600

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 199-640-J1 199-642-J1
Ár Ft / darab 657.000 822.200

Alapállvány

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Cikkszám kármentő tálca: lakkozott 199-649-J1 199-651-J1
Ár Ft / darab 674.500 856.800

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Cikkszám kármentő tálca: horganyzott 199-639-J1 199-641-J1
Ár Ft / darab 711.200 880.300

Tartozék műanyag kármentő tálca betét műanyag kármentő tálca betét
Cikkszám 115-537-J1 115-537-J1
Ár Ft / darab 230.000 230.000

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Kombi-állványok

  

S típus, álló hordó tároláshoz

2 S16-I-típusú kombi-állvány, alapállvány bővítő állvánnyal, álló 
hordó tárolására alkalmas, közvetlenül a rácsos polcon 
vagy EUR ill. kémiai raklapokon (ütközésvédő sarkok opcionálisan)

4 S24-I-típusú kombi-állványok, alapállvány 
(ütközésvédő sarok opcionálisan), 
Cikkszám 199-651-J1, 856.800 Ft

 W Horganyzott állványkeret, porszórt merevítők narancsvörös színben (RAL 2001)
 W Horganyzott folyadékelvezető-lemezek, minden tárolószinten 3 oldalon, integrált áttolás elleni védelemmel
 W A rakodószinteken kivehető, horganyzott rácsrostély-polcok, a legalsó kármentő tálcával
 W EUR vagy kémiai raklapok elhelyezésére
 W Merevítők állíthatósága 50 mm-enként
 W Egyedileg bővíthető
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési leírással

18.700 Ft Cikkszám
203-606-J1

Ütközésvédő sarok

 W Állítsa összes egyedi állványát az alap- és bővítő elemekből
 W Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag 
tárolására

https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-s16-i-lakkozott-karmento-talcaval-16-db-200-literes-allo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-s24-i-lakkozott-karmento-talcaval-24-db-200-literes-allo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-s16-i-horganyzott-karmento-talcaval-16-db-200-literes-allo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-s24-i-horganyzott-karmento-talcaval-24-db-200-literes-allo-hordohoz-bovito-allvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-s16-i-lakkozott-karmento-talcaval-16-db-200-literes-allo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-s24-i-lakkozott-karmento-talcaval-24-db-200-literes-allo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-2-s16-i-horganyzott-karmento-talcaval-16-db-200-literes-allo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-s24-i-horganyzott-karmento-talcaval-24-db-200-literes-allo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-betet-muanyag-kombi-allvanyokhoz-480-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-betet-muanyag-kombi-allvanyokhoz-480-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombi-allvany-4-s24-i-lakkozott-karmento-talcaval-24-db-200-literes-allo-hordohoz-alapallvany/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-polcokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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3-LÉPÉSBEN A MEGFELELŐ SZEKRÉNYHEZ

Olvassa el Ön is: 
safety@work – A DENIOS 
biztonsági frissítése.

www.denios.hu/
szaktudas/

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Melyik szekrénytípusra van szükség?

Az, hogy melyik biztonsági szekrényre van szüksége, természetesen nagyban függ a tárolni kívánt anyagok 
tulajdonságaitól. A megfelelő szekrénytípus kiválasztásához a legjobb, ha a tárolandó anyag által okozott legnagyobb 
veszélyből indul ki. Az alábbi útmutató segítséget nyújt az eljáráshoz, és megfelelő termékpéldákat mutat be. 

Robbanásveszélyes-anyagok tárolása veszélyesanyag-tároló szekrényekben nem megengedett; 
a peroxidok tárolása nem ajánlott.

MEGJEGYZÉS: A veszélyes anyagok 
együttes tárolásakor elenged-
hetetlen a TRGS 510, 7. szakasz 
követelményeinek betartása. Az 
együttes tárolási szabályoktól való 
eltérés akkor megengedett, ha 
legfeljebb 400 kg veszélyes anyag 
kerül tárolásra, amely tárolási 
osztályonként legfeljebb 200 kg. 
Ezért elvileg lehetséges a különféle 
vegyi anyagok együttes tárolása 
biztonsági szekrényekben.

Nem

Igen
Nem

Igen Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Start!
Milyen anyagot szeretne 

tárolni?

Sűrített gázok

Aeroszoladagolók, 
gyúlékony anyagok

Mérgező anyagok

Savak és lúgok

Vizekre veszélyes anyagok

Közös tárolás 
savakkal és lúgokkal*

Tárolás mérgező, vagy 
maró anyagokkal 

együtt*

Közös raktározás 
vizekre veszélyes anyagokkal

Közös raktározás vizekre 
veszélyes anyagokkal*

Lásd

105

Lásd

110
oldalszám

116

Lásd

114

Lásd

102

Tűzálló kombi veszélyes 
anyag szekrények 

EN 14470-1 szerint

Tűzálló gázpalackos 
szekrények EN 14470-2 

szerint

EN 14470-1 szerinti 
biztonsági szekrények 

tűzvédelemmel

Műanyag- vagy nemesacél 
szekrények

Műanyag szekrények Systema vegyszeres 
szekrények

Easy Vegyszeres 
szekrények  Kombiszekrények

Vegyszeres szekrények 
biztonsági dobozzal 
EN 14470-1 szerint



99Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

2

3 Milyen méretekkel és kapacitással kell rendelkeznie a szekrénynek?

Milyen felszerelésre van szükség?

A tűzvédelmi biztonsági 
szekrények legújabb 
innovációja: a Scoper 
függőleges kihúzható 
technológiával - remek 
helytakarékos megoldásként, 
amely bármilyen 
munkahelyhez illeszkedik. 
Kíváncsi? A Scoperről többet 
megtudhat a 168. oldalon.

Mesterséges szellőztetés

Modelltől függően a biztonsági szekrények természetes 
szellőzéssel, vagy elszívó csatlakozással rendelkeznek a 
kültérbe történő szellőzés érdekében. A DENIOS recir-
kulációs légszűrő egység által a mesterséges szellőz-
tetés biztosítása is lehetséges költséges légelszívó 
rendszer telepítése, és robbanásvédelmi intézkedések 
meghozatala nélkül.

Testreszabott ajtó kialakítás

A kézi működtetésű szárnyas ajtók (1- vagy 2-szárnyas) 
a leggyakoribb változatok. Helytakarékos megoldásként, 
ahol a hely korlátozott, harmonikaajtókat, tolóajtókat, 
redőnyöket vagy függőlegesen lehúzható modelleket is 
kínálunk.

Átgondolt térfelosztás

A kiegészítő polclapok, kármentő tálcák és kihúzható 
polcok opcionálisan konfi gurálhatók, vagy kiegészítőként 
kaphatók, modelltől függően. 

Hatékony szivárgásmegelőzés

Az acélból vagy műanyagból készült kármentő tálcákat 
minden típusú gyúlékony folyadékok, nem gyúlékony 
vegyi anyagok vagy maró anyagok, például savak és 
lúgok biztonsági szekrényeiben használják.

Aláfoghatóságra van szükség?

A lábazat lehetővé teszi a targoncával történő könnyű 
hozzáférést, és feleslegessé teszi a raklapokat a 
szekrény üzemen belüli szállításához.

A tárolandó mennyiségtől és a felhasználás helyén rendelkezésre álló helytől függően az ügyfél általában egy klasszikus 
szekrényt választ, amely közvetlenül a munkapad, vagy a munkaasztal mellé állítható (modelltől függően különböző 
szélességben kapható), vagy alsó szekrényt, ill. fali szekrényt, amely közvetlenül a falra kerül rögzítésre. Ha nemcsak 
kisméretű tárolóedényeket, hanem hordókat is szeretne a munkahelyen tárolni, használjon speciálisan 200 literes hordók 
tárolására tervezett hordótároló szekrényt.

Ne keresse tovább, nálunk megtalálja!

Néhány kattintással a megfelelő szekrényhez!
Gyorsítsa fel a kiválasztási folyamatot! 
A veszélyesanyag-tároló szekrény 
termékkeresővel gyorsan és célirányosan 
megtalálja a keresett terméket.

Szívesen adunk Önnek szakmai tanácsot!

+36 96 800 147

Teljesen biztos akar lenni?
Használja tanácsadásunkat! Gyúlékony 
anyagok aktív tárolására tűzvédelmi 
raktárkonténereket kínálunk komfortos 
helykínálattal és megfelelő biztonsági 
felszereléssel.

www.denios.hu/szekrenyek
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TOP-TERMÉK

Cikkszám 201-960-J1

152.300 Ft

  

Típus CS 104 Protect CS 102 Protect

Kivitel 3 kármentő tálca, 1 padlótálca 1 kármentő tálca, 1 padlótálca
Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Kármentő tálca teherbírása [kg] 75 75
Kármentő tálca űrtartalma [l] 20 20
Padlótálca űrtartalma [l] 30 30
Cikkszám 201-960-J1 202-147-J1
Ár Ft / darab 152.300 132.300

Tartozék

Cikkszám kiegészítő kármentő  tálca 273-934-J1 –
Ár Ft / darab 22.100 –

Cikkszám perforált lemezbetét az padlótálcához 273-935-J1 –
Ár Ft / darab 23.000 –

Cikkszám PE-tálcabetét kármentő tálcához 274-005-J1 207-326-J1
Ár Ft / darab 35.800 32.600

Cikkszám PE-tálcabetét padlótálcához 274-005-J1 207-325-J1
Ár Ft / darab 35.800 34.700

Cikkszám kiegészítő kármentő tálca – 206-324-J1
Ár Ft / darab – 21.500

Cikkszám perforált lemezbetét padlótálcához – 202-146-J1
Ár Ft / darab – 22.800

Tanúsítva és engedélyezve. 
Környezetvédelem és 
biztonság felsőfokon.

www.denios.hu

Protect vegyszertároló szekrények

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
Vegyszertároló szekrények

A praktikus 1100 mm-es magasság (CS 102 típus) 
lehetővé teszi, hogy ablakok vagy polcok alá 
kerüljenek felállításra.

A magasságukban állítható tálcás polcok hegesztése 
teljesen vízzáró, így az esetlegesen kiömlő folyadékokat 
biztonságosan visszatartják, CS 104 típus.

Vizekre veszélyes, nem gyúlékony folyadékok és mérgező anyagok biztonságos és előírásszerű tárolása a munkavégzés helyén, 
a TRGS 510 alapján

 W Szárnyas ajtók biztonsági zárral és rejtett záróruddal
 W Teljesen felszerelt kármentőkkel
 W Stabil acéllemez szerkezet, ellenőrzött alsó kármentő tálca (Stawa-R szerint)
 W A kármentő tálcák magassága állítható

 W Korpusz finomacél lemezből, robosztus, minőségi felületi festéssel, 
enciánkék váz (RAL 5010), ajtók világosszürkék (RAL 7035)

 W Folyamatos légcsere az ajtók szellőzőrácsain keresztül
 W Szállítás teljesen készre szerelve

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-protect-cs-104-szarnyas-ajtokkal-padlolemezzel-es-3-karmento-talcaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-protect-cs-104-szarnyas-ajtokkal-padlolemezzel-es-3-karmento-talcaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-protect-cs-102-szarnyas-ajtokkal-padlolemezzel-es-1-karmento-talcaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-horganyzott-protect-vegyszertarolo-szekrenyhez-rogzito-anyagokkal-tipus-s/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-horganyzott-padlovedo-es-karmento-talcahoz-tipus-s/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-polietilen-pe-talcabetet-karmentohoz-protect-vegyszertarolo-szekrenybe-a-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-polietilen-pe-talcabetet-padlotalcahoz-easy-vegyszertarolo-szekrenybe-b-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-protect-vegyszertarolo-szekrenyhez-rogzito-anyagokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-horganyzott-cs-102-104-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Típus CS 104G View

Kivitel 3 kármentő tálca, 1 padlótálca
Ajtó kivitele szárnyas ajtó üvegbetéttel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1000 x 500 x 1950
Kármentő tálca teherbírása [kg] 75
Kármentő tálca űrtartalma [l] 20
Padlótálca űrtartalma [l] 30
Cikkszám 219-291-J1
Ár Ft / darab 202.700

Tartozék

Cikkszám kiegészítő kármentő tálca 206-324-J1
Ár Ft / darab 21.500

Cikkszám perforált lemezbetét padlótálcához 202-146-J1
Ár Ft / darab 22.800

Cikkszám PE-tálcabetét kármentő tálcához 207-326-J1
Ár Ft / darab 32.600

Cikkszám PE-tálcabetét padlótálcához 207-325-J1
Ár Ft / darab 34.700

Rendelhető kiegészítők:

Rendelhető kiegészítők:

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

INNOVÁCIÓ lásd

296-297

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

A perforált lemezbetétek 
megóvják a tárolt 
árut az esetleg kiömlő 
folyadékoktól 
(PE-tálcabetétekkel 
kombinálva nem 
használható)

PE-tálcabetétek agresszív 
folyadékok biztonságos 
tárolásához.

Vegyszertároló-szekrények

A megjelenés és a biztonság remekül 
megférnek egymás mellett - a View 
vegyszertároló szekrény stabil acéllemez 
szerkezete akril üveg betétes ajtókkal 
mindezt biztosítja.

View vegyszertároló szekrények akril üveg ajtókkal

  

Az akril üveg ajtók gyors betekintést nyújtanak

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-view-szarnyas-ajtok-akril-uveg-padlolemez-es-karmento-talc-cs-104-g-tip/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-protect-vegyszertarolo-szekrenyhez-rogzito-anyagokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-horganyzott-cs-102-104-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-polietilen-pe-talcabetet-karmentohoz-protect-vegyszertarolo-szekrenybe-a-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-polietilen-pe-talcabetet-padlotalcahoz-easy-vegyszertarolo-szekrenybe-b-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Anyagtároló szekrények 
kármentő tálcák nélkül

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

TOP-TERMÉK

Cikkszám 201-936-J1

139.700 Ft
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Rendelhető kiegészítők:

 W Dokumentumtárolóval

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Vegyszertároló szekrények

A perforált lemezbetétek megóvják 
a tárolt árut az esetleg kiömlő 
folyadékoktól (PE-tálcabetétekkel 
kombinálva nem használható)

Easy vegyszertároló szekrény - a mindenes a műhelyben és a 
laboratóriumban. A polclapok és a padlótálca kombinációja biztonságos 
tárolást kínál, közvetlenül a munkavégzés helyén.

A népszerű univerzális tároló kíváló ár-érték aránnyal.

PE-tálcabetétek agresszív 
folyadékok biztonságos tárolásához.

 W Szárnyas ajtó biztonsági zárral és rejtett 
zárórúddal

 W Korpusz finomacél lemezből, robosztus, 
minőségi felületi festéssel, enciánkék váz 
(RAL 5010), ajtók világosszürkék (RAL 7035)

 W Folyamatos légcsere az ajtók szellőzőrácsain 
keresztül

 W Szállítás teljesen készre szerelve
 W 3 polclappal (25 mm-enként állítható 
magasságú) és egy (Stawa-R szerint) bevizsgált 
padlótálcával

Vizekre veszélyes, nem gyúlékony folyadékok és mérgező anyagok biztonságos és 
előírásszerű tárolása a munkavégzés helyén, a TRGS 510 alapján

Easy vegyszertároló szekrény, szárnyas ajtóval

  

Típus CS 103

Kivitel 3 polclap, 1 padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1000 x 500 x 1950
Polctálca teherbírása [kg] 75
Padlótálca űrtartalma [l] 30
Cikkszám 201-936-J1
Ár Ft / darab 139.700

Tartozék

Cikkszám további polclapok 273-937-J1
Ár Ft / darab 10.800

Cikkszám perforált lemezbetét az padlótálcához 273-935-J1
Ár Ft / darab 23.000

Cikkszám PE-tálcabetét padlótálcához 274-005-J1
Ár Ft / darab 35.800

https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-easy-cs-103-szarnyas-ajtokkal-padlolemezzel-es-3-karmento-talcaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszertarolo-szekreny-easy-cs-103-szarnyas-ajtokkal-padlolemezzel-es-3-karmento-talcaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polclap-horganyzott-easy-vegyszertarolo-szekrenyhez-rogzito-anyagokkal-tipus-s/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-horganyzott-padlovedo-es-karmento-talcahoz-tipus-s/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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ÚJ

Cikkszám 250-587-J1

99.800 Ft

ÚJ

Cikkszám 250-586-J1

244.700 Ft

ÚJ

Cikkszám 250-588-J1

208.300 Ft

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Vegyszertároló szekrények

 W Kis tartály tároló, álló lábakkal vagy 
görgőkkel rendelhető

 W 2 görgő rögzítőfékkel
 W Kármentő tálcák magassága állítható
 W Szélesség fogókkal: 1235 mm

Falra szerelhető szekrény Mini, típus CS 100
 W Helytakarékos, a munkavégzés közelében elhelyezhető
 W Szerelési anyagokkal
 W Szárnyas ajtó biztonsági zárral

Kisalkatrész-tároló szekrény Shorty, 
típus CS 120-4

 W Kivehető kármentő tálcák, ideális a tisztításnál
 W Veszélyes anyagok átlátható rendezése és tárolása
 W Szárnyas ajtó biztonsági zárral
 W Perforált lemezbetét opcionálisan rendelhető

Fotó opcionális, további kármentő tálcával.

T-típusú tároló

A hozzá illő kiegészítőket 
megtalálja az üzletben!

Típus CS 100 CS 120-4 KT-1 KT-2

Kivitel 1 padlótálca minden fi ókhoz egy padlótálca 1 kármentő tálca, 1 padlótálca, görgőkön 1 kármentő tálca, 1 padlótálca, lábakon
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1000 x 500 x 500 1200 x 500 x 1100 1162 x 630 x 1206 1162 x 630 x 1206
Kármentő tálca teherbírása [kg] 15 60 45 45
Kármentő tálca űrtartalma [l] – – 28 28
Padlótálca űrtartalma [l] 30 30 60 60
Cikkszám 250-587-J1 250-588-J1 250-586-J1 250-589-J1
Ár Ft / darab 99.800 208.300 244.700 233.800

 W Vizekre veszélyes, nem gyúlékony folyadékok és mérgező anyagok biztonságos és előírásszerű tárolása a munkavégzés helyén, a TRGS 510 alapján
 W Korpusz finomacél lemezből, robosztus, minőségi felületi festéssel, enciánkék váz (RAL 5010), ajtók világosszürkék (RAL 7035)
 W Stabil acéllemez szerkezet, ellenőrzött alsó kármentő tálca (Stawa-R szerint)
 W Ideális nagyon kis mennyiségekhez és kis tartályokhoz

Vegyszertároló szekrények

  

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/mini-vegyszertarolo-szekreny-falra-szerelheto-szelesseg-1000-mm-cs-100-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-aprocikk-tarolo-driver-szelesseg-1235-mm-gorgos-kt-1-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszer-aprocikk-tarolo-szekreny-shorty-szelesseg-1200-mm-cs-120-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mini-vegyszertarolo-szekreny-falra-szerelheto-szelesseg-1000-mm-cs-100-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszer-aprocikk-tarolo-szekreny-shorty-szelesseg-1200-mm-cs-120-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-aprocikk-tarolo-driver-szelesseg-1235-mm-gorgos-kt-1-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszer-aprocikk-tarolo-fix-allo-labakon-kt-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


362.300 Ft -tól 

104

1

www.denios.hu/shop

Típus W-104.4 W-104.5 W- 104.6 W-103.4 W-103.5 W-103.6

Kivitel 4 kármentő tálca 4 kármentő tálca 4 kármentő tálca 3 polctálca, 
1 padlótálca

3 polctálca, 
1 padlótálca

3 polctálca, 
1 padlótálca

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950
Polctálca teherbírása [kg] – – – 45 45 45
Kármentő tálca teherbírása [kg] 45 45 45 – – –
Kármentő tálca űrtartalma [l] 16 20 24 – – –
Padlótálca űrtartalma [l] – – – 32 40 48
Cikkszám 202-130-J1 201-309-J1 202-131-J1 202-132-J1 201-312-J1 202-133-J1
Ár Ft / darab 400.800 447.700 485.800 362.300 409.200 445.600

Tartozék

Cikkszám perforált lemezbetét kármentő- és pad-
lótálcához 201-315-J1 201-316-J1 202-393-J1 201-315-J1 201-316-J1 202-393-J1

Ár Ft / darab 28.900 32.400 34.700 28.900 32.400 34.700

Típus HSE-1 fali szekrény HSE-1 fali szekrény

Kivitel 1 polctálca, 1 padlótálca 1 polctálca, 1 padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 650 x 320 x 600 900 x 320 x 600
Ajtó kivitele egyszárnyas kétszárnyas
Polctálca teherbírása [kg] 25 25
Padlótálca űrtartalma [l] 5 10
Cikkszám 201-318-J1 201-317-J1
Ár Ft / darab 263.200 297.200

Tartozék

Cikkszám perforált lemezbetét padlótálcához 201-320-J1 201-319-J1
Ár Ft / darab 25.400 27.100

A nemesacél termékek sokoldalúan felhasználhatók. 
Az agresszív vegyszerek tárolásától kezdve a higiéniai 
területeken való alkalmazásig.

Környezetvédelmi szekrények

A perforált lemezbetéteket a kármentő 
tálcákban kell elhelyezni. Megkönnyítik 
a tároló edények behelyezését és 
megelőzik káresemény esetén a 
kármentő tálcában álló edények 
szennyeződését.

Környezetvédelmi szekrények Inox, 
nemesacélból

 W Könnyen tisztítható és higiénikus
 W Nedves és vizes helyiségekbe is megfelelő
 W Hosszútávú korrózióvédelem
 W Minőségi nemesacél termék, 1.4301
 W Élelmiszeripari felhasználásra
 W Nedvességálló
 W Vegyileg ellenálló, nem mágnesezhető

Vegyszertároló szekrény nemesacélból, mely összeköti a 
hasznosságot és a kellemes megjelenést. A nemesacél 
(1.4301/V2A) biztos védelmet nyújt számos veszélyes anyag 
ellen.

A szárnyas ajtók négyszögletes nyílásai 
gondoskodnak az állandó szellőzésről és 
vonzó megjelenést adnak a szekrénynek.

A falra szerelhető szekrények 
helytakarékosak és további 
tárolóhelyet teremtenek.

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

  

https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-104-4-nemesacel-korp-szarnyas-a-4-karmento-talc-40-cm-mely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-104-5-nemesacel-korp-szarnyas-a-4-karmento-talc-50-cm-mely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-104-6-nemesacel-korp-szarnyas-a-4-karmento-talc-60-cm-mely/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-103-4-nemesacel-korp-szarny-a-3-polclap-1-also-felfogo-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-103-5-nemesacel-korp-szarnyas-a-3-polclap-1-also-felfogo-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kornyezetvedelmi-szekreny-inox-w-103-6-nemesacel-korp-szarnyas-a-3-polclap-1-also-felfogo-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-az-inox-104-4-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-az-inox-104-5-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-indigo-w-104-6-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-az-inox-104-4-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-az-inox-104-5-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-indigo-w-104-6-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falra-szerelheto-vegyszertarolo-szekreny-inox-hse-1-polclapokkal-es-also-felfogo-talcaval-1-ajtos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falra-szerelheto-vegyszertarolo-szekreny-inox-hse-2-polclapokkal-es-also-felfogo-talcaval-2-ajtos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezfedel-indigo-hse-1-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezfedel-indigo-hse-2-vegyszertarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Minőségi termék 
nemesacélból 1.4301

Típus 450-2 450-2 450-4 450-4 450-2 900-2 450-4 900-4

Kivitel 2 db polclap 2 db polclap 4 db polclap 4 db polclap 2 db polclap 2 db polclap 4 db polclap 4 db polclap
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó 
üvegbetéttel

szárnyas ajtó 
üvegbetéttel

szárnyas ajtó 
üvegbetéttel

szárnyas ajtó 
üvegbetéttel

Polctálca teherbírása [kg] 50 50 50 50 50 50 50 50
Súly [kg] 22 35 38 60 22 35 38 60
Cikkszám 251-591-J1 251-592-J1 251-593-J1 251-594-J1 251-601-J1 251-602-J1 251-603-J1 251-604-J1
Ár Ft / darab 266.000 375.100 375.500 448.600 292.300 406.400 408.600 543.200

Tartozék

Cikkszám polclap, 450 mm széles 
szekrényekhez 251-615-J1 – 251-615-J1 – 251-615-J1 – 251-615-J1 –

Cikkszám polclap, 900 mm széles 
szekrényekhez – 251-616-J1 – 251-616-J1 – 251-616-J1 – 251-616-J1

Ár Ft / darab 11.500 19.100 11.500 19.100 11.500 19.100 11.500 19.100

Típus 450-2 900-2 450-4 900-4

Kivitel 2 kármentő tálca 2 kármentő tálca 4 kármentő tálca 4 kármentő tálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798
Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Polctálca teherbírása [kg] 50 50 50 50
Kármentő tálca űrtartalma [l] 6 14 6 14
Súly [kg] 22 35 38 60
Cikkszám 251-611-J1 251-612-J1 251-613-J1 251-614-J1
Ár Ft / darab 266.000 373.700 375.100 521.600

Tartozék

Cikkszám kármentő tálca 900 mm széles 
szekrényekhez – 251-618-J1 – 251-618-J1

Cikkszám kármentő tálca 450 mm széles 
szekrényekhez 251-617-J1 – 251-617-J1 –

Ár Ft / darab 19.400 27.600 19.400 27.600

Környezetvédelmi szekrényekKARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Környezetvédelmi szekrények Cabinox 
nemesacélból

 W A legjobb rozsdamentes acélt (1.4301 anyag) használják a nemesacél 
szekrények gyártásához. Duplo csiszolási kép: egyik oldalán csiszolt 
és kefélt jellegű

 W Sima, könnyen tisztítható felületek, hosszútávú védelem a korrózió 
ellen

 W Használható bárhol, ahol a vegyszereknek való ellenállóság, a 
tisztaság és a higiénia kapcsán különleges követelmények vannak 
érvényben, pl. laboratóriumban és tiszta helyiségben vagy orvosi 
létesítményekben

 W A polclapok vagy tálcák magassága kb. 19 cm-es raszterben állítható
 W Beállító csavarokkal a szintszabályozáshoz

  

Kémlelőablak 
polikarbonátból. Ütésálló 
és alacsony vagy magas 
környezeti hőmérsékleten 
is használható
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DIBt

Típus PS 1220-4 PS 1220-3.1

Kivitel 4 rácsrostély nemesacél 3 betolható tálca, 1 
rácsrostély, nemesacél

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1225 x 640 x 1990 1225 x 640 x 1990
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1130 x 410 x 1750 1130 x 410 x 1750
Beállítási szint teherbírása [kg] 50 50
Padlótálca űrtartalma [l] 75 75
Súly [kg] 95 97
Cikkszám 248-937-J1 248-938-J1
Ár Ft / darab 448.700 508.600

Rendelhető kiegészítők:

448.700 Ft -tól 

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®

INNOVÁCIÓ

lásd

296-297

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

Sav- és lúgtároló szekrények

Az ajtó átlátszó fi ókjában biztonsági adatlapokat 
tarthatunk, vagy akár védőkesztyűket és 
védőszemüvegeket is.

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

A tárolandó veszélyes anyag fajtája 
szerint a PolyStore környezetvédelmi 
szekrényt tálcával vagy rácsrostéllyal 
is választhatja, nemesacélból 
(1.4301) vagy horganyzott acélból. 
Minden szekrénytípushoz válaszható 
opcionálisan szellőztető.

  

Nemesacél rácsrostély, sz: 120 cm, Cikkszám 246-239-J1, 34.700 Ft

Nemesacél betolható tálca, sz: 120 cm, Cikkszám 246-245-J1, 60.200 Ft

Ventilátor PolyStore környezetvédelmi szekrényhez

Cikkszám
212-190-J1158.900 Ft

 W Biztonságosan kivezeti a keletkező gázokat 
vagy gőzöket a szekrény belsejéből

Vizekre veszélyes és agresszív folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-543

A DIBt 40-1.1 anyaglistáján szereplő folyadékok tárolására, A2≤1,1 redukciós tényezővel, valamint a következő anyagcsoportokba tartozó folyadékokhoz:
 W szerves savak vizes oldatai 10%-ig
 W ásványi savak 20%-ig
 W szervetlen lúgok, valamint alkáli hidrolízáló sók vizes oldata (pH>8), kivéve az ammónia sókat és oxidáló hatású sókat (pl. hipoklorit)
 W nem oxidáló hatású sók szervetlen oldatai 6-8 közötti pH értékkel

PolyStore sav-, és lúgtároló szekrények

https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-szelesseg-1225-mm-4-racsrostely-v2a-ps-1220-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-1225-mm-sz-3-karmento-t-1-racsr-v2a-ps-1220-3-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betolhato-talca-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ventilator-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-szelesseg-60-es-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelhető kiegészítők:Típus PS 620-4 PS 620-3.1

Kivitel 4 rácsrostély, nemesacél 3 betolható tálca, 1 rácsrostély, nemesacél
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 610 x 640 x 1990 610 x 640 x 1990
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 520 x 410 x 1750 520 x 410 x 1750
Beállítási szint teherbírása [kg] 50 50
Padlótálca űrtartalma [l] 35 35
Súly [kg] 55 56
Cikkszám 248-941-J1 248-942-J1
Ár Ft / darab 349.300 400.800

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Sav- és lúgtároló szekrények

 W Nagy ellenállóképességű műanyagból (polietilén - PE)
 W Azonnal használható - telepítés, bepakolás és máris kész

 W Üzemhez igazodó színvilág: szürke korpusz, jelzősárga ajtók
 W Levegőztető csatlakoztatási lehetőség (magas szekrényekhez, ma: 1990 mm)

Betolható tálcák kifutásgátlóval

A rácsrostélyok és a betolható tálcák nemesacélból vagy 
horganyzott változatban is kaphatók.

A 610 mm széles szekrénynek nem kell nagy hely. Rendelhető horganyzott vagy nemesacél (1.4301) 
belső kiegészítőkkel is. A szekrényhez opcionális szellőztető is választható.

Praktikus: a szekrény alja egyben 
cseppbiztos kármentő tálca.

  

Nemesacél rácsrostély, sz: 60 cm, 
Cikkszám 246-240-J1, 27.500 Ft

Nemesacél betolható tálca, sz: 60 cm, 
Cikkszám 246-243-J1, 47.600 Ft

https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-szelesseg-60-cm-4-racsrostely-v2a-ps-620-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-60-cm-sz-3-karmento-t-1-racsr-v2a-ps-620-3-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-60-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betolhato-talca-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-60-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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Cikkszám
212-190-J1158.900 Ft

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-543DIBt

  

Típus 1820

Kivitel 1 padlótálca, 3 kármentő tálca 
minden szekrényrészhez

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1805 x 610 x 1990
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 665 x 370 x 1320
Kármentő tálca teherbírása [kg] 20
Kármentő tálca űrtartalma [l] 6
Padlótálca űrtartalma [l] 12
Súly [kg] 130
Cikkszám 257-030-J1
Ár Ft / darab 583.800

ÚJ

Cikkszám 257-030-J1

583.800 Ft

Sav- és lúgtároló szekrények

Sav- és lúgtároló szekrények PolyStore, gyakorlatiasan használható laboratóriumokban, műhelyekben, gyártásban vagy karbantartásnál. 

Szellőztető PolyStore környezetvédelmi szekrényhez

PolyStore tolóajtós szekrény

Rendezze el veszélyes anyagait átláthatóan és biztonságosan egy helytakarékos tolóajtós szekrényben! A praktikus műanyag tálcák 
káresemény esetén megakadályozzák a teljes szekrény beszennyeződését. A tálcákat könnyen ki lehet venni a szekrényből, pl. tisztításhoz.

 W Biztonságosan kivezeti a keletkező gázokat vagy 
gőzöket a szekrény belsejéből

 W Sav és lúgálló műanyag borítás
 W Védelem típusa: CE II 3 G T4
 W Térfogatáram: 0-140 m³/h
 W Teljes nyomás: 200-20 Pa
 W Feszültség: 230 V

 W Áramfelvétel: 0,35 A
 W A tápellátást a DIN VDE 0100 szerinti maradékáram-
eszközzel (RCD) kell felszerelni

 W 35 dB (A) hangnyomásszint, 3 m-re a szívó- és kisülési 
oldalhoz csatlakoztatott szellőztető csatlakozótól

 W EP.VE.18610 típus
 W Saját szellőzőcső elvezetések zárásához, Ø 80 mm

 W Lezárható és helytakarékos - 
nincsenek terjedelmesen nyíló 
ajtók

 W Optimális hozzáférés a tárolt 
cikkekhez a nagy ajtókon 
keresztül (zárhatók)

 W Belmagasság:
alsó fiók: 390 mm
a két középső fiók: 316 mm
felső fiók: 295 mm
belszélesség: 699 - 666 mm 
belmélység: 373 mm

 W Két külön szekrényrésszel
 W Építéstechnikai engedéllyel a 
kármentő tálcákhoz

https://www.denios.hu/shop/ventilator-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-szelesseg-60-es-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-toloajtos-szekreny-muanyag-karmento-talcaval-1820-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-toloajtos-szekreny-muanyag-karmento-talcaval-1820-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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171.200 Ft -tól 

Rendelhető kiegészítők:

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.22-543DIBt

A legalsó szinten található rácsrostélynak köszönhetően gyorsan átlátható a padlótálca állapota, pl. biztonsági vizsgálat esetén. 
Gyorsan felismerhető az esetleges kifolyt folyadék.

Típus PS 1211-2 PS 1211.1.1

Kivitel 2 rácsrostély, nemesacél 1 betolható tálca, 1 
rácsrostély, nemesacél

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1225 x 640 x 1130 1225 x 640 x 1130
Beállítási szint teherbírása [kg] 50 50
Padlótálca űrtartalma [l] 75 75
Súly [kg] 53 54
Cikkszám 248-949-J1 248-950-J1
Ár Ft / darab 313.300 341.600

Típus PS 611-1.1 Mini PS 611.2 Mini PS 611-2 PS 611-1.1

Kivitel 1 betolható tálca, 1 nemesacél 
rácsrostély 2 rácsrostély, nemesacél 2 rácsrostély, nemesacél 1 betolható tálca, 1 rácsrostély, 

nemesacél
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 610 x 640 x 600 610 x 640 x 600 610 x 640 x 1130 610 x 640 x 1130
Beállítási szint teherbírása [kg] 50 50 50 50
Padlótálca űrtartalma [l] 15 15 35 35
Súly [kg] 23 23 33 34
Cikkszám 250-061-J1 250-060-J1 248-945-J1 248-946-J1
Ár Ft / darab 185.200 171.200 225.800 236.300

Sav- és lúgtároló szekrények

  

További vonzó ajánlatok 
elérhetők az üzletben!

www.denios.hu

 W Vizekre veszélyes és agresszív folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására
 W Nagy ellenállóképességű műanyagból (polietilén - PE)

Sav- és lúgtároló szekrények PolyStore 
Sav- és lúgtároló szekrények PolyStore, gyakorlatiasan használható laboratóriumokban, műhelyekben, 
gyártásban vagy karbantartásnál. 

Két rácsrostéllyal felszerelt

 W A tárolórekesz mélysége az ajtóban kb. 45 mm 
 W Akár 3 rétegben rakásolható, falrögzítő elemekkel

Nemesacél rácsrostély, sz: 60 cm, 
Cikkszám 246-240-J1, 27.500 Ft

Nemesacél betolható tálca, sz: 60 cm, 
Cikkszám 246-243-J1, 47.600 Ft

Nemesacél rácsrostély, sz: 120 cm, 
Cikkszám 246-239-J1, 34.700 Ft

Nemesacél betolható tálca, sz: 120 cm, 
Cikkszám 246-245-J1, 60.200 Ft

https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-szelesseg-120-cm-2-racsrostely-v2a-ps-1211-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-120-cm-sz-1-karmento-t-1-racsr-v2a-ps-1211-1-1-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-mini-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-60-cm-sz-1-racsr-1-betolh-t-v2a-ps-611-1-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-szelesseg-60-cm-2-racsrostely-v2a-ps-611-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-szelesseg-60-cm-2-racsrostely-v2a-ps-611-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polystore-kornyezetvedelmi-szekreny-muanyag-60-cm-sz-1-karmento-t-1-racsr-v2a-ps-611-1-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-60-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betolhato-talca-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-60-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betolhato-talca-polystore-kornyezetvedelmi-szekrenyhez-nemesacel-szelesseg-120-cm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 219-293-J1

571.000 Ft
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30 perces tűzvédelem
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A 2-szín koncepció

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

Típus CS-30 CS-30-T

Kivitel 2 polclap, 1 padlótálca 3 kihúzható tábla
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Polctálca teherbírása [kg] 100 –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 30
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 34
Padlótálca űrtartalma [l] 33 –
Cikkszám 219-293-J1 219-292-J1
Ár Ft / darab 571.000 660.600

Tartozék

Cikkszám további polclapok 202-803-J1 –
Ár Ft / darab 8.900 –

Cikkszám perforált lemezbetét padlótálcához 202-811-J1 –
Ár Ft / darab 15.100 –

Cikkszám további kihúzható táblák – 202-804-J1
Ár Ft / darab – 44.100

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP) EN-14470-1 szerint bevizsgálva

 

Vegyszertároló szekrények

Kisebb mennyiségű gyúlékony folyadékokat a 30 típusú biztonsági dobozban is tárolhatunk. 
A CS-30 típusú Systema-Plus vegyszertároló-szekrény így egyidejűleg biztosít védelmet 
gyúlékony és vizekre veszélyes folyadékok számára is.

A CS-30-T Systema-Plus vegyszertároló-szekrény 
kihúzható táblákkal kényelmes és felhasználóbarát.

Vegyszertároló szekrény Systema-Plus

  

 W Nincs szükség külön szekrényre a gyúlékony folyadékok tárolásához
 W Biztonsági doboz kármentő tálcával, önzáródó ajtók és légelvezető csatlakozó (NW 75)
 W Finomacél-lemez korpusz, robusztus, magas minőségű felületi lakkozással
 W Beépített lábak - a szekrény könnyen szintezhető a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére
 W Természetes szellőzés a padlólemez-nyílásokon át
 W Kis mennyiségű gyúlékony folyadékok (festékes dobozok, festékrudak, 
spray dobozok, stb.) a 30-as típusú biztonsági dobozban is 
biztonságosan és előírásszerűen tárolhatók

 W Szárnyas ajtók hengerzárral

Az új megjelenés (váz antracit szürke, ajtók 
7 szabadon választható színben) maximális 
egyediséget és modern megjelenést biztosít. 
A strukturált festett felület karcolásálló és 
így alkalmas a zord körülmények közötti 
felhasználásra is.

Rendeléskor kérjük, adja meg az ajtó színét.

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Biztonsági doboz, típ. 30, gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 
EN 14470-1, ill. TRGS 510 (3. melléklet) szerint, egyfalú acéllemez-szekrényeken belül

https://www.denios.hu/shop/polclap-systema-vegyszertarolo-szekrenyhez-1055-mm-szeles/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/perforalt-lemezbetet-systema-vegyszertarolo-szekrenyhez-1055-mm-szeles/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kihuzhato-karmento-talca-systema-vegyszertarolo-szekrenyhez-1055-mm-szeles/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 235-886-J1

880.900 Ft

ÚJ

Cikkszám 235-884-J1

384.800 Ft

A szekrények rendelhetők 
polcokkal vagy fiókokkal is.

30
. t

íp
us 30 perces tűzvédelem DENIOS 

garancia
5 
év
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Típus Box 30 Box 30-V

Kivitel padlótálca, fali konzol 
és rögzítő anyag

padlótálca, fali konzol, rögzítő 
anyag és profilhengeres zár

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 995 x 470 x 482 995 x 470 x 482
Belső méretek sz x mé x ma [mm] 942 x 419 x 414 942 x 419 x 414
Cikkszám 235-884-J1 235-885-J1
Ár Ft / darab 384.800 415.400

Típus 30-93 30-94 30-96

Kivitel
3 polclap, padlótálca 

perforált lemez 
betéttel

4 kihúzható tálca, 
padlótálcával 

Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R 

szerint
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626
Polctálca teherbírása [kg] 75 – –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 60 60
Padlótálca űrtartalma [l] 22 22 22
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 19 19
Súly [kg] 245 274 301
Cikkszám (szárnyas ajtó, szürke, 7035 RAL) 235-886-J1 235-888-J1 235-890-J1
Cikkszám (szárnyas ajtó, sárga, 1004 RAL) 235-887-J1 235-889-J1 235-893-J1
Ár Ft / darab 880.900 1.089.700 1.226.500

Tartozék

Cikkszám további polclapok 133-979-J1 – –
Ár Ft / darab 14.900 – –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-978-J1 – –
Ár Ft / darab 21.500 – –

Cikkszám lábazati takaróléc 219-572-J1 219-572-J1 219-572-J1
Ár Ft / darab 30.600 30.600 30.600

A 
ké

pe
n 

a 
sz

ek
ré

ny
 a

z o
pc

io
ná

lis
an

 m
eg

vá
sá

ro
lh

at
ó 

lá
ba

za
ti 

ta
ka

ró
va

l l
át

ha
tó

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

Veszélyesanyag-tároló szekrény Basis-Line, kémlelő ablakkal, 30 perces tűzvédelemmel 

Veszélyes anyagok helytakarékos 
tárolása a munkavégzés helyén

Még nagyobb biztonság - profil-hengerzár

  

Ellenőrzött biztonság

 W Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 30 perces tűzvédelemmel,  
TRGS 510 (3. melléklet) és EN 14470-1 szerint

 W Integrált, szekrényaláfogó lábazat, mellyel az esetleges áthelyezés egyszerűen megoldható  
(a lábazat opcionálisan takaróléc által lezárható)

 W Légelvezető csatlakozó (NW 75) a szekrény tetején

 W Két önzáródó szárnyasajtó
 W Beépített szellőztető rendszer (NW 75)  
légelvezető-csatlakozóhoz

 W 5 literes alsó felfogótálcával és rögzítőanyaggal
 W Stabil, porszórt bevonatú acéllemez- 
konstrukció (antracitszürke, RAL 7016)

Veszélyesanyag-tároló doboz  
Basis-Line, 30 perces tűzállósággal

 W Ideálisan használható szerelőműhelyekben vagy 
üzemekben, pl. szerelőpadok felett

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-basis-line-betetlemezekkel-uvegajtoval-antracit-szurke-tip-30-93/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-doboz-falra-szerelheto-kivitel-gyulekony-folyadekokhoz-30-as-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-doboz-falra-szerelheto-kivitel-gyulekony-folyadekokhoz-30-as-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-doboz-falra-szerelh-gyulekony-folyadekokh-retesszel-30-as-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-basis-line-betetlemezekkel-uvegajtoval-antracit-szurke-tip-30-93/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekr-basis-line-4-kihuzhato-karm-talca-uvegajto-antr-szurke-tip-30-94/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekr-basis-line-6-kihuzhato-karm-talca-uvegajto-antr-szurke-tip-30-96/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekreny-basis-line-betetlemezekkel-uvegajtoval-antracit-sarga-tipus-30-93/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekr-basis-line-4-kihuzhato-karm-talca-uvegajto-antr-sarga-tip-30-94/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-szekr-basis-line-6-kihuzhato-karm-talca-uvegajto-antr-sarga-tip-30-96/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclapok-lakkozott-g-901-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-g-901-polclapos-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-90-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-90-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-90-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

Info 30-as típusú szekrényekhez: (kivonat TRGS 510, 3. melléklet) 30-as 
típusú tűzállóság megengedett, amennyiben használati egységként/
tűzvédelmi részlegként 1 szekrény kerül felállításra. Amennyiben ez a 
térség 100 m²-nél nagyobb, 100 m²-ként helyezhető el 1 szekrény.
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Az aláfogható foglalat biztonságosabb 
szállítást tesz lehetővé.

30-123 Basis Line veszélyesanyag-tároló szekrény, váz antracitszürke (RAL 7016), 
ajtók világosszürke (RAL 7035) színben, szellőztető egységek opcionálisak.

Az új megjelenés (váz antracit 
szürke, ajtók 7 szabadon 
választható színben) maximális 
egyediséget és modern 
megjelenést biztosít. A strukturált 
festett felület karcolásálló és 
így alkalmas a zord körülmények 
közötti felhasználásra is.

Típus 30-63 30-93 30-123

Kivitel 3 polclap, padlótálca perforált lemez betéttel 3 polclap, padlótálca perforált lemez betéttel 3 polclap, padlótálca perforált lemez betéttel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 564 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Polctálca teherbírása [kg] 75 75 75
Padlótálca űrtartalma [l] 22 23 33
Súly [kg] 180 235 280
Cikkszám zsanérok: bal oldalon 218-311-J1 218-327-J1 –
Cikkszám zsanérok: jobbra 218-319-J1 218-335-J1 –
Cikkszám zsanérok: kétoldalas – – 218-343-J1
Ár Ft / darab 546.100 603.700 728.300

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 133-979-J1 116-975-J1
Ár Ft / darab 12.200 14.900 14.900

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 133-978-J1 116-939-J1
Ár Ft / darab 18.600 21.500 22.200

Cikkszám lábazati takaróléc 219-570-J1 219-572-J1 219-573-J1
Ár Ft / darab 27.900 30.600 31.500

Rendelhető kiegészítők: 

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

DENIOS 
garancia

5 
év

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

  

Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 30 perces tűzvédelemmel, TRGS 510 (3. melléklet) 
és EN 14470-1 szerint

 W Könnyen nyíló ajtók, melyek minden nyílásszögben megállíthatóak, önműködő záródás tűz esetén
 W Integrált, szekrényaláfogó lábazat, mellyel az esetleges áthelyezés egyszerűen megoldható 
(a lábazat opcionálisan takaróléc által lezárható)

 W Légelvezető csatlakozó (NW 75) a szekrény tetején

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, Basis-Line, 30 perces tűzállóság, 
polclapokkal és padlótálcával

Rendeléskor kérjük, adja meg az 
ajtó színét.

30
. t

íp
us 30 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclapok-lakkozott-g-901-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-g-901-polclapos-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-60-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-90-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-120-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Itt találja a szellőztető egységeket, 
elszívó ventilátorokat és további 
tartozékokat

Ellenőrzött biztonság

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

A 
ké

pe
n 

op
cio

ná
lis

 lá
ba

za
ti 

ta
ka

ró
lé

cc
el

 e
llá

to
tt 

sz
ek

ré
ny

 lá
th

at
ó

A 
ké

pe
n 

op
cio

ná
lis

 lá
ba

za
ti 

ta
ka

ró
lé

cc
el

 e
llá

to
tt 

sz
ek

ré
ny

 lá
th

at
ó

A veszélyesanyag-tároló szekrényt 
szekrényaláfogó lábazattal együtt 
szállítjuk, mely az opcionálisan 
vásárolható lábazati takaróléccel 
zárható le.

Típus 30-64 30-66 30-124 30-126

Kivitel 4 kihúzható tálca, 1 padlótálca 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 1 padlótálca 
Stawa-R szerint

4 kihúzható tálca, 1 padlótálca 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 1 padlótálca 
Stawa-R szerint

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 564 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Kármentő tálca teherbírása [kg] 25 25 60 60
Kármentő tálca űrtartalma [l] 4 4 30 30
Padlótálca űrtartalma [l] 11 11 33 33
Súly [kg] 190 204 311 343
Cikkszám zsanérok: bal oldalon 218-351-J1 218-391-J1 – –
Cikkszám zsanérok: jobbra 218-359-J1 218-399-J1 – –
Cikkszám zsanérok: kétoldalas – – 218-383-J1 218-423-J1
Ár Ft / darab 660.600 747.700 931.000 1.072.100

Tartozék

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 148-590-J1 148-590-J1 148-583-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab 23.300 23.300 39.200 39.200

Cikkszám lábazati takaróléc 219-570-J1 219-570-J1 219-573-J1 219-573-J1
Ár Ft / darab 27.900 27.900 31.500 31.500

oldalszám
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Ellenőrzött alsó kármentő 
tálca (Stawa-R szerint)
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TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

DENIOS 
garancia

5 
év

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

  

Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 30 perces tűzvédelemmel, 
TRGS 510 (3. melléklet) és EN 14470-1 szerint

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, Basis-Line, 
30 perces tűzállóság, kihúzható tálcákkal és padlótálcával

További választék elérhető 
az üzletben!

Veszélyesanyag-tároló szekrény Basis-Line, 
30-66 típus, 6 kihúzható kármentő tálcával 
és 1 padlótálcával

A kihúzható tálcák garantálják a kényelmes és tiszta 
tárolást. A padlólemez biztonságosan felfogja az 
esetlegesen szivárgó folyadékokat.

30
. t

íp
us 30 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-60-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-60-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-120-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-a-120-as-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez-tipus-30/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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www.denios.hu/shop

Cikkszám 218-431-J1

1.187.900 Ft

 

Stawa-R szerint bevizsgált felfogó tálcák. A 
kihúzható tálcás szekrényekhez egy további 
felfogó tálca is tartozik.

Típus GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6

Kivitel 4 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

4 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 896 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 750 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Kármentő tálca teherbírása [kg] 60 60 60 60
Kármentő tálca űrtartalma [l] 19 19 30 30
Padlótálca űrtartalma [l] 22 22 33 33
Súly [kg] 414 441 484 516
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) 218-431-J1 218-433-J1 218-435-J1 218-437-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) 218-432-J1 218-434-J1 218-436-J1 218-438-J1
Ár Ft / darab 1.187.900 1.316.700 1.227.500 1.353.100

Tartozék

Cikkszám tálcabetétek műanyagból – – 148-583-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab – – 39.200 39.200

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat – – 165-319-J1 165-319-J1
Ár Ft / darab – – 118.700 118.700

Cikkszám szerkényaláfogó lábazat 900 mm széles veszélyes anyag szekré-
nyekhez 195-611-J1 195-611-J1 – –

Ár Ft / darab 111.300 111.300 – –

Itt találja a szellőztető egységeket, 
elszívó ventilátorokat és további 
tartozékokat

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

A veszélyes anyag tárolása során mindig fontos a tároló 
edények száma és mérete. 4 kihúzható fi ókkal többféle méretű 
tároló edényt is el tud helyezni...

... míg 6 fi ók használatával még több kis tároló edényt tud tárolni

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, G-sorozat, kihúzható tálcákkal

oldalszám
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 W Gyúlékony folyadékok korlátozás nélküli raktározására (H224-226)  W A belső felületek vegyszerálló, ütés- és karcálló műanyag 
réteggel vannak bevonva, mely könnyen tisztítható

 W Stawa-R szerint bevizsgált felfogó tálcák. A kihúzható 
tálcás szekrényekhez egy további felfogó tálca is tartozik.

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-4-kih-karmento-szarny-a-sarga-ga-900-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-4-kih-karmento-szarny-a-sarga-ga-900-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-6-kih-karmento-t-szarny-a-sarga-ga-900-6-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-4-kih-karmento-szarny-a-sarga-ga-1200-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-6-kih-karmento-szarny-a-sarga-ga-1200-6-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-4-kih-karmento-szarny-a-szurke-ga-900-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-6-kih-karmento-szarny-a-szurke-ga-900-6-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-4-kih-karmento-szarny-a-szurke-ga-1200-4-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-t-szekreny-edition-g-6-kih-karmento-szarny-a-szurke-ga-1200-6-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-900-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-900-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 

Ellenőrzött alsó kármentő 
tálca (Stawa-R szerint)

Rendelhető kiegészítők:

935.600 Ft -tól 

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

Típus G-901 G-1201

Kivitel 3 polclap, padlótálc perforált lemez betéttel 3 polclap, padlótálc perforált lemez betéttel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Polctálca teherbírása [kg] 75 75
Padlótálca űrtartalma [l] 23 33
Súly [kg] 385 453
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) 148-564-J1 116-979-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) 133-980-J1 116-981-J1
Ár Ft / darab 935.600 957.300

Tartozék

Cikkszám további polclapok 133-979-J1 116-975-J1
Ár Ft / darab 14.900 14.900

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-978-J1 116-939-J1
Ár Ft / darab 21.500 22.200

Cikkszám ajtórögzítő 116-977-J1 116-977-J1
Ár Ft / darab 61.300 61.300

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat – 165-319-J1
Ár Ft / darab – 118.700

Cikkszám szerkényaláfogó lábazat 900 mm széles veszélyes anyag szekrényekhez 195-611-J1 –
Ár Ft / darab 111.300 –

Ellenőrzött biztonság

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, 
G-sorozat, polcokkal

 W Tűz esetén önzáró ajtók
 W Légelvezető csatlakozó (75 mm) a szekrény tetején
 W Védelem illetéktelen hozzáférés ellen, profilhengerzáras ajtók 
(kulcsra zárható)

Felhasználási helyre történő ingyenes 
szállítás
 Cikkszám 190-347-J1,  Ft

 Cikkszám 184-429-J1,  Ft

Felülvizsgálat veszélyesanyag-tároló 
szekrények

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-901-3-polclappal-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1201-3-polclappal-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-901-3-polclappal-szarnyas-ajtok-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1201-3-polclappal-szarnyas-ajtok-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclapok-lakkozott-g-901-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-g-901-polclapos-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ajtorogzito-g-1201-g-901-gu-112-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ajtorogzito-g-1201-g-901-gu-112-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-900-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


A veszélyes anyag jelölések megmutat-
ják, hogy melyik folyadékot a szekrény 
melyik részében lehet tárolni.

Bal rekesz

Jobb rekesz

DENIOS 
garancia

5 
év

Veszélyes anyagok együtt-tárolása:  
Az együtt-tárolási tiltások csak bizonyos 
mennyiséghatárok felett érvényesek, 
melyeket általában nem érünk el a 
veszélyes anyag szekrényekben. További 
részleteket a TRGS 510 szabályozásban 
talál.
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Cikkszám 224-696-J1

1.304.500 Ft

Típus 600-22 600-32A 1200-33 1200-63A

Szekrényrész fent / lent fent / lent bal / jobb bal / jobb

Kivitel 2 polclap / 2 tálca, 
1 padlótálca 

3 kihúzható tálca / 2 
tálca, 1 padlótálca

3 polclap / 3 tálca, 1 
padlótálca

6 kihúzható tálca / 3 
tálca, 1 padlótálca jobb 

oldalon
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Polctálca teherbírása [kg] 75 75 75 75
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25 – 25
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 5 – 5
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11 22 11
Súly [kg] 260 260 515 515
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) 224-700-J1 224-702-J1 224-696-J1 224-698-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) 224-701-J1 224-703-J1 224-697-J1 224-699-J1
Ár Ft / darab 965.000 1.058.100 1.304.500 1.511.300

Tartozék

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat – – 165-319-J1 165-319-J1
Ár Ft / darab – – 165-319-J1 165-319-J1

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelemTÜV/

MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP) EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Kombi veszélyesanyag-tároló szekrények, G-sorozat, sokoldalú tehetség a 
biztonságos veszélyes anyag tároláshoz

  

Bal oldali szekrényrész 3 
polccal, 2 felfogó tálcával és 
perforált lemezbetéttel, jobb 
oldali szekrényrész 3 fémmentes 
tálcával és fémmentes felfogó 
tálcával.

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

Kombi veszélyesanyag-tároló szekrény Edition-G, 
1200-63A típus, Cikkszám 224-699-J1, 1.511.300 Ft
Bal oldali szekrényrész 6 kihúzható fiókkal, jobb oldali 
szekrényrész 3 fémmentes tálcával és fémmentes 
felfogó tálcával.

Kombi veszélyesanyag-tároló 
szekrény Edition-G, 1200 -33 típus.

A DENIOS program kedvelt veszélyes anyag szekrény modelljei 
alapján ezek a praktikus változatok lehetővé teszik különféle 
veszélyes anyag osztályok (LGK) egy szekrényben történő tárolását.

 W Légelvezető csatlakozóval (névleges átmérő: 75 mm) a szekrény 
tetején

 W Tűzállósági besorolás 90 perc (90-es típus, EN 14470-1 szerint)
 W Nagy rugalmasság a kombinálható belső elemek, állítható magasságú 
polclapok, kihúzható tálcák vagy fémmentes felfogó tálcák által

 W Robusztus és tartós = a biztonsági elemek a korrózióvédelem 
érdekében a tárolótéren kívül helyezkednek el

 W Fémmentes felfogó tálcák (gyúlékony/enyhén agresszív veszélyes 
anyagok kis mennyiségben történő tárolására)

 W Állítható lábak a padló esetleges szintkülönbségének kiegyenlítésére
 W Ajtórögzítővel, hengerzárral zárható ajtókkal (kulcsra zárható)

Elkülöníthető tárolás = 
masszív elválasztó falakkal 
 

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-polclapok-talcak-also-felf-talca-sarga-1200-33-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-polclapok-talcak-also-felf-talca-sarga-600-22-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-kih-talcak-talcak-also-felf-talca-sarga-600-32a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-polclapok-talcak-also-felf-talca-sarga-1200-33-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-kih-talcak-talcak-also-felf-talca-sarga-1200-63a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-polclapok-talcak-also-felf-talca-szurke-600-22-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-kih-talcak-talcak-also-felf-talca-szurke-600-32a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-polclapok-talcak-also-felf-talca-szurke-1200-33-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-kih-talcak-talcak-also-felf-talca-szurke-1200-63a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-t-szekreny-edition-kih-talcak-talcak-also-felf-talca-szurke-1200-63a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Ellenőrzött alsó kármentő 
tálca (Stawa-R szerint)

TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE 

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

(zárható tárolódoboz és belső levegőkeringetéssel ellátott belső 
levegőkeringető berendezés, opcionális)

A kiegészítő padlótálca biztonságosan 
felszívja a szivárgó folyadékokat

  

G-sorozatú, GF-1201 típusú veszélyesanyag-tároló szekrény, aranysárga, harmonikaajtóval, 3 polclappal, 
padlótálcával és perforált lemez betéttel, ajtórögzítő, Cikkszám 119-283-J1, 1.113.700 Ft

 W ONE-TOUCH felszereléssel - kényelmesen és könnyen, 
minimális erőfeszítéssel nyitható szekrény

 W Tűz esetén önzáró ajtók
 W 60 másodperc után az ajtók automatikusan záródnak
 W Egy fogantyúval egyszerre két ajtót nyitható, az ajtók az 
alapfelszereltség részét képező ajtórögzítőben kerülnek reteszelésre

 W Légelvezető csatlakozó (75 mm) a szekrény tetején

 W Könnyen kihúzható, reteszelhető kihúzható tálcák

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrény, 
G-sorozat, ONE-TOUCH, harmonikaajtóval
Gyúlékony folyadékok korlátozás nélküli 
raktározására (H224-226)

Cikkszám
116-982-J164.000 Ft

 W Zárható tárolódoboz 
veszélyasanyag-tároló 
szekrényhez

Rendelhető kiegészítők:

Típus GF-1201 GF-1201-4 GF-1201-6

Kivitel 3 polclap, padlótálca perforált lemez betéttel 4 kihúzható tálca, padlótálcával Stawa-R szerint 6 kihúzható tálca, padlótálcával Stawa-R szerint
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Polctálca teherbírása [kg] 75 – –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 60 60
Padlótálca űrtartalma [l] 33 33 33
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 30 30
Súly [kg] 458 488 520
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) 119-283-J1 119-279-J1 119-282-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) 119-284-J1 119-278-J1 119-289-J1
Ár Ft / darab 1.113.700 1.311.500 1.448.000

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-975-J1 – –
Ár Ft / darab 14.900 – –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 116-939-J1 148-583-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab 22.200 39.200 39.200

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat 165-319-J1 165-319-J1 165-319-J1
Ár Ft / darab 118.700 118.700 118.700

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-one-touch-3-polclap-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/zarhato-gazpalacktarolo-rekesz-acelbol-balos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-one-touch-3-polclap-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-4-one-touch-4-kihuzhato-karmento-talca-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-6-one-touch-4-kihuzhato-karmento-talca-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-one-touch-3-polclap-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-4-one-touch-4-kihuzhato-karmento-talca-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-1201-6-one-touch-6-kihuzhato-karmento-talca-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 218-459-J1

762.700 Ft

Cikkszám 117-033-J1

948.200 Ft

 W Gyúlékony folyadékok korlátozás nélküli raktározására (H224-226)

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

G-1200-F típusú Edition G veszélyesanyag-
tároló szekrény polccal, ferforált lemez 
betétes padlóvédő tálcával. A második polc 
opcionális.

Kényelmesek és helytakarékosak a 
kompakt veszélyes anyag szekrények, 
mint az itt látható G 200 2F típusú, két 
kihúzható tálcával,

 W Levegő kivezető csatlakozó (75 mm) a szekrény tetején
 W Integrált szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek 
kiegyenlítésére

 W Könnyen mozgatható kihúzható tálcák, tűz esetén önműködő 
behúzás (szekrény szélessége: 600 mm permanensen önbehúzó)

 W Védelem az illetéktelen hozzáférés 
ellen, az ajtók hengerzárral 
(zárrendszerel kompatibilis)

 W Ideális kis tároló edények tárolására

Ellenőrzött alsó kármentő 
tálca (Stawa-R szerint)

Típus G-600-F G-600-2-F G-1200-F G-1200-2-F

Kivitel 1 polclap, padlótálca perforált 
lemez betéttel

2 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

1 polclap, padlótálca perforált 
lemez betéttel

2 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Polctálca teherbírása [kg] 75 – 75 –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25 – 60
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11 33 33
Súly [kg] 203 217 320 352
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) zsanérok bal oldalon 122-884-J1 218-455-J1 – –
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) zsanérok jobb oldalon 208-518-J1 218-457-J1 – –
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) zsanérok bal oldalon 208-515-J1 218-459-J1 – –
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) zsanérok jobb oldalon 208-519-J1 218-461-J1 – –
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) – – 117-033-J1 218-467-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) – – 208-513-J1 218-469-J1
Ár Ft / darab 685.000 762.700 948.200 1.096.600

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 – 116-975-J1 –
Ár Ft / darab 12.200 – 14.900 –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 148-590-J1 116-939-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab 18.600 23.300 22.200 39.200

Cikkszám ajtórögzítő 116-988-J1 – 116-977-J1 –
Ár Ft / darab 44.500 – 61.300 –

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat – – 165-319-J1 165-319-J1
Ár Ft / darab – – 118.700 118.700

Itt találja a szellőztető egységeket, elszívó 
ventilátorokat és további tartozékokat oldalszám

128

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

  

Ellenőrzött biztonság

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, G-sorozat

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-balos-a-szurke-g-62-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-f-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-f-balos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-balos-a-sarga-g-62-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1201-1-polclappal-jobbos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-jobbos-a-sarga-g-62-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-f-balos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-balos-a-szurke-g-62-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-f-jobbos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-jobbos-a-szurke-g-62-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-f-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-szarnyas-a-sarga-g-122-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-f-szarnyas-ajtok-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kihuzhato-karmento-szarnyas-a-szurke-g-122-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ajtorogzito-g-601-g-600-f-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ajtorogzito-g-1201-g-901-gu-112-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Cikkszám 158-501-J1

1.028.700 Ft
Cikkszám 218-463-J1

1.117.900 Ft

TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE 

731.200 Ft -tól

Cikkszám 117-020-J1

20.100 Ft

Típus G-600-FP G-600-2-FP G-1200-FP G-1200-2-FP

Kivitel 1 polclap, padlótálca perforált 
lemez betéttel

2 kihúzható tálca 
,padlótálcával Stawa-R 

szerint

1 polclap, padlótálca perforált 
lemez betéttel

2 kihúzható tálca, 
padlótálcával Stawa-R szerint

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Polctálca teherbírása [kg] 75 – 75 –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25 – 60
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11 33 33
Súly [kg] 203 217 324 356
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) zsanérok bal oldalon 158-139-J1 218-447-J1 – –
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) zsanérok jobb oldalon 208-520-J1 218-449-J1 – –
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) zsanérok bal oldalon 208-516-J1 218-451-J1 – –
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) zsanérok jobb oldalon 208-522-J1 218-453-J1 – –
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) – – 158-501-J1 218-463-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) – – 208-514-J1 218-465-J1
Ár Ft / darab 731.200 779.100 1.028.700 1.117.900

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 – 116-975-J1 –
Ár Ft / darab 12.200 – 14.900 –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 148-590-J1 116-939-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab 18.600 23.300 22.200 39.200

Cikkszám szekrényaláfogó lábazat – – 165-319-J1 165-319-J1
Ár Ft / darab – – 118.700 118.700

A ONE TOUCH modellek a következőket kínálják:
- Ajtórögzítő 
- Automatikus ajtózárás
- Fény és hangjelzés az automatikus ajtózárás előtt

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, 
G-sorozat, ONE-TOUCH, szárnyas ajtóval

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

  

Ellenőrzött biztonság

A kihúzható tálcák különösen sok kis tároló edény tárolására 
alkalmasak, mint itt a G-1200-2-FP típus esetében

G-600-FP veszélyes anyag 
szekrény, ONE TOUCH

 W Gyúlékony folyadékok korlátozás nélküli raktározására (H224-226)
 W Tűzállósági besorolás 90 perc (90-es típus az EN 14470-1 szerint)

Vegyszeres doboz 
savak és lúgok külön 
tárolására

 W A doboz csatos fedéllel és 
oldalsó szállító fülekkel van 
ellátva

 W Minden polcos veszélyes 
anyag szekrényhez illik

 W Méretek sz x mé x ma (mm): 
410 x 300 x 260

G-600-FP 
veszélyes anyag 
szekrény, ONE 
TOUCH

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-fp-one-touch-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-karmento-szarnyas-a-sarga-g-122-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszer-tarolo-doboz-muanyagbol-pp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-fp-one-touch-1-polclap-balos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-o-karmento-balos-a-sarga-one-touch-g-62/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-fp-one-touch-1-polclap-jobbos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-karmento-jobbos-a-sarga-one-touch-g-62/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-fp-one-touch-1-polclap-balos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-karmento-balos-a-szurke-one-touch-g-62/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-600-fp-one-touch-1-polclap-jobbos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tar-szekreny-edition-2-kih-karmento-jobbos-a-szurke-one-touch-g-62/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-fp-one-touch-szarnyas-ajtok-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-karmento-szarnyas-a-sarga-g-122-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-1200-fp-one-touch-szarnyas-ajtok-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-2-kih-karmento-szarnyas-a-szurke-g-122-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-1200-mm-szeles-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


779.500 Ft -tól

Típus G-601 GA-600-4 GA-600-6 GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Kivitel
3 polclap, padlótálca 

perforált lemez 
betéttel

4 kihúzható tálca, 
padlótálcával 

Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 
padlótálcával 

Stawa-R szerint

3 polclap, padlótálca 
perforált lemez 

betéttel

4 kihúzható tálca, 
padlótálcával 

Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, 
padlótálcával 

Stawa-R szerint
Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó harmonikaajtó harmonikaajtó harmonikaajtó
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Polctálca teherbírása [kg] 75 – – 75 – –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25 25 – 25 25
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11 11 22 11 11
Súly [kg] 300 310 324 300 310 324
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) , zsanérok bal oldalon 158-084-J1 218-439-J1 218-443-J1 218-456-J1 218-485-J1 218-489-J1
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) , zsanérok jobb oldalon 158-088-J1 218-441-J1 218-445-J1 218-495-J1 218-487-J1 218-491-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) , zsanérok bal oldalon 158-083-J1 218-440-J1 218-444-J1 218-460-J1 218-486-J1 218-490-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) , zsanérok jobb oldalon 158-086-J1 218-442-J1 218-446-J1 218-496-J1 218-488-J1 218-492-J1
Ár Ft / darab 779.500 926.100 1.007.300 832.000 944.000 1.028.300

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 – – 116-987-J1 – –
Ár Ft / darab 12.200 – – 12.200 – –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 148-590-J1 148-590-J1 133-976-J1 148-590-J1 148-590-J1
Ár Ft / darab 18.600 23.300 23.300 18.600 23.300 23.300

Cikkszám ajtórögzítő 116-988-J1 – – – – –
Ár Ft / darab 44.500 – – – – –

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

A kihúzható tálcával és harmonikaajtóval 
rendelkező, G-sorozatú veszélyesanyag-
tároló szekrényeket ajtórögzítővel együtt 
szállítjuk.

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

  

A 6 kihúzható tálca elegendő helyet 
biztosít számos gyúlékony veszélyes 
anyag részére - rend a legkisebb helyen 
is, Cikkszám 218-443-J1, 1.007.300 Ft

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, G-sorozat

G-sorozatú, G 601 típusú 
veszélyesanyag-tároló szekrény, 
polclapokkal, kármentő tálcával  
és perforált lemez betéttel 
(ajtórögzítő opcionálisan)

G-sorozatú, GF-601 típusú 
harmonikaajtós szekrény, 3 polclap és 
padlótálca perforált lemez betéttel,
Cikkszám 218-456-J1, 832.000 Ft

Ellenőrzött biztonság
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www.denios.hu/shop

 W Gyúlékony folyadékok korlátozás nélküli raktározására (H224-226)
 W Légelvezető csatlakozó (75 mm) a szekrény tetején
 W Integrált szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére
 W Védelem illetéktelen hozzáférés ellen, profilhengerzáras ajtók (kulcsra zárható)
 W Tűz esetén önzáró ajtók
 W Szivárgásmentes, bevizsgált padlólemezzel (Stawa-R szerint), porfestett lemezacél, perforált lemez fedéllel, 
további tárolószintként

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-601-3-polclappal-balos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-balos-ajto-sarga-g-64-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-talca-balos-a-sarga-g-66-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-3-polclappal-balos-harmonikaajto-sarga-g-63-tip/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-balos-harmonikaajto-sarga-g-64/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-balos-harmonikaa-sarga-g-66/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-601-3-polclappal-jobbos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-talcava-jobbos-ajto-sarga-g-64/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-talcava-jobbos-a-sarga-g-66-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-3-polclappal-jobbos-harmonikaajto-sarga-g-63-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-jobbos-harmonikaa-sarga-g-64-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-jobbos-harmonikaajto-sarga-g-66/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-601-3-polclappal-balos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-talcava-balos-ajto-szurke-g-64/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-o-karmento-talcava-balos-a-szurke-g-66-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-3-polclappal-balos-harmonika-szurke-g-63-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-balos-harmonikaa-szurke-g-64-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-balos-harmonikaajto-szurke-g-66/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-g-601-3-polclappal-jobbos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-jobbos-ajto-szurke-g-64-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-jobbos-ajto-szurke-g-66-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-3-polclappal-jobbos-harmonikaajto-szurke-g-63-t/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-4-kih-karmento-jobbos-harmonikaa-szurke-g-64/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-jobbos-harmonikaa-szurke-g-66/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ajtorogzito-g-601-g-600-f-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-6-kih-karmento-talca-balos-a-sarga-g-66-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-edition-3-polclappal-balos-harmonikaajto-sarga-g-63-tip/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Itt találja a szellőztető 
egységeket, elszívó 
ventilátorokat és további 
tartozékokat

 W ONE-TOUCH felszereléssel - kényelmesen és könnyen, 
minimális erőfeszítéssel nyitható szekrény

 W 60 másodperc után az ajtók automatikusan záródnak

Típus GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Kivitel 3 polclap, padlótálca perforált lemez betéttel 4 kihúzható tálca, padlótálcával Stawa-R 
szerint

6 kihúzható tálca, padlótálcával Stawa-R 
szerint

Ajtó kivitele harmonikaajtó harmonikaajtó harmonikaajtó
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Polctálca teherbírása [kg] 75 – –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25 25
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11 11
Súly [kg] 300 310 324
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) , zsanérok bal oldalon 119-273-J1 119-258-J1 119-260-J1
Cikkszám aranysárga (RAL 1004) , zsanérok jobb oldalon 119-285-J1 119-287-J1 119-272-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) , zsanérok bal oldalon 119-274-J1 119-259-J1 119-261-J1
Cikkszám világosszürke (RAL 7035) , zsanérok jobb oldalon 119-286-J1 119-288-J1 119-277-J1
Ár Ft / darab 849.500 958.300 1.042.300

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 – –
Ár Ft / darab 12.200 – –

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 148-590-J1 148-590-J1
Ár Ft / darab 18.600 23.300 23.300

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

Tűzálló veszélyesanyag-tároló 
szekrények, G-sorozat, 
ONE TOUCH-kivitellel

Valamivel nagyobb tároló edények esetén, 
válassza a 4 kihúzható fi ókkal felszerelt 
veszélyes anyag szekrényt!

GF-601.6 G sorozatú veszélyesanyag-tároló 
szekrény, harmonikaajtóval és 6 kihúzható 
tálcával, Cikkszám 119-261-J1, 1.042.300 Ft

  121
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Tűz esetén önzáró ajtók

oldalszám
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https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-one-touch-3-polclap-balos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-4-one-touch-4-kih-karmento-tal-balos-a-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-6-one-touch-6-kih-karmento-tal-balos-a-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-one-touch-3-polclap-jobbos-ajto-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-4-one-touch-4-kih-karmento-t-jobbos-a-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-6-one-touch-6-kih-karmento-t-jobbos-a-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-one-touch-3-polclap-balos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-4-one-touch-4-kih-karmento-t-balos-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-6-one-touch-6-kih-karmento-t-balos-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-one-touch-3-polclap-jobbos-ajto-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-one-touch-4-kih-karmento-t-jobbos-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-6-one-touch-6-kih-karmento-jobbos-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-gf-601-6-one-touch-6-kih-karmento-t-balos-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE 

TOP-TERMÉK

Cikkszám 200-987-J1

931.100 Ft -tól 

Cikkszám
201-059-J155.300 Ft

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Itt találja a szellőztető egységeket, 
elszívó ventilátorokat és 
további tartozékokat

Rendelhető kiegészítők:

Típus W-123 W-123-0

Kivitel 3 polclap, padlótálca 
perforált lemezfedéllel

3 polclap, padlótálca 
perforált lemezfedéllel

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Ajtó automatika – igen
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Polctálca teherbírása [kg] 75 75
Padlótálca űrtartalma [l] 33 33
Súly [kg] 470 473
Cikkszám 200-987-J1 201-478-J1
Ár Ft / darab 931.100 956.400

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-975-J1 116-975-J1
Ár Ft / darab 14.900 14.900

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 116-939-J1 116-939-J1
Ár Ft / darab 22.200 22.200

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500

Rendelhető kiegészítők:

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

A veszélyes anyag tároló szekrényt emelő 
tokkal együtt szállítjuk. Az opcionálisan 
vásárolható lábazati takaróléccel 
zárható le.

  

W-123 típusú veszélyes anyag tároló szekrény, váz antracitszürke 
(RAL 7016), ajtók aranysárga (RAL 1004) színben.

W-123 típusú veszélyes anyag tároló szekrény, váz 
világosszürke (RAL 7016), ajtók enciánkék (RAL 5010) 
színben.

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

Mover - a 
szekrények egyszerű 
szállításához.

Veszélyesanyag-tároló szekrény Select, polclapokkal és padlótálcával
 W Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 90 perces tűzvédelemmel, 
TRGS 510 (3. függelék) és EN 14470-1 szerint

 W Légelvezető csatlakozó (NA 75 mm) a szekrény tetején
 W Szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek 
kiegyenlítésére

 W A szekrényajtók minden szögben nyitva maradnak 
(de automatikusan záródnak tűz esetén)

 W A zárómechanizmus és a biztonsági elemek a 
korrózióvédelem érdekében a tárolótéren kívül 
helyezkednek el

 W Szivárgásmentes, bevizsgált padlótálcával 
(StawaR szerint), porszórt acéllemez, perforált 
lemezborítással, további tárolószintként

oldalszám
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Felhasználási helyre 
történő ingyenes szállítás
 Cikkszám 190-347-J1,  Ft

 Cikkszám 184-429-J1,  Ft

Felülvizsgálat veszélyesanyag-
tároló szekrények

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/mover-2db-os-szett-az-egyszeru-szallitasert/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-lakkozott-1200-mm-es-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polietilen-pe-betet-talca-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez-polclapokkal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147
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A 2-szín koncepció

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016
Az új megjelenés (váz antracit szürke, ajtók 7 szabadon választható 
színben) maximális egyediséget és modern megjelenést biztosít. 
A strukturált festett felület karcolásálló és így alkalmas a zord 
körülmények közötti felhasználásra is.

Rendeléskor kérjük, adja meg az ajtó színét.

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

1.136.900 Ft -tól

TOP-TERMÉK

Típus W-124 W-126 W-124-0 W-126-0

Kivitel 4 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

4 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Ajtó automatika – – igen igen
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Kármentő tálca teherbírása [kg] 60 60 60 60
Kármentő tálca űrtartalma [l] 30 30 30 30
Padlótálca űrtartalma [l] 33 33 33 33
Súly [kg] 501 533 503 535
Cikkszám 201-019-J1 201-051-J1 201-510-J1 201-542-J1
Ár Ft / darab 1.136.900 1.256.300 1.205.900 1.332.500

Tartozék

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 148-583-J1 148-583-J1 148-583-J1 148-583-J1
Ár Ft / darab 39.200 39.200 39.200 39.200

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500 10.500 10.500

A ONE TOUCH modellek ezt kínálják:
- Ajtórögzítő készülékek
- Automatikus ajtózárás
- Fény és hangjelzés az ajtók 
  automatikus záródása előtt

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem Tűzálló veszélyesanyag-

tároló szekrények

  

W-124 típusú veszélyesanyag-tároló szekrény, 4 kármentővel, 
padlótálca Stawa-R, ajtók színe világossszürke (RAL 7035)

 W Biztonságos be- és kirakodás
 W A kihúzható tálcák azonnali rálátást 
biztosítanak a raktározott termékekre

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, kihúzható és padlótálcákkal

W-126 típusú veszélyesanyag-tároló szekrény, 6 kármentővel, 
padlótálca Stawa-R, ajtók színe közlekedési lámpa piros (RAL 3020)

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-betet-talca-gf-gt-1201-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Típus W-63 W-63-0 W-93 W-93-0

Kivitel 3 polclap, padlótálca perforált lemez 
betéttel

3 polclap, padlótálca perforált lemez 
betéttel

3 polclap, padlótálca perforált lemez 
betéttel

3 polclap, padlótálca perforált lemez 
betéttel

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Ajtó automatika – igen – igen
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Polctálca teherbírása [kg] 75 75 75 75
Padlótálca űrtartalma [l] 22 22 23 23
Súly [kg] 314 315 389 389
Cikkszám zsanérok: bal oldalon 200-960-J1 201-454-J1 – –
Cikkszám zsanérok: jobbra 200-971-J1 201-462-J1 – –
Cikkszám zsanérok: kétoldalas – – 200-979-J1 201-470-J1
Ár Ft / darab 747.800 804.800 922.000 1.006.300

Tartozék

Cikkszám további polclapok 116-987-J1 116-987-J1 133-979-J1 133-979-J1
Ár Ft / darab 12.200 12.200 14.900 14.900

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 133-976-J1 133-976-J1 133-978-J1 133-978-J1
Ár Ft / darab 18.600 18.600 21.500 21.500

Cikkszám lábazati takaróléc 201-060-J1 201-060-J1 201-061-J1 201-061-J1
Ár Ft / darab 8.400 8.400 8.600 8.600

TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE DENIOS 

garancia
5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

A veszélyes anyag tároló szekrényt 
emelő tokkal együtt szállítjuk. Az 
opcionálisan vásárolható lábazati 
takaróléccel zárható le.

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények
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Veszélyesanyag-tároló szekrény Select, polclapokkal és padlótálcával
 W  Légelvezető csatlakozó (NA 75 mm) a szekrény tetején
 W Szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére
 W A szekrényajtók minden szögben nyitva maradnak (de automatikusan 
záródnak tűz esetén)

 W A zárómechanizmus és a biztonsági elemek a korrózióvédelem érdekében a 
tárolótéren kívül helyezkednek el

 W Szivárgásmentes, bevizsgált padlótálcával (StawaR szerint), porszórt 
acéllemez, perforált lemezborítással, további tárolószintként

Veszélyesanyag-tároló szekrény W 93 típus, 
893 mm széles, élénksárga ajtóval

Veszélyesanyag-tároló szekrény W-63L típus, 
sz 60 cm. Korpusz színe: antracitszürke (RAL 7016), 
ajtó biztonsági sárga (RAL 1004) színben

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-g-601-g-600-f-veszelyesanyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclapok-lakkozott-g-901-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclapok-lakkozott-g-901-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-veszelyes-anyag-tarolo-szekreny-600-mm-szeles-polclapokhoz-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-g-901-polclapos-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-g-901-polclapos-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-90-es-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-90-es-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Típus W-64 W-66 W-94 W-96

Kivitel 4 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

4 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

6 kihúzható tálca, padlótálcával 
Stawa-R szerint

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó
Ajtó automatika – – – –
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Kármentő tálca teherbírása [kg] 25 25 60 60
Padlótálca űrtartalma [l] 11 11 22 22
Kármentő tálca űrtartalma [l] 5 5 19 19
Súly [kg] 324 338 418 445
Cikkszám zsanérok: bal oldalon 200-995-J1 201-027-J1 – –
Cikkszám zsanérok: jobbra 201-003-J1 201-035-J1 – –
Cikkszám zsanérok: kétoldalas – – 201-011-J1 201-043-J1
Ár Ft / darab 843.200 917.000 1.100.500 1.219.500

Tartozék

Cikkszám tálcabetétek műanyagból 148-590-J1 148-590-J1 – –
Ár Ft / darab 23.300 23.300 – –

Cikkszám lábazati takaróléc 201-060-J1 201-060-J1 201-061-J1 201-061-J1
Ár Ft / darab 8.400 8.400 8.600 8.600

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem Tűzálló veszélyesanyag-

tároló szekrények

Veszélyesanyag-tároló szekrény W-64L típus, sz: 
60 cm. Korpusz színe: antracitszürke (RAL 7016), 
ajtó biztonsági sárga (RAL 1004) színben

  

 

A 2-szín koncepció

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

Az új megjelenés (váz antracit szürke, 
ajtók 7 szabadon választható színben) 
maximális egyediséget és modern 
megjelenést biztosít. A strukturált 
festett felület karcolásálló és így 
alkalmas a zord körülmények közötti 
felhasználásra is.

Rendeléskor kérjük, adja meg az ajtó 
színét.

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények, kihúzható és padlótálcákkal

Ellenőrzött padlótálca 
(Stawa-R szerint)

 W Biztonságos be- és kirakodás
 W A kihúzható tálcák azonnali rálátást biztosítanak a raktározott termékekre

 W Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 90 perces tűzvédelemmel, TRGS 510 
(3. függelék) és EN 14470-1 szerint

Veszélyesanyag-tároló szekrény W 96 típus, 
világosszürke ajtóval, kiegészítő padlótálcával 
(a csomagban)
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EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pp-talca-betet-gt-600-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-90-es-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-90-es-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Polctálca teherbírása [kg] 75 –
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25
Tálca teherbírása [kg] 50 50
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 5
Padlótálca űrtartalma [l] 22 11
Műanyag alsó felfogótálca űrtartalma (l) [l] 11 11
Súly [kg] 478 506
Cikkszám 266-821-J1 266-829-J1
Ár Ft / darab 1.413.400 1.543.700

Tartozék

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500

További választék elérhető  
az üzletben!

www.denios.hu

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

www.denios.hu/shop

 W Két rekesz (függőleges elosztás) lehetővé teszi a különféle veszélyes anyagok külön 
tárolását a szekrényben

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények két szekrényrésszel

 W Maximális átláthatóság a kiskannák tárolása során
 W Gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásszerű tárolására 90 perces tűzvédelemmel, 
TRGS 510 (3. függelék) és EN 14470-1 szerint

 W Légelvezető csatlakozó (NA 75 mm) a szekrény tetején
 W Extrém robusztus felépítés karcmentes felületi lakkozással
 W Szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek kiegyenlítésére

A veszélyesanyag-tároló szekrényt 
szekrényaláfogó lábazattal együtt 
szállítjuk, mely az opcionálisan 
vásárolható lábazati takaróléccel 
zárható le.

TOP-TERMÉK

Cikkszám 266-821-J1

1.413.400 Ft

Felszereltség: 
6 kihúzható tálca, 1 padlótálca (porszórt acéllemez) 
3 tálca, 1 padlótálca (PP)

  

Felszerelés: 
3 polclap, 1 padlótálca lemezbetéttel (porszórt acéllemez)
3 tálca, 1 padlótálca (PP)

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

90
. t

íp
us

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fallal-betetlemezekkel-es-felfogo-talcakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fallal-kihuzhato-karmento-es-felfogo-talcak/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fallal-betetlemezekkel-es-felfogo-talcakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 A 2-szín koncepció
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Itt találja a szellőztető 
egységeket, elszívó 
ventilátorokat és további 
tartozékokat

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Polctálca teherbírása [kg] 75 75
Kármentő tálca teherbírása [kg] – 25
Kármentő tálca űrtartalma [l] – 5
Padlótálca űrtartalma [l] 22 22
padlóvédő tálca [l] – 11
Súly [kg] 470 497
Cikkszám 266-837-J1 266-854-J1
Ár Ft / darab 1.216.400 1.349.300

Tartozék

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500

PROFI-FELSZERELÉS

Cikkszám 266-854-J1

1.349.300 Ft

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendeléskor kérjük, adja meg az ajtó színét.

Felszereltség: 
2 polclap, 2 padlótálca perforált lemezbetéttel 
2 padlótálca, 4 kihúzható tálca (porszórt acéllemez)

Felszereltség: 
4 kihúzható tálca, 4 padlótálca (porszórt acéllemez)

  

lásd

128

Az új megjelenés (váz antracit szürke, ajtók 7 szabadon választható 
színben) maximális egyediséget és modern megjelenést biztosít. 
A strukturált festett felület karcolásálló és így alkalmas a zord 
körülmények közötti felhasználásra is.

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

Ajtó színe: enciánkék, RAL 5010

Ajtó színe: biztonsági sárga, RAL 1004

Ajtó színe: világosszürke, RAL 7035

Ajtó színe: tiszta fehér, RAL 9010

Ajtó színe: rezeda zöld, RAL 6011

Ajtó színe: ezüst, hasonló mint a RAL 9006

Ajtó színe: jelzőlámpa piros, RAL 3020

Korpuszszín: antracit szürke RAL 7016

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fallal-betetlemezekkel-es-padlotalcakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fal-betetlemezek-es-kihuzhato-karmen-talcak/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzallo-veszelyesanyag-tarolo-szekreny-select-koztes-fal-betetlemezek-es-kihuzhato-karmen-talcak/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus* 1-es zóna zónán kívül

Teljesítmény [W] 90 90
Névleges feszültség  [V] 400 230
Zajszint [db(A)] 45 45
Fordulatszám [U/min] 2800 2850
Cikkszám 116-941-J1 116-943-J1
Ár Ft / darab 217.700 144.200

*Elszívás 2-es zónából, elhelyezés zónán kívül

Típus AD 12 WO 12 AM 12 WM 12 AP 12 WP 12

Kivitel szekrényre szerelhető falra szerelhető szekrényfeltét, hordó-
szekrényekhez nem alkalmas

fali szereléshez, hordó-
szekrényekhez nem alkalmas

szekrényfeltét, hordó-
szekrényekhez nem alkalmas

fali szereléshez, hordó-
szekrényekhez nem alkalmas

Szállítási tartozékok – – légelszívás-ellenőrzéssel légelszívás-ellenőrzéssel
légelszívás-ellenőrzéssel és 

feszültségmentes riasztó 
csatlakozással

légelszívás-ellenőrzéssel és 
feszültségmentes riasztó 

csatlakozással
Cikkszám 129-345-J1 162-203-J1 136-799-J1 162-204-J1 180-341-J1 180-342-J1
Ár Ft / darab 232.800 243.300 283.200 293.300 307.700 319.200

Típus BL CL HL EL

Szállítási tartozékok szellőzés-kontroll térfogatáram-felügyelet térfogatáram-felügyelet feszültségmentes 
riasztó csatlakozással

térfogatáram-felügyelet feszültségmentes riasztó csatlakozással, 
digitális kijelző és figyelmeztető hangjelzés áramszünet esetén

Térfogatáram min. [m³/h] 30 20 20 20
Térfogatáram max. [m³/h] 200 300 300 300
Cikkszám 180-343-J1 180-344-J1 180-345-J1 180-346-J1
Ár Ft / darab 200.900 392.700 411.300 483.700

Cikkszám 116-941-J1

217.700 Ft

Cikkszám 129-345-J1

232.800 Ft

Cikkszám 180-343-J1

200.900 Ft
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www.denios.hu/shop

Cikkszám 162-204-J1

293.300 Ft

A hozzá illő kiegészítőket 
megtalálja az üzletben!

www.denios.hu

Elszívó ventilátorok és szellőztető egységek

Előszerelt szellőztető egység az 
akár 120-szoros légcseréhez, falra 
szerelhető, felügyelettel

Robbanásvédett radiálventilátor 
korlátlan használatra 1-es 
zónában is, CE Ex II 2G c IIB 
T4 PTB07 ATEX D 105, hálózati 
csatlakozás 400 V / 50 Hz.

  

Készre szerelt egység a 
mesterséges szellőztetéshez

Szellőztető berendezés 
ellenőrzés nélkül.

Szellőzés-kontroll

 W A biztonsági szekrényből elszívott levegő mennyiségének biztonságos és 
egyszerű felügyelete

 W Vezetékkel és dugvillával
 W Méretek sz x mé x ma [mm]: 300 x 400 x 265
 W ATEX-megfelelőség: CE Ex II 3/-G Ex N llC T4
 W Zajszint: a csatlakoztatott légelszívó-rendszer függvényében

Radiális szellőztető ventilátorok  

 W Akár 120-szoros légcsere a szekrényben  
(a szekrény méretének, a nyomásveszteségnek  
és a szellőzőcső hosszának függvényében)

 W Vezetékkel és dugvillával
 W ATEX-megfelelőség: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
 W Teljesítmény [W]: 35
 W Méretek sz x mé x ma (mm): 200 x 400 x 200
 W Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz
 W Fordulatszám [U/perc]: 2450
 W Zajszint: 35 dB (A)

 W Burkolat és terelőlapát nehezen 
éghető polipropilénból (PP)

 W Gázszivárgás ellen biztosított
 W 75 mm-es csatlakozócsonk
 W VDMA- és Atex-megfelelőség

 W IP 55 védelem
 W Térfogatáram: 60-250 m³/h
 W Torlónyomás: 240-175 Pa
 W Acél rögzítő-konzollal

A felszabaduló gázokat, gőzöket vagy lebegő anyagokat a jogszabály szerint közvetlenül azok 
keletkezési vagy kilépési helyén kell teljes mértékben semlegesíteni.

 W A biztonsági szekrény és az üzemi légelszívó-rendszer közötti beépítésre

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

https://www.denios.hu/shop/radial-ventilator-rv-1-robbanasvedett-atex-megfeleloseg-400v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/radial-ventilator-rv-2-230-v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-ao-12-eloszerelt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-w0-12-falra-szerelheto-csatlakoztatasra-kesz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-am-12-felugyelettel-eloszerelt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-wm-12-falra-szerelheto-felugyelettel-csatlakoztatasra-kesz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-ap-12-felugyelettel-es-riasztoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-wp-12-felugyelettel-es-riasztoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozes-kontroll-tipus-bl/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozes-kontroll-modul-tipus-cl-terfogataram-felugyelettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozes-kontroll-modul-tip-hl-terfogataram-felugyelettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozes-kontroll-tipus-el-terfogataram-felugyelettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/radial-ventilator-rv-1-robbanasvedett-atex-megfeleloseg-400v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-ao-12-eloszerelt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozes-kontroll-tipus-bl/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-feltet-wm-12-falra-szerelheto-felugyelettel-csatlakoztatasra-kesz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 156-498-J1

„Ez a jövőben 

elkerülhető!”

527.800 Ft
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

A könnyen csatlakoztatható belső levegőkeringtető képes a 
(szénhidrogén alapú) oldószergőzök több, mint 99,999%-át a 
szűrő telítettségéig folyamatosan visszatartani - mind normál 
üzemi körülmények között, mind a szekrényben szimulált 
baleset során.

Ár kérésre

Belső levegőkeringtető

  

Kontroll lámpa 
az elszíváshoz 

Kontroll lámpa a 
szűrőrendszerhez

Csatlakozó adapter, szükséges a 
2005 vagy korábbi gyártású DENIOS 
veszélyesanyag-tároló szekrényekhez, 
valamint más gyártók termékeihez

Cikkszám
171-300-J137.100 Ft

Belső levegőkeringtető veszélyesanyag-tároló szekrényekhez 1300 mm magasságtól, 
komplett többlépcsős szűrőrendszerrel, kábellel és hálózati csatlakozóval

Belső levegőkeringtető

 W Többlépcsős komplett szűrőrendszerrel, kábellel és hálózati csatlakozóval
 W Nincs szükség költséges levegő kivezető csövekre, könnyű és biztonságos 
felszerelés

 W A dolgozók aktív védelme az egészségre káros gőzök megkötésével a 
szűrőrendszerben történő visszatartás révén

 W Egészen halk - csak kb. 39 dB (A)
 W ATEX-megfelelőség: Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
 W Külső méretek sz x mé x ma (mm): 305 x 555 x 210
 W Csatlakozás: 230 V / 50 Hz

 W Takarítsa meg a drága faláttöréseket és a nagy 
helyigényű levegő kivezető csöveket

 W Robbanásvédett zónák alapvető megelőzése a 
veszélyesanyag-tároló szekrényben és körülötte 
a BGR 104 (EX-RL) szerint

 W Sikeresen bevizsgálva és minősítve

Átalányösszeg
 W Szerelési feltételek tekintetében 
lsd.: https://denios-images-
typo3-hu.s3.amazonaws.com/
Szerelesi_karbantartasi_
feltetelek.pdf

Cikkszám
184-425-J1

Belső levegőkeringetéses berendezések szűrőinek cseréje
 W Beleértve az új szűrőegységet
 W Beleértve a régi szűrőegység ártalmatlanítását
 W Plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként
 W Szerelési feltételek tekintetében lsd.: https://denios-images-typo3-hu.
s3.amazonaws.com/Szerelesi_karbantartasi_feltetelek.pdf

61.900 Ft Cikkszám
198-076-J1

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

https://www.denios.hu/shop/belso-levegokeringeto-egyseg-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-egyseg-veszelyesanyag-szekrenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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SafeStore veszélyesanyag-tároló szekrények li-ion 
akkumulátorok passzív tárolására
A veszélyesanyag-tároló szekrények bevált technológiája alapján egy nagy teljesítményű rendszert fejlesztettek ki, 
tekintettel a li-ion akkumulátorok tárolásának különleges veszélyeire. A belső és a külső tűzvédelemmel szemben nincs 
esélye a veszélyes "hőszivárgásnak". A SafeStore program vonzó és biztonságos lehetőségeket kínál új vagy használt 
li-ion akkumulátorok passzív tárolására.

 W Tároló szekrény sértetlen lítium-ion akkumulátorokhoz 
(passzív tárolás)

 W Teljeskörű védelem 90 perces tűzvédelem kívülről 
befelé (90-es típus) az EN 14470-1 szerint

 W 90 percnél hosszabb tűzállóság belülről kifelé tűz 
esetén, az EN 1363-1 szabvány szerint

 W Szivárgásmentes alsó felfogó tálcával (porfestett 
acéllemez) az esetlegesen szivárgó égő akkumulátorok 
felfogásához

 W Tartósan önzáró ajtók kiváló minőségű, olajnyomásos zárral
 W Az ajtók hengerzárral (kulcssal zárható) és zár 
állapotjelzővel (piros/zöld) zárhatók

 W Szintezőberendezés a padló szintkülönbségeinek 
kiegyenlítésére

 W Extrém robusztus felépítés karcmentes felületi lakkozással
 W Légelvezető csatlakozó (75 mm) a szekrény tetején

Ellenőrzött biztonság

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelemDENIOS 

garancia
5 
év

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények

www.denios.hu/shop

Passzív tárolás
Passzív tárolás esetén az új vagy használt lítium-ion 
akkumulátorok bizonyos ideig tartó tárolása történik. 
Javasoljuk, hogy az új és a használt elemeket 
külön tárolja (tárolási szint szerint) a SafeStore 
veszélyesanyag-szekrényében.

SafeStore lítium-ion akkumulátor tároló szekrény

Típus SafeStore-123-LP SafeStore-124-LP SafeStore-125-LP SafeStore-126-LP SafeStore-63-LP SafeStore-64-LP SafeStore-65-LP SafeStore-66-LP

Kivitel 3 db polclap, 
padlótálca

4 db polclap, 
padlótálca

5 db polclap, 
padlótálca

6 db polclap, 
padlótálca

3 db polclap, 
padlótálca

4 db polclap, 
padlótálca

5 db polclap, 
padlótálca

6 db polclap, 
padlótálca

Külső méretek 
sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953

Belső méretek 
sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647

Padlótálca űrtartalma [l] 33 33 33 33 22 22 22 22
Súly [kg] 469 479 490 499 292 297 302 307
Cikkszám 261-991-J1 261-992-J1 261-993-J1 261-994-J1 263-604-J1 263-605-J1 263-606-J1 263-607-J1
Ár Ft / darab 1.132.600 1.160.600 1.189.700 1.220.500 887.300 914.600 940.500 967.800

Tartozék

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1 201-060-J1 201-060-J1 201-060-J1 201-060-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500 10.500 10.500 8.400 8.400 8.400 8.400

  

A polctálcák az összes passzív tárolásra alkalmas szekrényben 
állítható magasságúak. Korpusz színe: antracitszürke 
(RAL 7016), a szárnyas ajtók színe: enciánkék (RAL 5010)

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-3-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-4-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-5-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-6-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-3-polclappal-sz-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-4-polclappal-sz-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-5-polclappal-sz-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-6-polclappal-sz-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Javasoljuk, hogy előzetesen végezzen kockázatértékelést, többek között a munkavédelmi törvény és a munkahelyi rendelet 5.6. 
szakasza alapján. Felhívjuk fi gyelmét továbbá a német biztosítók aktuális publikációira (GDV e.V.) a kármegelőzés vonatkozásában.

A biztonsági koncepciónak megfelelően a Safe- és a 
SmartStore szekrényeknek a felhasználási helyre való 
szállítását javasoljuk.
Azt javasoljuk, hogy a szekrényeket mindenképpen 
egyenes felületen helyezze el, ahonnan sérülés esetén 
gyors evakuálás lehetséges. Ezen kívül javasoljuk a 
karbantartási szerződéskötést minden SmartStore-
szekrények vonatkozásában

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

A korpusz színe antracitszürke (RAL 7016), szárnyas ajtóval enciánkékben 
(RAL 5010), rácsos polccal és beépített  fi gyelmeztetö-/tűzoltó rendszerrel

90
. t

íp
us 90 perces tűzvédelem

 W Figyelmeztető és beépített tűzoltó rendszerrel. A szekrény belsejében található kiváló minőségű, 
3-fokozatú rendszer automatikusan elindul tűz esetén

SafeStore-Pro lítium-ion akkumulátor tároló szekrény, beépített tűzoltó rendszerrel

Típus SafeStore-123-LP SafeStore-124-LP SafeStore-125-LP SafeStore-126-LP

Kivitel 3 db polclap, padlótálca 4 db polclap, padlótálca 5 db polclap, padlótálca 6 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma [l] 33 33 33 33
Súly [kg] 474 484 494 505
Cikkszám 263-600-J1 263-601-J1 263-602-J1 263-603-J1
Ár Ft / darab 1.601.600 1.632.100 1.661.100 1.689.500

Tartozék

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500 10.500 10.500

3-fokozatú fi gyelmeztető- és beépített tűzoltó rendszer
A  Smart és SafeStore-Pro szekrényekbe integrált 3-fokozatú rendszer nagyfokú biztonságot ad a lítium-ion akkumulátorok töltése és tárolása során. Tűz 
keletkezése a szekrényben azonnal felismerésre kerül. A figyelmeztető/tűzoltó rendszer egy állandó felügyeletű épületirányítási rendszerhez, ill. tűzjelző 
központhoz való csatlakoztatása biztosítja továbbá a megfelelő intézkedések gyors elindítását.

  

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-pro-3-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-pro-4-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-pro-5-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tarolo-szekreny-safestore-pro-6-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Javasoljuk, hogy előzetesen végezzen kockázatértékelést, többek között a munkavédelmi törvény és 
a munkahelyi rendelet 5.6. szakasza alapján. Felhívjuk fi gyelmét továbbá a német biztosítók aktuális 
publikációira (GDV e.V.) a kármegelőzés vonatkozásában.

1.973.000 Ft -tól 

Típus SmartStore-123-L SmartStore-124-L SmartStore-125-L SmartStore-126-L

Kivitel* 3 db polclap, padlótálca 4 db polclap, padlótálca 5 db polclap, padlótálca 6 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm)** 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma [l] 33 33 33 33
Súly [kg] 490 502 514 526
Cikkszám 261-995-J1 261-996-J1 261-997-J1 261-998-J1
Ár Ft / darab 1.973.000 2.073.100 2.168.600 2.265.900

Tartozék

Cikkszám lábazati takaróléc 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1 201-062-J1
Ár Ft / darab 10.500 10.500 10.500 10.500

Cikkszám hálózati csatlakozás 400 V 267-275-J1 267-275-J1 267-275-J1 267-275-J1
Ár Ft / darab 44.500 44.500 44.500 44.500

*A polclapok és az áramelosztók helyzete rögzített és nem változtatható meg.
**Magasságra vonatkozó információk, beleértve a szellőztető egységet

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények

www.denios.hu/shop

SafeStore veszélyesanyag-tároló szekrények li-ion akkumulátorok tárolására
SmartStore lítium-ion akkumulátor töltő szekrény

 W Figyelmeztető és beépített tűzoltó rendszerrel. A szekrény belsejében található kiváló minőségű, 3-fokozatú rendszer automatikusan elindul tűz esetén
 W Csatlakoztatásra kész (előszerelt) változat a hálózati csatlakozáshoz

 W Minden tárolószint kiváló minőségű fémházas áramelosztóval és 10 földelő csatlakozóaljzattal van felszerelve. Az áramelosztók felhasználásra készen vannak 
felszerelve a szekrény hátsó falára

 W Mesterséges szellőztetésel (a belső hő felhalmozódásának elkerülése érdekében)

  

90
. t
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A külső és belső tűzvédelem alapfelszereltség, 
egészen a teljesen felszerelt veszélyesanyag-tároló 
szekrényekig, áramelosztókkal (SmartStore).

https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tolto-szekreny-smartstore-3-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tolto-szekreny-smartstore-4-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tolto-szekreny-smartstore-5-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tolto-szekreny-smartstore-6-polclappal-sz-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takarolec-120-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/halozati-csatlakozas-cce-csatlakozo-400-v-3-16a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/halozati-csatlakozas-cce-csatlakozo-400-v-3-16a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/halozati-csatlakozas-cce-csatlakozo-400-v-3-16a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/halozati-csatlakozas-cce-csatlakozo-400-v-3-16a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Aktív tárolás
Aktív tárolásnál lítium-ion elemeket töltő segítségével a szekrényben töltjük vagy részben lemerítjük (60-70%).
A lítium-ion elem töltése során hő képződik. Ha a hő tovább hevül, tűz keletkezhet, pl. ha a lítium elem, a töltő vagy a 
csatlakozó kábel rossz. Egy másik rizikófaktor a lítium-ion elemek túlmelegedése, például belső zárlat következtében.

A biztonsági koncepciónak megfelelően a Safe- és a SmartStore szekrények felhasználási helyre történő szállítása ingyenes.
Azt javasoljuk, hogy a szekrényeket mindenképpen egyenes felületen helyezze el, ahonnan sérülés esetén gyors evakuálás 
lehetséges. Ezen kívül javasoljuk a karbantartási szerződéskötést minden SmartStore szekrény vonatkozásában.

Típus SmartStore-Compact

Kivitel 4 db polclap, padlótálca
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 599 x 615 x 1953
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 450 x 522 x 1647
Padlótálca űrtartalma [l] 22
Súly [kg] 299
Cikkszám 271-906-J1
Ár Ft / darab 1.108.400

Tartozék

Cikkszám hálózati csatlakozás 400 V 267-275-J1
Ár Ft / darab 44.500

Cikkszám lábazati takaróléc 201-060-J1
Ár Ft / darab 8.400

Helytakarékos változat

Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrények

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Beépített tűzoltó rendszer

A SmartStore tűzvédelmet kínál kívülről-belülről egyaránt, és kiváló 
minőségű, 3-fokozatú fi gyelmeztető-/tűzoltórendszerrel rendelkezik

Integrált mesterséges szellőztetés

Fémházas áramelosztó és földelő 
csatlakozóaljzatok

  

A perforált polctálcák és az acél 
padlótálca együtt megakadályozzák az 
esetlegesen adódó folyadékelszivárgást

Funkciókijelző (zöld LED) és fi gyelmeztető 
lámpa (piros LED)

SmartStore-Compact

Füstérzékelő és hőmérséklet-érzékelő

 W A SmartStore áramelosztók összteljesítménye:
max. összteljesítmény = 3,68 kW - alapkivitelben kapható, 230 V, 1-fázisú, biztosítékvédelem 16 A
max. összteljesítmény = 11,04 kW - opcionálisan rendelhető, 400 V, 3-fázisú, biztosítékvédelem 3 x 16 A

 W A SmartStore-Compact áramelosztók összteljesítménye:
max. összteljesítmény = 3,68 kW - alapkivitelben kapható, 230 V, 1-fázisú, 
biztosítékvédelem 16 A
max. összteljesítmény = 7,36 kW - opcionálisan rendelhető, 400 V, 3-fázisú, 
biztosítékvédelem 3 x 16 A

 

90 perc 
biztonság!
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KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

Ellenőrzött biztonság

https://www.denios.hu/shop/litium-ion-akkumulator-tolto-szekreny-smartstore-compact-4-polclappal-sz-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/halozati-csatlakozas-cce-csatlakozo-400-v-3-16a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labazati-takaolec-60-as-veszelyes-anyag-tarolo-szekrenyhez-az-alafoghato-foglalat-takarasa/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Kivitel 1 kármentő tálca rácsrostéllyal 1 kármentő tálca rácsrostéllyal 1 kármentő tálca rácsrostéllyal, 1 polclappal 1 polc kisalkatrész tároláshoz
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Tárolókapacitás (konténer) hordótárolás hordótárolás hordótárolás kiskannák
Űrtartalom [l] 220 220 220 66
Kármentő tálca teherbírása [kg] 850 850 850 –
Polctálca teherbírása [kg]* – – 75 200
Súly [kg] 806 1021 1108 1100
Cikkszám 117-038-J1 117-041-J1 117-044-J1 136-797-J1
Ár Ft / darab 1.462.000 1.787.500 1.828.800 1.828.800

*A teherbírás a VbF 90.2-K típusnál a polcokra vonatkozik

Cikkszám 117-044-J1

1.828.800 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Rendelhető kiegészítők:

Cikkszám
213-279-J1559.000 Ft
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www.denios.hu/shop

Takarítson meg magának nagy távolságokat az üzemben, és tárolja a nagy méretű tárolóedényeket és 200 literes hordókat komfortosan 
kezelhető veszélyesanyag-tároló szekrényekben. Az opcionális szekrényaláfogó lábazattal aláfogható hozzáférést hozhat létre, és lehetővé teszi 
a későbbi esetleges helyváltoztatást. A Stawa-R tanúsítvánnyal rendelkező kármentő tálcák biztonságosan felfogják a kiszivárgó folyadékokat.

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Polclap vbF 90.2- K 117-040-J1 40.600

polclap vbF 90.2 117-043-J1 48.000

polclap vbF 90.2- K 170-660-J1 27.100

Radiálventilátor, robbanásvédelem nélkül 116-943-J1 144.200

Mesterséges szellőztetés, robbanásvédelemmel 116-941-J1 217.700

Belső levegőkeringető VbF-hordótároló-szekrényhez, adapterrel 213-279-J1 559.000

Szellőztető feltét hordótároló-szekrényekhez felügyelettel és riasztóval 251-167-J1 301.700

Szekrényaláfogó lábazat 1105 mm-es szekrényszélességhez 158-140-J1 122.200

Szekrényaláfogó lábazat 1555 mm-es szekrényszélességhez 158-142-J1 122.200
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Tűzálló veszélyesanyag-tároló szekrény hordók tárolására

A hordó-szekrények szekrényaláfogó lábazattal 
(behajtási magasság 100 mm) felszerelhetők. Így a 
szekrények üzemen belüli mozgatása könnyebb és 
biztonságosabb.

Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

VbF 90.2 típusú hordótároló-szekrény, 
polclappal

ATEX-konform: Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc.
Az 1-es zóna elszívásához alkalmazza az 
116941-es mesterséges szellőztetést és/vagy 
kérjen tanácsadást munkatársainktól.

Belső levegőkeringető feltét a VbF-hordó-szekrényekhez, 
többlépcsős szűrőrendszerrel. Csatlakozó kábel és 
hálózati dugalj a tartozékok táblázatban található.

 W Nagyobb mennyiségű gyúlékony folyadékok 
(H 224-226) előírásszerű tárolása a 
munkavégzés helyén a TRGS 510 alapján

 W DIN EN 14470-1 szerint 90-es típusként 
bevizsgálva

 W Előkészítve a levegő kivezető rendszerhez 
(DN 75) való csatlakoztatáshoz, csatlakozó 
csonkok a tető térségében

 W Tűz esetén önzáró szellőző és elszívó nyílások

Biztonság az áttöltés során a hátsó 
falon lévő belül és kívül földelő 
csatlakozásoknak köszönhetően. 
Belül földelő kábellel, bilincsel 
együtt.

 

 W Magas minőségű porszórt bevonat RAL 7035, 
világosszürke színben

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/vbf-90-1-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny-polclappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-k-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny-lagerregal-tarolo-polccal-kis-tarolo-edenyek-szamara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny-polclappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/belso-levegokeringeto-egyseg-vbf-hordo-tarolo-szekrenyhez-tobblepcsos-szurorendszerrel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-vbf-90-1-hordo-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kiegeszito-polclap-vbf-90-2-hordo-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polclap-a-vbf-90-2-k-polchoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/radial-ventilator-rv-2-230-v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/radial-ventilator-rv-1-robbanasvedett-atex-megfeleloseg-400v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/belso-levegokeringeto-egyseg-vbf-hordo-tarolo-szekrenyhez-tobblepcsos-szurorendszerrel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szellozteto-egyseg-hordo-tarolo-szekrenyekhez-felugyelettel-es-riasztoval-vbf-90-1-es-90-2-k/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szekrenyalafogo-labazat-vbf-90-1-hordo-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szekrenyalafogo-labazat-vbf-90-2-hordo-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 117-038-J1

1.462.000 Ft
Cikkszám 136-797-J1

1.828.800 Ft

Ellenőrzött biztonság
KARBANTARTÁS & SZERVIZ 

Biztonság a                       -tól
Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

A 200 l-es hordókkal való betárolás elvégzése 
villás targoncával, ill. SK-S hordószorítóval a 
legcélravezetőbb. 

Cikkszám 117-041-J1

1.787.500 Ft

SK típusú hordószorító
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Tűzálló veszélyesanyag-
tároló szekrények

VbF 90.2-K típusú hordótároló-szekrény 
tároló állvánnyal kiskannák számára.

 W Állítható, automatikusan záródó hordó-
szorítóval, amely biztosan ragadja meg a hordót

 W Különféle hordóméreteknél is biztosan tart
 W Robbanásveszélyes területen való használathoz 
bevizsgálva és engedélyezve: IIB T4 Zóna 1

A VbF 90.2-K hordótároló-szekrény alapfelszereltség-
ként tartalmaz egy polcot, kiskannák tárolására, 
3 magasságában állítható tárolószinttel. Méretei 
sz x mé x ma (mm): kb. 1355 x 600 x 1820

VbF 90.1 típusú hordótároló-szekrény 
(polclap opcionálisan)

VbF 90.2 típusú hordótároló-szekrény

SK típusú hordószorító, robbanásveszélyes területen 
való használathoz bevizsgálva és engedélyezve, 
Cikkszám 212-869-J1, 384.700 Ft

 

EN-14470-1 szerint bevizsgálva

https://www.denios.hu/shop/vbf-90-1-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-k-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny-lagerregal-tarolo-polccal-kis-tarolo-edenyek-szamara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vbf-90-2-tuzallo-hordo-tarolo-szekreny/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszorito-sk-s-targoncara-szerelheto-lakkozott-acelbol-1-x-200l-acel-es-muanyag-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Találja meg az Ön számára 
ideális terméket gyorsan 
és egyszerűen - csupán 
néhány kattintással!

www.denios.hu/
veszelyesanyag-tarolok

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/shopTelefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.
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3-LÉPÉSBEN A MEGFELELŐ VESZÉLYESANYAG-
TÁROLÓHOZ

A veszélyesanyag-tároló anyagának kiválasztása rendkívül lényeges. Csak így lehet garantálni az optimális 
ellenállóságot a tárolt közegekkel szemben. Vizekre veszélyes és gyúlékony anyagok (például olajok és festékek) 
tárolására alkalmasak a veszélyesanyag-depók és a kármentő tálcákkal ellátott műszaki raktárrendszerek. Agresszív 
vegyi anyagok tárolására, mint pl. savak és lúgok, alkalmasak a műanyagból készült veszélyesanyag-depók, illetve a 
műanyagból, vagy rozsdamentes acélból készült kármentő tálcás betétekkel rendelkező műszaki raktárrendszerek.

1 Milyen anyagot szeretne tárolni?

Alapvető szabály, hogy a kármentő tálcának képesnek kell lennie a teljes tárolt mennyiség legalább 10%-ának, de 
legalább a legnagyobb tárolt edény tartalmának felfogására. Amennyiben egy vízvédelmi területen engedélyezett a 
vizekre veszélyes anyagok tárolása, úgy ebben az esetben a kármentőnek a teljes tárolt mennyiség 100 %-át fel kell 
tudni vennie. A 100 m³ feletti tárolási mennyiségek esetén eltérő szabályozás lép érvénybe (lsd. vonatkozó rendeletet).

3 Mekkora felfogó kapacitásra van szükség?

Hordók 
és IBC-k tárolására 
nagyobb mennyiségben

Polcos raktárkonténer 
rendszerek

A DENIOS minden méretben kínál tárolási megoldásokat: attól függően, hogy kiskannákat, 60 vagy 200 literes hordókat, 
1000 literes IBC-ket, vagy különböző tároló edényeket szeretne együtt tárolni. 

2 Mekkora mennyiséget szeretne tárolni?

Veszélyesanyag-
depók

Kiskannák tárolásától, 
akár 8 db hordóig
vagy 2 db IBC

Kiskannák és hordók 
tárolására

Bejárható 
raktárrendszerek

Kiskannák tárolásától
akár 8 db hordóig
vagy 2 db IBC

Kompakt 
raktárrendszerek
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Szívesen adunk Önnek szakmai tanácsot!

Szüksége van tanácsadásra a veszélyes anyagok tárolásához? Szakértői csapatunk szívesen 
segít Önnek.

Helyszíni tanácsadás

Teljeskörű és személyre 
szabott tanácsokkal látjuk 
el Önt, igény esetén akár az 
Önök telephelyén is.

+36 96 800 147

Személyes tanácsadás: +36 96 800 147

Kérésre helyben is tudjuk 
tanácsadással támogatni és a 
DENIOS által kifejlesztett szoftver, 
a termékkonfi gurátor
segítségével, az Ön igényeinek 
megfelelő tároló rendszert tudjuk 
konfi gurálni.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.
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  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421DIBt

Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó

Tárolókapacitás: 200 literes hordó kiskannák kiskannák
Darab 1 – –

Szállítási tartozékok polc nélkül
acél polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 900 x 800, 

polc teherbírása 250 kg, 3 tároló szinttel, melyek 
magassága 25 mm-enként állítható

műanyag polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 
900 x 590, polc teherbírása 180 kg, 3 tároló szinttel, 

melyek magassága 100 mm-enként állítható
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Űrtartalom [l] 245 245 245
Teherbírás összesen [kg] 400 400 400
Cikkszám 271-829-J1 271-830-J1 271-831-J1
Ár Ft / darab 348.800 410.000 449.600

Tartozék rögzítő készlet rögzítő készlet rögzítő készlet
Cikkszám 212-607-J1 212-607-J1 212-607-J1
Ár Ft / darab 20.800 20.800 20.800

ÚJ

348.800 Ft -tól

Veszélyesanyag-depók

www.denios.hu/shop

 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag és agresszív vegyszerek előírásszerű tárolására
 W Rozsdamentes, időjárásálló és stabil
 W Polietilénből (PE)

PolySafe depó típus D1, max. 1 db 200 literes hordóhoz és kiskannákhoz

 W Opcionálisan ajtókkal vagy helytakarékos redőnnyel kapható
 W Integrált polcrendszerrel rendelkező változatok a kiskannák rugalmas tárolásához

  

PolySafe depó, típus D1, ajtókkal ajtókkal és 
integrált polcrendszerrel acélból, 
Cikkszám 271-830-J1

PolySafe depó, típus D1, ajtókkal és integrált 
polcrendszerrel műanyagból, 
Cikkszám 271-831-J1

 PolySafe depó, típus D1 ajtókkal, 1 db 200 literes hordó tárolására
Cikkszám 271-829-J1

Opcionálisan kapható: PE-fél raklap max. 1 db 200 
literes hordó tárolásához, Cikkszám 273-241-J1

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-1-darab-200-literes-hordohoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-acel-polccal-kiskannakhoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-muanyag-polccal-kiskannakhoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-acel-polccal-kiskannakhoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-muanyag-polccal-kiskannakhoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-1-darab-200-literes-hordohoz-ajtokkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fel-raklap-muanyagbol-600-x-800-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421DIBt

Ajtó kivitele redőnyös szekrény redőnyös szekrény redőnyös szekrény

Tárolókapacitás: 200 literes hordó kiskannák kiskannák
Darab 1 – –

Szállítási tartozékok polc nélkül
acél polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 900 x 800, 

polc teherbírása 250 kg, 3 tároló szinttel, melyek 
magassága 25 mm-enként állítható

műanyag polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 
900 x 590, polc teherbírása 180 kg, 3 tároló szinttel, 

melyek magassága 100 mm-enként állítható
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Űrtartalom (l) 245 245 245
Teherbírás összesen [kg] 400 400 400
Cikkszám 271-832-J1 271-833-J1 271-834-J1
Ár Ft / darab 359.600 422.300 462.600

Tartozék rögzítő készlet rögzítő készlet rögzítő készlet
Cikkszám 212-607-J1 212-607-J1 212-607-J1
Ár Ft / darab 20.800 20.800 20.800

ÚJ

359.600 Ft -tól

PolySafe depó, típus D1, redőnnyel, 1 db 200 literes 
hordó tárolására, Cikkszám 271-832-J1

Veszélyesanyag-depók

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Magas kémiai ellenállóképesség pl. olajokkal, 
savakkal és lúgokkal szemben

 W Integrált kármentő tálcával
 W Esővíz elvezető a hátoldalon

 W Beépített nyílások a problémamentes aláfoghatósághoz és egyszerű 
szállításhoz

 W Talajhoz történő rögzítésre előkészítve (rögzítők opcionálisak)
 W A PolySafe-depókat készre szerelve szállítjuk

  

PolySafe depó, típus D1, redőnnyel és 
integrált polcrendszerrel műanyagból., 
Cikkszám 271-834-J1

PolySafe depó, típus D1, redőnnyel és 
integrált polcrendszerrel acélból., 
Cikkszám 271-833-J1

Opcionálisan kapható: PE-fél raklap max. 1 db 200 literes 
hordó tárolásához, Cikkszám 273-241-J1

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-1-darab-200-literes-hordohoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-acel-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-muanyag-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-1-darab-200-literes-hordohoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-muanyag-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d1-acel-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fel-raklap-muanyagbol-600-x-800-x-150-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ajtó kivitele szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó szárnyas ajtó

Tárolókapacitás: 200 literes hordó 200 literes hordó kiskannák kiskannák
Darab 2 2 – –

Szállítási tartozékok polc nélkül polc nélkül
acél polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 1300 x 800, 

polc teherbírása 250 kg, 3 tároló szinttel, melyek 
magassága 25 mm-enként állítható

műanyag polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 
1300 x 590, polc teherbírása 180 kg, 3 tároló 

szinttel, melyek magassága 100 mm-enként állítható
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980 1560 x 1080 x 1980 1560 x 1080 x 1980
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Űrtartalom [l] 250 240 250 250
Teherbírás összesen [kg] 800 800 800 800
Cikkszám 211-945-J1 240-861-J1 218-998-J1 265-939-J1
Ár Ft / darab 508.900 508.900 582.100 658.400

Tartozék rögzítő készlet rögzítő készlet rögzítő készlet rögzítő készlet
 212-607-J1 212-607-J1 212-607-J1 212-607-J1
Felár Ft / darab 20.800 20.800 20.800 20.800

508.900 Ft -tól

Veszélyesanyag-depók

  

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421 

PolySafe depó típus D, max. 2 darab 200 literes hordóhoz és kiskannákhoz
 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag és agresszív vegyszerek előírásszerű tárolására
 W Rozsdamentes, időjárásálló és stabil
 W Teljes egészében környezetbarát  polietilénből (PE)
 W Opcionálisan ajtókkal vagy helytakarékos redőnnyel kapható
 W Integrált polcrendszerrel rendelkező változatok a kiskannák rugalmas tárolásához

DL PolySafe depó, akár 2 darab 200 literes hordó 
egymás mögötti tárolásához egy EUR raklapon, 
Cikkszám 240-861-J1

PolySafe depó típus D, ajtókkal és integrált 
polcrendszerrel műanyagból, 
Cikkszám 265-939-J1

 Cikkszám 218-998-J1

ÚJ
D típusú PolySafe depó, akár 2 darab 200 literes 
hordó tárolásához egy EUR raklapon, 
Cikkszám 211-945-J1

Különálló hordók és kiskannák direkt beállításához 
egy kiegészítő PE-rácsrostély szükséges, 
Cikkszám 211-991-J1, 59.200 Ft

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-tipus-2-db-200-literes-hordohoz-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-dl-tipus-2-db-200-literes-hordohoz-elhelyezes-egymas-mogott-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-acel-polcrendszerrel-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-muanyag-polccal-kiskannakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-dl-tipus-2-db-200-literes-hordohoz-elhelyezes-egymas-mogott-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-muanyag-polccal-kiskannakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-acel-polcrendszerrel-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-tipus-2-db-200-literes-hordohoz-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-racsrostely-pe-polysafe-depohoz-d-tipus-2-reszes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DIBt 5 
év

Ajtó kivitele redőnyös szekrény redőnyös szekrény redőnyös szekrény

Tárolókapacitás: 200 literes hordó kiskannák kiskannák
Darab 2 – –

Szállítási tartozékok polc nélkül
acél polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 1300 x 800, 

polc teherbírása 250 kg, 3 tároló szinttel, melyek 
magassága 25 mm-enként állítható

műanyag polccal: rekeszméret sz x mé (mm) 
1300 x 590, polc teherbírása 180 kg, 3 tároló szinttel, 

melyek magassága 100 mm-enként állítható
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Űrtartalom [l] 250 250 250
Teherbírás összesen [kg] 800 800 800
Cikkszám 271-835-J1 271-836-J1 271-837-J1
Ár Ft / darab 533.900 609.800 669.200

Tartozék rögzítő készlet rögzítő készlet rögzítő készlet
Cikkszám 212-607-J1 212-607-J1 212-607-J1
Ár Ft / darab 20.800 20.800 20.800

ÚJ

533.900 Ft -tól

Veszélyesanyag-depók

  

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421 

 W Magas kémiai ellenállóképesség pl. olajokkal, savakkal és 
lúgokkal szemben

 W Integrált kármentő tálcával
 W Esővíz elvezető a hátoldalon

 W Beépített nyílások a problémamentes aláfoghatósághoz és 
egyszerű szállításhoz

 W Talajhoz történő rögzítésre előkészítve (rögzítők opcionálisak)
 W A PolySafe depókat készre szerelve szállítjuk

PolySafe depó típus D, redőnnyel és 
integrált polcrendszerrel, acélból, 
Cikkszám 271-836-J1

PolySafe-depó típus D, redőnnyel és integrált 
polcrendszerrel műanyagból, 
Cikkszám 271-837-J1

PolySafe depó típus D redőnnyel, max. 2 db 200 literes 
hordó tárolásához egy EUR-raklapon, 
Cikkszám 271-835-J1

Különálló hordók és kiskannák direkt beállításához egy 
kiegészítő PE-rácsrostély szükséges, 
Cikkszám 211-991-J1, 59.200 Ft

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-2-db-200-literes-hordohoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-acel-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-muanyag-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-acel-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-muanyag-polccal-kiskannakhoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-d-2-db-200-literes-hordohoz-redonyos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-racsrostely-pe-polysafe-depohoz-d-tipus-2-reszes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.hu/shop
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Ajtó kivitele szárnyas ajtó

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 1
Tárolókapacitás 200 literes hordó 4
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1560 x 1550 x 2330
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1370 x 1330 x 1500
Űrtartalom [l] 1000
Teherbírás összesen [kg] 2000
Cikkszám 211-946-J1
Ár Ft / darab 923.300

Tartozék rögzítő készlet
Cikkszám 212-607-J1
Ár Ft / darab 20.800

TOPSELLER

Veszélyesanyag-depók   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421 

 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag és agresszív vegyszerek előírásszerű tárolására
 W Rozsdamentes, időjárásálló és stabil
 W Teljes egészében környezetbarát  polietilénből (PE)

PolySafe depó, típus C, akár 4 db 200 literes hordóhoz, vagy 1 db 1000 literes 
IBC-tartályhoz

  

C-típusú PolySafe depó, akár 4 db 200 literes 
hordó tárolásához egy vegyszeres raklapon.

C-típusú PolySafe depó, zárható 
szárnyas ajtóval illetéktelen 
behatolás ellen.

Biztonságos részletek
Az ajtó átlátszó fiókjában 
biztonsági adatlapokat 
tarthatunk, vagy akár 
védőkesztyűket és 
védőszemüvegeket is.

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-c-tipus-4-db-200-literes-hordohoz-vagy-1-db-1000-literes-ibc-hez-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

923.300 Ft

DIBt 5 
év

Rendelésfelvétel: 

Veszélyesanyag-depók  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.22-421 

C-típusú PolySafe depó, kényelmes belső 
magassággal a biztonságos és hatékony rakodásért.

C-típusú PolySafe depó, 1 db 1000 literes 
IBC-tartály tárolására.

  

 W Magas ellenállóképesség pl. olajokkal, savakkal és lúgokkal szemben
 W Integrált kármentővel
 W Az esővizet hátoldalán elvezeti
 W Beépített nyílások a problémamentes aláfoghatósághoz és egyszerű 
szállításhoz

 W Talajhoz történő rögzítésre előkészítve (rögzítőanyagok opcionálisak)
 W A PolySafe depókat készre szerelve szállítjuk
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www.denios.hu/shop

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z.40.22-421DIBt

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

INNOVÁCIÓ lásd

296-297
lásd

Veszélyesanyag-depók

 PolySafe depó típus 2C, akár 8 db 200 literes hordóhoz, vagy 2 db 1000 literes 
IBC-tartályhoz

2C-típusú PolySafe depó, 
akár 8 db 200 literes hordó 
tárolásához egy kémiai 
raklapon. A könnyen kezelhető és praktikus 

tólóajtó zárható az illetéktelen 
behatolástól való védelem érdekében.

A depó kényelmes belső magassága biztonságos be- és kirakodást tesz lehetővé.

  

 W Bármely vízveszélyességi osztályba besorolt anyag és agresszív vegyszerek előírásszerű tárolására
 W Rozsdamentes
 W Teljes egészében környezetbarát  polietilénből (PE)

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 227-285-J1

1.437.100 Ft1.437.100 Ft
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z.40.22-421DIBt

Ajtó kivitele tolóajtó

Tárolókapacitás 1000 literes IBC-tartály 2
Tárolókapacitás 200 literes hordó 8
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 3200 x 1750 x 2170
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 2980 x 1350 x 1670
Űrtartalom [l] 1000
Teherbírás összesen [kg] 3600
Cikkszám 227-285-J1
Ár Ft / darab 1.437.100

Tartozék rögzítő készlet
Cikkszám 212-607-J1
Ár Ft / darab 20.800

Veszélyesanyag-depók

2C-típusú PolySafe depó, 2 db 
1000 literes IBC-tartály tárolására.

 W Magas kémiai ellenállóképesség pl. olajokkal, savakkal és lúgokkal 
szemben

 W Szürke ház, kék tolóajtó, zárható
 W Integrált kármentő tálcával
 W A kényelmes belső magasság lehetővé teszi a biztonságos és hatékony 
rakodást targoncával vagy emelőkocsival

 W Beépített nyílások a problémamentes emeléshez és egyszerű szállításhoz
 W Esővíz elvezető a hátoldalon
 W Talajhoz történő rögzítésre előkészítve (rögzítők opcionálisak)
 W A PolySafe depókat készre szerelve szállítjuk

2C-típusú PolySafe depó, helytakarékos tolóajtókkal

  

https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-2c-tipus-8-db-200-literes-hordohoz-vagy-2-db-1000-literes-ibc-hez-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polysafe-depo-2c-tipus-8-db-200-literes-hordohoz-vagy-2-db-1000-literes-ibc-hez-muanyag/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-polysafe-depohoz-d1-d-c-2c/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rakodószintek kialakítása
1 rácsrostély, 

horganyzott
1 rácsrostély, 

horganyzott, 1 polc, kék
1 rácsrostély, 

horganyzott, 2 polc, kék

Tárolókapacitás: 200 literes hordó 60 literes hordó kiskannák

Tárolókapacitás (darab) 1 2 –
Tárolószintek száma 1 2 3
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Űrtartalom 220 220 220
Teherbírás összesen [kg] 400 400 400
Cikkszám 259-060-J1 259-061-J1 259-062-J1
Ár Ft / darab 254.500 265.300 278.600

DENIOS 
garancia

146

1

www.denios.hu/shop

254.500 Ft -tól

ÚJ

Tartozék kiegészítő polc

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 805 x 660 x 30
Polc teherbírása [kg] 60
Cikkszám 259-066-J1
Ár Ft / darab 18.200

FALCON Lubrifl ex lefejtő 
kannák tiszta és kényelmes 
adagoláshoz

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

Veszélyesanyag-depók Securo, típus SC, max. 2 db 200 literes hordó és 
kiskannák részére

  

Securo SC-1 típusú veszélyesanyag-depó 
2 polclemezzel kiskannákhoz, 
Cikkszám 259-062-J1, 278.600 Ft

Securo SC-1 típusú veszélyesanyag-depó 1 polclemezzel 
pl. 2 db 60 literes hordó és további kiskannák tárolására. , 
Cikkszám 259-061-J1, 265.300 Ft

Securo SC-1 típusú veszélyesanyag-depó 1 db 
200 literes hordóhoz (lefejtő szivattyú opcionális) , 
Cikkszám 259-060-J1, 254.500 Ft

lásd

326-327

 W Bármilyen besorolású vizekre veszélyes anyag, valamint gyúlékony folyadékok (H224-226) passzív tárolására engedélyezve
 W A belső magasságot a hordóra helyezett llefejtő szivattyúk, ill. betöltő tölcsérek figyelembevételével optimalizáltuk
 W Optimális polclapokkal kiskannák tárolására is használható

https://www.denios.hu/shop/sc-1-veszelyesanyag-tarolo-depo-1-darab-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-1-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-1-also-polccal-max-60-literes-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-1-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-2-also-polccal-max-60-literes-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/also-polc-securo-sc-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depohoz-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-1-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-2-also-polccal-max-60-literes-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-1-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-1-also-polccal-max-60-literes-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sc-1-veszelyesanyag-tarolo-depo-1-darab-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rakodószintek kialakítása 2 rácsrostély, horganyzott 2 rácsrostély, horganyzott, 1 polc, kék 2 rácsrostély, horganyzott, 4 polc, kék

Tárolókapacitás: 200 literes hordó 200 literes hordó kiskannák

Tárolókapacitás (darab) 2 1 –
Tárolószintek száma 1 2 3
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410
Űrtartalom [l] 220 220 220
Teherbírás összesen [kg] 800 800 800
Cikkszám 259-063-J1 259-064-J1 259-065-J1
Ár Ft / darab 338.100 349.300 389.200
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

338.100 Ft -tól

ÚJ
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5 
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TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

 W Stabil, hegesztett szerkezet horganyzott acéllemezből, kiegészítő 
porfestéssel: korpusz és kármentő tálca kék (RAL 5010), szürke ajtók 
(RAL 7042)

 W Integrált kármentő tálca és kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok mint 
rakodófelületek

 W Természetes szellőzés az ajtó felületén lévő szellőzőnyílások révén

 W Ferde tető a víz optimális lefolyásáért
 W Hengerzárral zárható az illetéktelen behatolástól való védelem érdekében
 W 100 mm hasmagasság a problémamentes emeléshez és egyszerű 
szállításhoz

 W Szállítás készre szerelve

  

Securo SC-2 típusú veszélyesanyag-depó 2 db 
200 literes hordóhoz (lefejtő szivattyú opcionális), 
Cikkszám 259-063-J1, 338.100 Ft

Securo SC-2 típusú veszélyesanyag-depó 
1 polclemezzel pl.1 db 200 literes hordó és további 
kiskannák tárolására, Cikkszám 259-064-J1, 
349.300 Ft

Securo SC-2 típusú veszélyesanyag-depó 
kiskannák tárolására 4 polccal, 
Cikkszám 259-065-J1, 389.200 Ft

Minden Securo SC típusú veszélyesanyag-depó 
zárható az illetéktelen behatolástól való védelem 
érdekében.

https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyes-anyag-tarolo-depo-2-db-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyesanyag-t-depo-1-also-polccal-1-db-200-l-hord-es-max-60-l-kiskannakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-2-x-2-also-polccal-max-60-l-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyes-anyag-tarolo-depo-2-db-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyesanyag-t-depo-1-also-polccal-1-db-200-l-hord-es-max-60-l-kiskannakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/securo-sc-2-tipusu-veszelyesanyag-tarolo-depo-2-x-2-also-polccal-max-60-l-kis-tarolo-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 249-909-J1

461.300 Ft

Cubos L-2.2 veszélyesanyag-depó, kék lakkozott, 
max. 2 db 200 literes hordó számára

Központi zárrendszer az ajtók és a tető reteszelésére

Gázrugók biztosítják a tető könnyű és egyszerű 
nyitását és zárását

Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere) gyúlékony 
folyadékok előírásszerű tárolásához

Kivehető, horganyzott rácsrostély, 
rácskiosztás 40 x 30 mm

Engedélyezett kármentő tálca stabil, 3 mm-es acéllemezből, 
folyadéktömített hegesztéssel

A 100 mm hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít

Kivitel felfelé nyitható előre nyitható

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 260 x 57 x 318 333 x 90 x 400
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 222 x 41 x 292 273 x 57 x 337
Cikkszám 251-284-J1 251-286-J1
Ár Ft / darab 18.600 26.600

Dokumentum dobozok
 W A dokumentumok kéznél vannak 
a helyszínen, látható, védett és 
tiszta helyen

 W Robusztus polietilénből (PE)

148

A robusztus és megbízható veszélyesanyag-depók minden kivitelben védelmet és biztonságot kínálnak, akár 200 literes 
edények számára is. Az aláfoghatóság (100 mm hasmagasság) problémamentes szállítást garantál pl. villás targoncával.

DENIOS 
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5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

  www.denios.hu/shop

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-depo-cubos-2-db-200-literes-hordohoz-lakkozott-kek-l-2-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/dokumentum-doboz-muanyag-pe-piros-felul-nyithato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/dokumentum-doboz-muanyag-pe-piros-elol-nyithato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tárolókapacitás 200 literes hordó 2

Típus L-2.2
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1425 x 960 x 1540
Magasság nyitott állapotban [mm] 1970
Űrtartalom [l] 200
Teherbírás összesen [kg] 815
Cikkszám kék 249-909-J1
Ár Ft / darab 461.300

Válassza ki az Ön számára 
ideális polckombinációt!

2 hordóhozVeszélyesanyag-depók, típus Cubos L

A beépíthető polcok lehetővé teszik az üzem igényeihez való rugalmas igazodást, 
pl. kiskannák és 60 literes hordók tárolását a veszélyes anyag lerakatban.

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Rácsrostély, teljes szélességű, tartó konzolra 
helyezéshez 101-114-J1 21.200

Rácsrostély, fél szélességű, tartó konzolra 
helyezéshez 101-115-J1 13.700

Hordótámaszték, 60 liter, tartó konzolra 
helyezéshez 114-546-J1 8.900

Polctámasz 1 pár tartó konzolra függeszthető 241-034-J1 29.800

Tartó konzol 1 pár, rácsrostélyok/felfektető sínek 
felfüggesztéséhez 114-545-J1 19.600

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147   

 W Stabil acéllemez konstrukció vonzó megjelenéssel
 W 2 darab 200 literes hordó tárolásához

 W Bármilyen besorolású vizekre veszélyes anyag, valamint gyúlékony 
folyadékok (H224-226) passzív tárolására engedélyezve

 W Hordótároláshoz közvetlenül a rácsrostélyon vagy az Euro raklapon
 W Zárt kialakítás gázrugós fedéllel és kétszárnyú ajtóval elöl

 W A fedél és az ajtók egymástól függetlenül nyithatóak
 W Optimális hozzáférés a 120°-ban nyíló ajtók révén
 W Illetéktelen hozzáférés elleni védelem a központi zármechanizmusnak és 
biztonsági zárnak köszönhetően

 W Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere)
 W Kármentő tálca 3 mm-es acéllemezből, folyadéktömített hegesztéssel

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-depo-cubos-2-db-200-literes-hordohoz-lakkozott-kek-l-2-2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-teljes-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-fel-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-60-liter-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/cubos-polctamasz-l-2-2-l-4-2-l-4-4-tipushoz-1-par/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcmerevito-1-par-racsrostelyok-felfekteto-sinek-felfuggesztesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 249-911-J1

589.300 Ft
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A robusztus és megbízható veszélyesanyag-depók minden kivitelben védelmet és biztonságot kínálnak, akár 200 literes 
edények számára is. Az aláfoghatóság (100 mm hasmagasság) problémamentes szállítást garantál pl. villás targoncával.

  

Rendelhető kiegészítők:

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető 
rendszer SpillGuard®

25.800 Ft / darab 10 darabtól
32.200 Ft / darab
Cikkszám 271-433-J1

INNOVÁCIÓ lásd

296-297
lásd
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TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

Veszélyesanyag-depó Cubos L-4.2, kék lakkozott, 
max. 4 db 200 literes hordóhoz

Központi zárrendszer az ajtók és a tető reteszelésére

Gázrugók biztosítják a tető könnyű és egyszerű nyitását és 
zárását

Természetes (0,4-szeres légcsere) gyúlékony folyadékok 
előírásszerű tárolásához

Kivehető, horganyzott rácsrostély, rácskiosztás 40 x 30 mm

Engedélyezett kármentő tálca stabil, 3 mm-es acéllemezből, 
folyadéktömített hegesztéssel

A 100 mm hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4

Típus L-4.2 L-4.4
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1425 x 1350 x 1480 1425 x 1350 x 1610
Magasság nyitott állapotban [mm] 2100 2225
Űrtartalom [l] 200 400
Teherbírás összesen [kg] 1215 1215
Cikkszám kék 249-911-J1 249-912-J1
Ár Ft / darab 589.300 661.700

Veszélyesanyag-depók, típus Cubos L

Válassza ki az Ön számára 
ideális polckombinációt!

4 hordóhoz

Állítható - az üzemek által állított követelményekhez, itt pl 
beépített polccal kiskannák tárolásához optimalizálva.

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Rácsrostély, teljes szélességű, tartó konzolra 
helyezéshez 101-114-J1 21.200

Rácsrostély, fél szélességű, tartó konzolra helyezéshez 101-115-J1 13.700

Hordótámaszték, 60 liter, tartó konzolra helyezéshez 114-546-J1 8.900

Polctámasz 1 pár tartó konzolra függeszthető 241-034-J1 29.800

Tartó konzol 1 pár, rácsrostélyok/felfektető sínek 
felfüggesztéséhez 114-545-J1 19.600
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TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

 W Bármilyen besorolású vizekre veszélyes anyag, valamint gyúlékony 
folyadékok (H224-226) passzív tárolására engedélyezve

 W Hordótárolás közvetlenül a rácsrostélyon vagy a kémiai (120x120-as) 
raklapon

 W Zárt kialakítás gázrugós fedéllel és kétszárnyú ajtóval elöl
 W A fedél és az ajtók egymástól függetlenül nyithatóak

 W Optimális hozzáférés a 120°-ban nyíló ajtók révén
 W Illetéktelen hozzáférés elleni védelem a központi zármechanizmusnak és 
biztonsági zárnak köszönhetően

 W Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere)
 W Kármentő tálca 3 mm-es acéllemezből, folyadéktömített hegesztéssel

 W Stabil acéllemez konstrukció vonzó megjelenéssel
 W 4 db 200 literes hordó tárolásához

https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-teljes-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-fel-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-60-liter-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/cubos-polctamasz-l-2-2-l-4-2-l-4-4-tipushoz-1-par/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcmerevito-1-par-racsrostelyok-felfekteto-sinek-felfuggesztesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 249-913-J1

493.900 Ft

Veszélyesanyag-depó Cubos XL-2.2, kék 
lakkozott, max. 2 darab 200 literes hordóhoz

Központi zárrendszer az ajtók reteszelésére

Kényelmes, 1445 mm-es belső magasság - 
a biztonságos kezelés érdekében

Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere) gyúlékony 
folyadékok előírásszerű tárolásához

Kivehető, horganyzott rácsrostély, szembőség 40 x 30 mm

Engedélyezett kármentő stabil, 3 mm-es acéllemezből, 
folyadéktömített hegesztéssel

A 100 mm-es hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít

A stabil felépítés és a tágas hely garantálja a maximális 
biztonságot és hatékonyságot a veszélyesanyag-depók 
be- és kirakodásakor.

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

  



Rendelhető kiegészítők:
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Veszélyesanyag-depók típus Cubos XL, komfortos belső magassággal 2 hordóhoz

 W Stabil acéllemez konstrukció vonzó megjelenéssel
 W 2 db 200 literes hordó tárolásához

Tárolókapacitás 200 literes hordó 2

Típus XL-2.2
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1425 x 960 x 1870
Belső magasság [mm] 1445
Űrtartalom [l] 200
Teherbírás összesen [kg] 815
Cikkszám kék 249-913-J1
Ár Ft / darab 493.900

Cink présöntvény szivattyú olajos 
hordókhoz, 
Cikkszám 117-563-J1, 48.700 Ft

Műanyag lefejtőkanna, 1 literes, 
Cikkszám 117-408-J1, 6.500 Ft
Műanyag lefejtőkanna, 1 literes, 

Használja átfogó tartozékprogramunkat, 
üzemi folyamatai optimalizálása 
érdekében.

Közvetlenül a hordónál szeretné a lefejtést végezni? Ez 
esetben válassza a veszélyesanyag-depót, típus Cubos 
XL. A 1445 mm-es belső magasság által tágas belső 
térrel rendelkezik, pl. a szivattyúk vagy betöltő tölcsérek 
biztonságos kezelése érdekében.

 W Bármilyen besorolású vizekre veszélyes anyag, valamint gyúlékony 
folyadékok (H224-226) passzív tárolására engedélyezve

 W Hordótároláshoz közvetlenül a rácsrostélyon vagy az EUR raklapon
 W Belső magasság: 1445 mm - pl. szivattyúk vagy betöltő tölcsérek 
biztonságos kezelése érdekében

 W Optimális hozzáférés a 120°-ban nyíló frontoldali ajtók révén
 W Illetéktelen hozzáférés elleni védelem a központi zármechanizmusnak és 
biztonsági zárnak köszönhetően

 W Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere)
 W Kármentő tálca 3 mm-es acéllemezből, szivárgásmentes hegesztéssel
 W Kivehető, horganyzott rácsrostély
 W A 100 mm hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít bármilyen 
szállító jármű számára

Tölcsér GP 2, 200 literes acélhordóhoz, 
Cikkszám 240-013-J1, 27.200 Ft

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Veszélyesanyag-depók

  

https://www.denios.hu/shop/olajoshordo-szivattyu-rozsdamentes-cink-ontvenybol-motor-hidraulika-es-hajtomuolajhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-kanna-polietilenbol-pe-1-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotolcser-pe-szurovel-200-220-literes-acel-es-muanyag-hordokhoz-kerek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 249-914-J1

633.200 Ft

 

Központi zárrendszer az ajtók reteszelésére

Kényelmes, 1445 mm-es belső magasság - a biztonságos kezelés 
érdekében

Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere) gyúlékony folyadékok 
előírásszerű tárolásához

Kivehető, horganyzott rácsrostély, szembőség 40 x 30 mm

Engedélyezett kármentő stabil, 3 mm-es acéllemezből, 
folyadéktömített hegesztéssel

A 100 mm-es hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít

A stabil felépítés és a tágas hely garantálja a maximális 
biztonságot és hatékonyságot a veszélyesanyag-depók 
be- és kirakodásakor.

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

  

Veszélyesanyag-depók



Rendelhető kiegészítők:
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 W Stabil acéllemez konstrukció vonzó megjelenéssel
 W 4 darab 200 literes hordó tárolásához

Tárolókapacitás 200 literes hordó 4 4

Típus XL-4.2 XL-4.4
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1425 x 1350 x 1810 1425 x 1350 x 1930
Belső magasság [mm] 1445 1445
Űrtartalom [l] 200 400
Teherbírás összesen [kg] 1215 1215
Cikkszám kék 249-914-J1 249-915-J1
Ár Ft / darab 633.200 704.900

Használja átfogó 
tartozékprogramunkat, üzemi 
folyamatai optimalizálása 
érdekében.

Veszélyesanyag-depók típus Cubos XL, komfortos belső magassággal 4 hordóhoz

Közvetlenül a hordónál szeretné a lefejtést végezni? Ez 
esetben válassza a veszélyesanyag-depót, típus Cubos 
XL. A 1445 mm-es belső magasság által tágas belső 
térrel rendelkezik, pl. a szivattyúk vagy betöltő tölcsérek 
biztonságos kezelése érdekében.

 W Bármilyen besorolású vizekre veszélyes anyag, valamint gyúlékony 
folyadékok (H224-226) passzív tárolására engedélyezve

 W Hordótárolás közvetlenül a rácsrostélyon vagy a kémiai (120x120-as) 
raklapon

 W Belső magasság: 1445 mm - pl. szivattyúk vagy betöltő tölcsérek 
biztonságos kezelése érdekében

 W Optimális hozzáférés a 120°-ban nyíló frontoldali ajtók révén

 W Illetéktelen hozzáférés elleni védelem a központi zármechanizmusnak és 
biztonsági zárnak köszönhetően

 W Természetes szellőzéssel (0,4-szeres légcsere)
 W Kármentő tálca 3 mm-es acéllemezből, szivárgásmentes hegesztéssel
 W Kivehető, horganyzott rácsrostély
 W A 100 mm hasmagasság optimális aláfoghatóságot biztosít bármilyen 
szállító jármű számára

A gyakorta végzendő tevékenységeket, mint pl. nem éghető folyadékok 
szivattyúzása és lefejtése, akár közvetlenül a tágas Cubos XL típusú 
veszélyesanyag-depóban is el lehet végezni.

Cink présöntvény szivattyú olajos 
hordókhoz, 
Cikkszám 117-563-J1, 48.700 Ft

Műanyag lefejtőkanna, 1 literes, 
Cikkszám 117-408-J1, 6.500 Ft
Műanyag lefejtőkanna, 1 literes, Tölcsér GP 2, 200 literes acélhordóhoz, 

Cikkszám 240-013-J1, 27.200 Ft

DENIOS 
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nyilatkozat (ÜHP)

  

Veszélyesanyag-depók

https://www.denios.hu/shop/olajoshordo-szivattyu-rozsdamentes-cink-ontvenybol-motor-hidraulika-es-hajtomuolajhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-kanna-polietilenbol-pe-1-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotolcser-pe-szurovel-200-220-literes-acel-es-muanyag-hordokhoz-kerek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Tárolókapacitás 200 literes hordó 2 4 4

Típus 2 GST-KS 4 GST-KS 4 GST-KS-V50
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1400 x 945 x 1520 1400 x 1370 x 1460 1400 x 1370 x 1590
Magasság nyitott állapotban [mm] 2250 2500 2640
Űrtartalom [l] 205 205 400
Teherbírás összesen [kg] 935 1400 1400
Cikkszám lakkozott 114-643-J1 114-660-J1 178-423-J1
Ár Ft / darab 531.300 674.800 800.800

Cikkszám horganyzott 114-508-J1 114-518-J1 178-424-J1
Ár Ft / darab 613.900 743.100 877.800

Cikkszám 114-508-J1

613.900 FtSZETT-ÁR

Cikkszám 122-724-J1

638.400 Ft

Cikkszám 114-643-J1

531.300 Ft

 W Engedély gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen 
vízveszélyességi besorolású anyag tárolására

 W Lezárható, gázrugós acél fedél csatos fedéllel
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2 GST-KS veszélyesanyag-depó, horganyzott, polccal, 
1x teljes szélességű rácsrostély kiskannák és 60 literes 
hordó tárolásához

2 GST- KS veszélyesanyag-depó, horganyzott, 
beépített polccal kiskannák részére

2 GST- KS veszélyesanyag-depó, 
lakkozott, max. 2 db 200 literes 
hordó részére

GST-KS modell, acél fedéllel, max. 4 darab 
200 literes hordó tárolására

  

Veszélyesanyag-depók

2 GST- KS veszélyesanyag-depó, horganyzott, 
max. 2 db 200 literes hordó részére

SZETT-ÁR

Cikkszám 122-726-J1

681.500 Ft

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-horganyzott-2-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-v50-acel-horganyzott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-horganyzott-2-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-horganyzott-polc-es-racsrostely-termeszetes-szellozes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-lakkozott-2-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-2-gst-ks-acel-horganyzott-polc-es-2-racsrostely-termeszetes-szellozes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 114-660-J1

674.800 Ft

Cikkszám 178-423-J1

800.800 Ft SZETT-ÁR

Cikkszám 122-727-J1

734.000 Ft
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Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Rácsrostély, teljes szélességű, tartó konzolra helyezéshez 101-114-J1 21.200

Rácsrostély, fél szélességű, tartó konzolra helyezéshez 101-115-J1 13.700

Hordótámaszték, 60 liter, tartó konzolra helyezéshez 114-546-J1 8.900

Polctámasz 1 pár, polcmerevítőre akasztható 114-544-J1 27.800

Tartó konzol 1 pár, rácsrostélyok/felfektető sínek felfüggesztéséhez 114-545-J1 19.600

DENIOS 
garancia

5 
év

TÜV/
MPA-minősítésű 
termékek

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Válassza ki az Ön számára ideális polckombinációt!

Hordókocsik

4 GST- KS lakkozott típusú 
veszélyesanyag-depó, 200 literes

Veszélyesanyag-depók

  

4 GST- KS lakkozott veszélyesanyag-depó, 
400 literes kármentő tálcával.

4 GST - KS veszélyesanyag-depó, 2 db 200 literes hordóhoz, álló tároláshoz, 
beépíthető polccal kiskannák és egy fekvő 60 literes hordó tárolásához, 
200 literes kármentő tálcával, Cikkszám 122-727-J1, 734.000 Ft

4 GST-KS-V50 veszélyesanyag-depó, 
2 db 200 literes hordóhoz, álló tároláshoz, 
beépíthető polccal kiskannák és egy fekvő 
60 literes hordó tárolásához, 400 literes 
kármentő tálcával, Cikkszám 178-431-J1, 
860.300 Ft

 W Hegesztett konstrukció integrált acél kármentő tálcával
 W 3 oldali védelem fröccsenésgátló falakkal
 W Kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok mint rakodófelületek
 W Természetes szellőzéssel a 3 oldalon körbefutó szellőzőrések révén
 W Álló és fekvő tárolók hatalmas választéka az egymásra rakható 
polcelemekből

 W 100 mm hasmagasság az emelőkocsival vagy villás targoncával 
történő mozgatáshoz

oldalszám

246

https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-v50-acel-lakkozott-4-db-200-l-hordohoz-termeszetes-szellozes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-acel-lakkozott-termeszetes-szellozessel-kiskanna-polccal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-teljes-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsrostely-veszelyes-anyag-tarolo-depokhoz-fel-szelessegu-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-60-liter-polcallvanyokra-szereleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polctamasz-1-par-polcallvanyra-akaszthato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcmerevito-1-par-racsrostelyok-felfekteto-sinek-felfuggesztesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-acel-lakkozott-termeszetes-szellozessel-kiskanna-polccal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/veszelyes-anyag-allomas-4-gst-ks-v50-acel-lakkozott-termeszetes-szellozessel-kiskanna-polccal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 158-049-J1

477.100 Ft

 W Kültéren is felállítható
 W Sűrítettgáz-palackok előírásszerű kiürítése és készentartása TRGS 510 szerint
 W Hatékony szellőztetés TRGS 510 szerint
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Típus LG 700 LG 1000 LG 1350

Tárolókapacitás 50 literes gázpalack 2 3 5
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 695 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070
Ajtó kivitele egyszárnyas kétszárnyas kétszárnyas
Cikkszám 158-049-J1 158-051-J1 158-053-J1
Ár Ft / darab 477.100 572.300 635.300

Tartozék

Cikkszám görgetőrámpa 158-054-J1 158-055-J1 158-056-J1
Ár Ft / darab 49.700 51.100 53.600

Cikkszám palacktartók, állítható 
magassággal 117-059-J1 117-059-J1 117-059-J1

Ár Ft / darab 30.600 30.600 30.600

Rendelhető kiegészítők:

Gázpalacktároló szekrények

Palacktartó állítható magassággal, oldalsó 
falra akasztható. Segítségével kisebb 
gázpalackokat is praktikusan tárolhatunk.

LG 700 gázpalacktároló szekrény, akár 2 palackhoz 
(armatúra nélkül)

A belül rögzített rámpa felhajtható és 
lehetővé teszi a gázpalackok könnyű 
be- és kirakodását.

LG 1350 gázpalacktároló szekrény, akár 5 palackhoz 
(armatúra és görgetőrámpa nélkül), 
Cikkszám 158-053-J1, 635.300 Ft

LG típusú gázpalacktároló szekrények

  

 W Horganyzott kivitel kiegészítő porfestéssel világosszürke színben (RAL 7035), optimális korrózióvédelem
 W Nemesacél szekrénylábak
 W Az előredöntött tető megakadályozza a víz visszafolyását és az épület falának ezáltali szennyezését
 W Lopás és illetéktelen használat elleni védelem beépített hengerzárral és stabil 3-pontos zárókarral
 W 2 C-sín armatúrák rögzítéséhez (az armatúrák nem a szállított csomag részei)
 W 3 áttörés (műanyag kupakkal lezárva) a szekrény fedelén minden palackhelynél

A hozzáillő kiegészítőket 
megtalálja az üzletben!

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-lg-700-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-lg-700-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-lg-1000-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-lg-1350-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgeto-rampa-suritett-gazpalack-tarolo-szekrenyhez-lg-700/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgeto-rampa-suritett-gazpalack-tarolo-szekrenyhez-lg-1000/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgeto-rampa-suritett-gazpalack-tarolo-szekrenyhez-lg-1350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/palacktarto-suritett-gazpalackos-szekrenyhez-lg-allithato-magassagu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/palacktarto-suritett-gazpalackos-szekrenyhez-lg-allithato-magassagu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/palacktarto-suritett-gazpalackos-szekrenyhez-lg-allithato-magassagu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-lg-1350-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Gázpalacktároló szekrények GF 8.19 típus, kétszárnyas ajtó, 
opcionális betétlemezek, Cikkszám 137-125-J1, 325.200 Ft

242.200 Ft -tól

Gázpalacktároló szekrények

GF típusú gázpalacktároló szekrények

BK-60 acél gázpalack 
mozgató kocsi, tömör 
gumi abroncsokkal, 
kerékátmérő 200 mm.

  

Cikkszám 115-243-J1, 
51.800 Ft

 W Stabil acélkeretes szerkezet rácsokkal
 W Lezárható forgó szárnyas ajtó az illetéktelen behatolástól való 
védelem érdekében

 W Minőségi felületkezelés az optimális korrózióvédelemért

 W Fedett kültéri tárolóhoz
 W A TRGS 510 követelményei szerint

GF 8.18 típusú gázpalacktároló szekrény 33 kg-os palackokhoz, 
kétszárnyas ajtóval, Cikkszám 137-123-J1, 293.700 Ft

GF 8.16 típusú gázpalacktároló 
szekrény opcionálisan 
megrendelhető polclappal, mint 
kiegészítő tárolószint 11kg-os 
palackokhoz, egyszárnyas ajtóval

GF 8.16 típusú gázpalacktároló szekrény magas rakodó 
padlózattal 33 kg-os palackokhoz, egyszárnyas ajtóval

 W GF 8.16 típus: egyszárnyas ajtó, lehajtható polccal pl. 
propán-bután gázos palackok egymásra állításához, 
szériafelszereltségként betétlemezekkel

 W GF 8.18 típus: kétszárnyas ajtó, opcionális betétlemezek
 W GF 8.19 típus: kétszárnyas ajtó, beépített lábszerkezet az 
optimális aláfoghatóságért, opcionális betétlemezek

Típus GF 8.16 GF 8.18 GF 8.19

Tárolókapacitás / 11 kg-os gázpalack 12 8 8
Alternativ tárolókapacitás / 33 kg-os gázpalack 6 6 6
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 790 x 1180 x 1670 1250 x 800 x 1850 1250 x 800 x 1970
Ajtó kivitele egyszárnyas kétszárnyas kétszárnyas
Kivitel sík padló – aláfogható
Cikkszám 137-112-J1 137-123-J1 137-125-J1
Ár Ft / darab 242.200 293.700 325.200

Tartozék – betétlemezek 11kg-os 
gázpalackokhoz, horganyzott

betétlemezek 11kg-os 
gázpalackokhoz, horganyzott

Cikkszám – 137-126-J1 137-126-J1
Ár Ft / darab – 32.200 32.200

https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-szekreny-gf-8-19-ketszarnyas-ajtoval-alafoghato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-palackos-kocsi-bk-60-1-palackhoz-tomor-gumi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-szekreny-gf-8-18-ketszarnyas-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-szekreny-gf-8-16-egyszarnyas-ajtoval-sik-padloval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-szekreny-gf-8-18-ketszarnyas-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-szekreny-gf-8-19-ketszarnyas-ajtoval-alafoghato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betetlemez-gf-8-18-es-gf-8-19-gazpalack-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betetlemez-gf-8-18-es-gf-8-19-gazpalack-tarolo-szekrenyhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 116-952-J1

622.300 Ft
Cikkszám 116-950-J1

323.400 Ft

Típus DGF 1 DGF 2 DGF 3 DGF 4 DGF 5 DGF 6 DGF 7

Tárolókapacitás 50 literes gázpalack 1 2 3 4 5 6 7
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 460 x 400 x 2250 700 x 400 x 2250 1160 x 400 x 2250 1400 x 400 x 2250 1860 x 400 x 2250 2100 x 400 x 2250 2560 x 400 x 2250
Ajtó kivitele 1-szárnyas 1-szárnyas 2-szárnyas 2-szárnyas 3-szárnyas 3-szárnyas 4-szárnyas
Cikkszám 116-949-J1 116-950-J1 116-951-J1 116-952-J1 116-953-J1 116-954-J1 116-955-J1
Ár Ft / darab 212.500 323.400 540.400 622.300 789.600 867.300 1.057.700

 W Kültéren is felállítható
 W Hatékony szellőztetés TRGS 510 szerint
 W Sűrítettgáz-palackok előírásszerű ürítése és készentartása TRGS 510 szerint
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Gázpalacktároló szekrények

DGF típusú gázpalacktároló szekrények

  

DGF 4 típusú gázpalacktároló 
szekrény (armatúrák nélkül)

DGF 2 típusú gázpalacktároló 
szekrény (armatúrák nélkül)

 W Acél szerkezet stabilabb és időjárásállóbb kivitelben, teljesen tüzihorganyzott
 W Gázpalackokhoz való biztosító láncokat is tartalmaz
 W Lopás és illetéktelen használat elleni védelem hengerzárral és stabil 2-pontos záródással
 W Szerelősínnel armatúrák beépítéséhez (az armatúra nem a szállított csomag része)
 W Jelölés W19 veszély-szimbólummal
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési útmutatóval

https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-4-4-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-2-2-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-1-1-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-2-2-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-3-3-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-4-4-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-5-5-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-6-6-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-gazpalack-tarolo-szekreny-dgf-7-7-db-50-literes-palackhoz-szimpla-falu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus FGF 801 FGF 1602

Tárolókapacitás / 11 kg-os gázpalack 10 20
Alternativ tárolókapacitás / 33 kg-os gázpalack 4 9
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 840 x 690 x 1485 1680 x 690 x 1485
Ajtó kivitele 1-szárnyas 2-szárnyas
Cikkszám zsanérok: bal oldalon 116-957-J1 –
Ár Ft / darab 150.200 –

Cikkszám zsanérok: jobbra 116-958-J1 –
Ár Ft / darab 150.200 –

Cikkszám zsanérok: kétoldalas – 116-959-J1
Ár Ft / darab – 302.400

Cikkszám 116-958-J1

150.200 Ft

Cikkszám 125-056-J1

149.800 Ft

Cikkszám 116-960-J1

88.600 Ft

Típus ST 10 ST 20 ST 23 ST 40

Tárolókapacitás: 11 kg-os gázpalack 11 kg-os gázpalack 33 kg-os gázpalack 33 kg-os gázpalack
Darab 1 2 2 4
Külső méretek  
sz x mé x ma (mm) 460 x 400 x 750 840 x 400 x 750 840 x 400 x 1485 1680 x 400 x 1485

Ajtó kivitele 1-szárnyas 1-szárnyas 1-szárnyas 2-szárnyas
Cikkszám 116-960-J1 116-961-J1 125-056-J1 116-962-J1
Ár Ft / darab 88.600 103.300 149.800 200.200

Cikkszám 116-959-J1

302.400 Ft

 W Kültéri elhelyezésre is
 W Teljesen tűzihorganyzott, stabil konstrukció

 W Kültéri elhelyezésre
 W Teljesen tűzihorganyzott, stabil konstrukció
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Gázpalacktároló szekrények

  

ST típusú gázpalacktároló 
szekrény

ST 10 típusú 
gázpalacktároló szekrény

ST 23 típusú gázpalacktároló 
szekrény

FGF típusú gázpalacktároló szekrények

FGF 1602 gázpalacktároló szekrény

FGF 801 gázpalacktároló szekrény

 W Ideális propán-bután gázpalackok tárolására a 
szériatartozék polcokkal

 W A szekrény ideális átszellőzése a perforált oldalfalak 
és ajtó révén TRGS 510 szerint

 W Lopás és illetéktelen használat elleni védelem 
hengerzárral

 W Jelölés veszély-szimbólumokkal
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési útmutatóval

 W Ideális propángáz palackok tárolásához
 W A szekrény hatékony átszellőzését az ajtónál 
található szellőzőrések biztosítják a TRGS 510-nek 
megfelelően

 W Lopás és illetéktelen használat elleni védelem 
négyszögletes zárral

 W Jelölés veszély-szimbólumokkal
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési útmutatóval

https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-fgf-801-4-x-33-vagy-10-x-11kg-palackhoz-1-szarnyas-balos-ajto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-fgf-801-4-x-33-vagy-10-x-11kg-palackhoz-1-szarnyas-jobbos-a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-fgf-1602-9-x-33-vagy-20-x-11kg-palackhoz-2-szarnyas-ajto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-fgf-801-4-x-33-vagy-10-x-11kg-palackhoz-1-szarnyas-jobbos-a/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-23-2-x-33-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-10-1-x-11-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-10-1-x-11-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-20-2-x-11-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-23-2-x-33-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-st-40-4-x-33-kg-palackhoz-zart-fallal-es-egyszarnyu-ajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyekony-gazpalack-tarolo-szekreny-fgf-1602-9-x-33-vagy-20-x-11kg-palackhoz-2-szarnyas-ajto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Zárt terekben Kültéren

A levegőnél könnyebb 
gázok 2-6 palack
Magasság ma (m) = 1 / 
Sugár r (m) = 1
Több, mint 6 palack
Magasság ma (m) = 2 / 
Sugár r (m) = 2

A levegőnél nehezebb 
gázok 2-6 palack
Magasság ma (m) = 0,5 / 
Sugár r (m) = 1
Több, mint 6 palack
Magasság ma (m) = 0,5 / 
Sugár r (m) = 2

A levegőnél könnyebb 
gázok 2-6 palack
Magasság ma (m) = 2 / 
Sugár r (m) = 2
Több, mint 6 palack
Magasság ma (m) = 3 / 
Sugár r (m) = 3

A levegőnél nehezebb 
gázok 2-6 palack
Magasság ma (m) = 1 / 
Sugár r (m) = 2
Több, mint 6 palack
Magasság ma (m) = 1 / 
Sugár r (m) = 3

Védelmi területek

Védelmi terület több palack - levegőnél 
nehezebb/könnyebb - gáz számára

A mi szaktudásunk az 
Ön üzeme számára.

A DENIOS új
„safety@work” leírásban 
érdekes műszaki és 
háttérinformációkat olvashat 
a környezetvédelemről, a 
veszélyes anyagok tárolásáról 
és a munkahelyi biztonságról.

SŰRÍTETTGÁZ-PALACKOK -  
LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEK
A bennük lévő túlnyomás és tartalom (maró, mérgező, gyúlékony, oxidáló, fulladást okozó) miatt a sűrítettgáz-tartályok 
jelentős potenciális veszélyt jelentenek. Tűz esetén biztosítani kell, hogy ezek a gázok vagy a sűrítettgáz-tartályok ne 
melegedjenek fel, és a nyomás alatt lévő gáztartályok ne repedjenek fel. Ezenkívül a mechanikai sérülések előfordulási 
lehetőségét, pl. targoncával történő ráhajtást vagy felborulást ki kell zárni.

Tárolás
Tárolásnak minősül, amikor nyomástartó edények 
raktározásra kerülnek. Tárolásnak nem minősül, ha 
sűrítettgáz-tartályokat ürítés céljából csatlakoztatják, 
vagy karbantartásuk céljából rendelkezésre bocsátják.

Rendelkezésre bocsátás
Rendelkezésre bocsátásként tekintendő, ha a sűrítettgáz-
tartályokat az ürítéshez előírt pontokhoz csatlakoztatják, 
vagy arra készenlétben tartják.
Továbbá rendelkezésre bocsátásként tekintendő, ha a 
sűrítettgáz-tartályokat kézi használatra készen tartják a 
munkahelyeken.Jogi alapok

A sűrített gázok tárolása szempontjából a TRGS 510 
jelenlegi verziója meghatározó. (Németország) Az alábbi 
műszaki szabályok jelenlegi verziója felfüggesztésre 
került az Ipari Biztonsági Szabályzat 27. szakaszának 4. 
bekezdése szerint: 

 W Acetilén- és kalcium-karbid tárolásra vonatkozó 
műszaki szabályok (TRAC)

 W Nyomástartók szabályozásának műszaki szabályai
 W Nyomástartók (TRB) - A nyomástartó rendelet 
technikai szabályai

 W Csővezetékek (TRR)
 W Sűrített gázok műszaki szabályai (TRG)
 W Gőzkazán-rendszerek műszaki szabályai (TRD)
 W Nagynyomású gázvezetékek műszaki szabályai (TRGL)
 W Éghető folyadékokra vonatkozó műszaki szabályok 
(TRbF)

Kültéri tárolás
A kültéri tárolás magában foglalja azon tárolókat is, 
amelyek legalább két oldalon nyitottak, vagy csak az 
egyik oldalon, ha a mélység - a nyitott oldalról mérve - 
nem nagyobb, mint a nyitott oldal magassága. A raktár 
egyik oldala akkor is nyitottnak tekinthető, ha dróthálóból 
vagy hasonló anyagból áll.
A sűrített gázok tárolásakor meg kell jelölni azokat a 
védelmi területeket, amelyek tűzveszélyesnek minősülnek. 
Robbanásvédelmi szempontból ezek a területek a 2. zóna, 
kivéve, ha:

 W a sűrítettgáz-tartályokat eredeti, bontatlan állapotban 
tárolják, ill.

 W használat után ellenőrizték a tömítettséget.

Tűzálló válaszfalra (T90) van szükség általános tűz- és 
robbanásveszély esetén. 
A veszélyt jelentő szomszédos rendszerek (pl. gyúlékony 
anyagokat tároló raktárak) közötti biztonsági távolság 
legalább 5 m legyen; 2 m magas, nem gyúlékony 
anyagokból készült védőfal helyettesítheti a biztonsági 
távolságot.

Rendelkezésre bocsátás / Szellőzés
Mérgező és tűzveszélyes gázokat tartalmazó sűrítettgáz-
palackok rendelkezésre bocsátása csak akkor 
engedélyezett, ha a védőterület betartásra kerül.
A BGI 850-0 (korábbi BGR 120) dokumentumban a 
szakmai egyesület tűz esetére túlmelegedés elleni 
védelmet ír elő. Egyéb esetben a palackokat munka után 
egy védett tárolóba kell vinni. A gázpalack-raktáraknak 
nem gyúlékony anyagokból kell állniuk, valamint a 
padló és a mennyezet területén szellőzőnyílással kell 
rendelkezniük, amely az alapterület 1/100 része, de 
legalább 100 cm2.

A levegőnél 
könnyebb 
gázok

A levegőnél 
nehezebb 
gázok

A levegőnél 
könnyebb 
gázok

A levegőnél 
nehezebb 
gázok



Típus LB 4 LB 6 LB 8 LB 12 LB 16

Tárolókapacitás / 11 kg-os gázpalack 10 12 20 24 40
Alternativ tárolókapacitás / 33 kg-os gázpalack 4 6 8 12 16
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 850 x 700 x 1500 1100 x 700 x 1500 1700 x 700 x 1500 2200 x 700 x 1500 3400 x 700 x 1500
Ajtó kivitele 1-szárnyas 2-szárnyas 2-szárnyas 2 x 2-szárnyú 2 x 2-szárnyú
Zsanérok jobbra kétoldalas kétoldalas kétoldalas kétoldalas
Cikkszám 259-067-J1 259-068-J1 259-069-J1 259-070-J1 259-071-J1
Ár Ft / darab 148.300 220.300 291.200 431.300 571.700
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148.300 Ft -tól 

 W Kültéri felállításra
 W 5 különböző méretben kapható, max. 40 db 11 kg-os vagy 16 db 33 kg-os gázpalackhoz

ÚJ

Gázpalacktároló szekrények

  

Gázpalacktároló szekrények, típus LB

LB 8 típusú gázpalacktároló szekrény, akár 20 db 11 kg-os vagy 8 db 33 kg-os 
gázpalack tárolására alkalmas , Cikkszám 259-069-J1, 291.200 Ft

LB 6 típusú gázpalacktároló szekrény, 6 db 33 kg-os 
gázpalack tárolására , Cikkszám 259-068-J1, 220.300 Ft

LB 4 típusú gázpalacktároló szekrény, 10 db 11 kg-os gázpalack 
tárolására , Cikkszám 259-067-J1, 148.300 Ft

 W Ideális propángáz-palackok tárolásához
 W Stabil, hegesztett szerkezet horganyzott acéllemezből, porszórt: kék korpusz (RAL 5010), szürke ajtók (RAL 7042)
 W Ajtók és oldalfalak szellőzőnyílásokkal, zárt hátsó fal
 W Horganyzott ráccsal és kivehető közbenső polccal rakodó szintként
 W Dőlt tető az optimális vízelvezetés érdekében
 W Zárható hengerzárral az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Figyelmeztető szimbólummal jelölt
 W A szállítás teljesen összeszerelt állapotban történik

DENIOS 
garancia

5 
év
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Típus GSN 1.15 GSN 2.28

Tárolókapacitás 50 literes gázpalack 25 25 50 50
Kivitel padlólemez nélkül padlólemezzel padlólemez nélkül padlólemezzel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1430 x 1410 x 2210 1430 x 1410 x 2410 2760 x 1410 x 2210 2760 x 1410 x 2410
Belső méretek sz x mé x ma (mm) 1420 x 1280 x 2110 1420 x 1280 x 2310 2750 x 1280 x 2110 2750 x 1280 x 2310
Ajtó kivitele 1-szárnyas 1-szárnyas 2-szárnyas 2-szárnyas
Cikkszám 256-859-J1 256-858-J1 256-861-J1 256-860-J1
Ár Ft / darab 476.700 635.600 707.700 1.049.300

 W Gázpalackok előírásszerű tárolásához TRGS 510 alapján
 W Kültéren is felállítható
 W Opcionálisan választható horganyzott padlólemezzel, vagy anélkül 476.700 Ft -tól

ÚJ

Gázpalack tárolók 5 
év

GSN típusú gázpalack tárolók, max. 50 gázpalack részére

  

GSN 2.28 típusú gázpalack tároló, padlólemez nélkül, különösen alkalmas gázpalackos raklapok behelyezésére. 
Az ajtó 160 mm-es szabad magassága révén a gázpalack tároló állvány nyitott homloklemeze mellett is zárható.

https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-gsn-1-15-szurke-padlolemez-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-gsn-1-15-szurke-padlolemezzel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-gsn-2-28-szurke-padlolemez-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazpalack-tarolo-gsn-2-28-szurke-padlolemezzel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

Gázpalack tárolók

Rakásolható polcok gázpalackok 
tárolásához
Rakásolható polcállványok: akár 2 állványt is egymásra 
lehet tenni. Így 3 egymás feletti sor hozható létre. 
Állvány mérete: sz x mé x ma (mm) 1437 x 1038 x 750, 
teherbírás: 500 kg

Két egymásra állítható 
rakásolható polc

5 
év

Cikkszám 216-658-J1, 
83.200 Ft

  

 W Stabil acélkeretes szerkezet rácshálóval
 W Profilozott acéllemez tető
 W Horganyzott, minőségi porszórt felülettel, szürke színben (RAL 7016), az optimális korrózióvédelemért
 W Lezárható szárnyas ajtó az illetéktelen behatolástól való védelem érdekében
 W Szállítás szétszerelve, összeszerelési útmutatóval

Gázpalack tároló GSN 2.28, padlólemezzel

Gázpalack tároló GSN 1.15, padlólemez nélkül

Gázpalack tároló GSN 1.15, padlólemezzel

Felhajtórámpa
A gázpalack tároló könnyű rakodását segíti a 
beakasztható alumínium felhajtórámpa sz x mé 
(mm): 908 x 933, kerekek terhelhetősége 150 kg, 
padlólemezes gázpalack tárolóhoz való

Cikkszám 115-876-J1, 
92.800 Ft

TRGS 510 
(Veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó műszaki szabályok).
A szabadban azok is annak minősülnek, amelyek legalább 2 
oldalon nyitottak.

A tárolókat az általános forgalom elől el kell zárni.

A tárolóhelyiség külső falainak minimum tűzgátlónak 
kell lenniük.

https://www.denios.hu/shop/rakasolhato-polcok-gazpalackok-tarolasahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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A minőség garanciánk

EN 1090

BIZTONSÁGOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT 
TÁROLÁSI TECHNOLÓGIA ACÉLBÓL

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/
gyartoi-minoseg

Sokoldalú ügyféligények 
- sokoldalú DENIOS- 
termékszolgáltatás!

Szüksége van egy jogszabályoknak megfelelő és környezetbarát megoldásra 
az üzemi terület biztosításához, veszélyes anyagok tárolása és kezelése 
során? Vagy biztonságosan és kényelmesen szeretné tárolni a műszaki 
felszereléseket? Legyen szó veszélyesanyag-tárolóról, tűzvédelmi raktárkonténerről, vagy műszaki 
biztonsági helyiségről - a DENIOS műszaki térrendszerei a tároló közeghez, valamint a kapcsolódó 
tevékenységhez optimálisan tervezettek. A használati koncepciótól függően polcmegoldások, kompakt 
vagy bejárható rendszerek kerülhetnek szóba.
Az acélból készült kulcsrakész raktárrendszerek szabványosított rendszerek alapján kerülnek kialakításra, 
ügyféligények szerint. A DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik = Német Építéstechnikai Intézet) 
építésügyi hatóságának jóváhagyása egyszerűsíti az engedélyezési folyamatot, amely során a DENIOS 
örömmel segítséget nyújt az Ön számára.

A DENIOS tárolótechnikával Ön ellenőrzött és tanúsított minőséget vásárol. A 
DENIOS-nál az összes műszaki térrendszer saját gyártásban készül. DIN EN 1090 szerint 
tanúsított az üzemi gyártásellenőrzésünk. A három részes Euronorm DIN 1090 2014 
óta feltétele az acélból és alumíniumból készült tartó szerkezetek CE-jelölésének, ami 
nélkül az EU-ban nem lehet forgalmazni. Már a tervezésnél ügyelünk arra, hogy minden 
elvárásnak megfeleljünk és hogy megoldásaink hatékonyak és gazdaságosak legyenek. Annak érdekében, hogy Ön, 
ügyfélként biztos legyen a döntésében, termékeinket rendszeresen tanúsíttatjuk független intézményekkel. Ide tartoznak 
többek között a DEKRA, TÜV Nord, DVS, IBS és a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) Berlinben.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.



167  +36 96 800 147

Mielőtt egy térrendszer mellett dönt, biztos akar lenni 
abban, hogy tökéletesen megfelel az Ön elvárásainak és 
hogy megfelel az összes jogi és biztonsági előírásnak? 
Ennek érdekében átfogó és személyes tanácsadást 
kínálunk – akár Önnél helyben is – és támogatjuk ezen 
felül átfogó információkkal a lehetséges megoldásokról. 
A konstrukciós és a gyártási fázis ideje alatt átfogó 
és professzionális tanácsadást kínálunk a projekttel 
kapcsolatban. Természetesen nem hagyjuk a vásárlás 
után sem egyedül: például a profi karbantartási 
szervizünkkel vagy a sokéves szaktudásunkkal, melyekkel 
mindenfajta kérdés esetén vagy az oktatási programunk 
keretén belül szívesen állunk rendelkezésére.

Használja a DENIOS felszerelés-program sokféleségét 
az Ön veszélyesanyag-tárolójának egyedi kialakításához. 
Tervezze meg optimálisan a veszélyesanyag-kezelés 
folyamatait - az Ön üzemeltetési igényeihez igazított 
tároló rendszer által. Gyártóként tudjuk, hogy a biztonság 
és a törvényi előírásoknak való megfelelőség, valamint a 
kényelem a használat, és a karbantartás szempontjából 
lényeges paraméterek, amelyek követelményei az 
egyénileg kialakítható felszereltség által a lehető 
legjobban kielégíthetők. Kérje a DENIOS szakértőinek 
segítségét veszélyesanyag-tárolójának megtervezése és 
kialakítása során. Kérésére tanácsot adunk a helyszínen, 
és konfigurálunk egy, az Ön igényeinek megfelelő 
tárolási megoldást a DENIOS által kifejlesztett variáns 
konfigurátor szoftver segítségével.

Kiváló ügyfélszolgáltatás

 W Teljeskörű és egyéni ajánlat
 W Személyes ügyfélszolgálat és 
ajánlatkonfiguráció helyben

 W Terjedelmes felszerelési paletta
 W Nemzetközi gyártási, értékesítési 
és szolgáltatás struktúra

 W Modern információs és 
kommunikációs médiumok 
használata

 W Üzemlátogatások
 W Tesztrendszerek

Tudás és technológiai előny

 W Több, mint 30 év tapasztalat
 W Modern és hatékony gyártás
 W Szoros együttműködés a 
hivatalokkal és szakértőkkel a 
jövőbe tekintő termékfejlesztés 
érdekében

 W Innovációs osztály és innovációs 
hálózatokkal való együttműködés

 W Innovációs vezető a digitális 
ügyfélszolgálatban

 W Egyedülállóan széles kínálat a 
tudásközvetítéshez

Minőség és fenntarthatóság

 W Tanúsított WHG-üzem
 W Nemzetközileg tanúsított 
veszélyes anyag tároló technika 
(építési jog, tűz- és vízvédelem)

 W Tanúsított üzemen belüli 
termelésellenőrzés EN 1090 
szerint

 W Menedzsment-tanúsítvány ISO 
9001, 50001 és 14001 szerint

 W Kiváló CSR-besorolás 
(Silver 2019, ecovadis)

A „Műszaki térrendszerek” című (német nyelvű) brosúrában 
átfogó szaktudást és további információkat talál 
termékpalettánkhoz, a sokszínű felszerelési lehetőségekhez 
és szolgáltatásainkhoz.

Kérje most: +36 96 800 147

Mit értünk szolgáltatás alatt? Öné a választás - mi kínáljuk hozzá a felszerelést!

Az Ön előnyei

www.denios.hu/
szaktudas/

 Az új DENIOS 
biztonsági frissítés 
"safety&work" részében 
érdekes műszaki és 
háttérinformációkat olvashat 
a környezetvédelemről, a 
veszélyes anyagok tárolásáról 
és a munkahelyi biztonságról.

A mi szaktudásunk az 
Ön üzeme számára.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.



A biztonsági adatlapban általában talál leírást a 
biztonságos tárolást illetően. Ide tartoznak pl. speciális 
követelmények a tároló helyiségek vagy tartályok 
kapcsán (beleértve a visszatartó falakat és szellőztetést), 
összeférhetetlen anyagok, tárolási feltételek 
(hőmérséklet/levegő/nedvesség/fény stb.), speciális 
követelmények elektromos berendezések és eszközök 
kapcsán, valamint intézkedések az elektrosztatikus töltés 
ellen.

Milyen előírásokat tud a tároló közeg 
biztonsági adatlapjából kiolvasni a 
biztonságos tárolásra?

3

Az edények méretéből kiindulva kell meghatározni a 
tároló típust. Kiskannák tárolására mennyiségtől függően 
bejárható veszélyes anyag tárolók vagy veszélyes anyag 
szekrények alkalmasak. A bejárható rendszereknél az 
ügyfél kiválaszthatja a polcegységek ill. polcméterek 
mennyiségét. Nagyobb edények tárolására kompakt 
veszélyesanyag-tárolók vagy veszélyes anyag polcos 
tárolók jöhetnek szóba. A különböző tárolásokra (raklapon, 
közvetlen a rácsrostélyon, fektetett hordótárolás stb.) a 
DENIOS speciálisan kialakított veszélyes anyag polcos 
tárolókat kínál.

Milyen edény méretet (kis tároló edények / 
200-literes hordók / IBC-tartályok)  
szeretne, milyen mennyiségben tárolni?

4

Az összes veszélyes anyag rendelkezik tárolási 
besorolással (LGK). A besorolást a biztonsági adatlap 
vagy a csomagolási jelölés alapján kell elvégezni. 
A különböző veszélyes anyag együttes tárolási 
lehetőségének meghatározásához TRGS 510 szerint 
kell eljárni, hogy a veszélyeztetettségi fok növekedését 
elkerüljük. A vízveszélyességi besorolástól (WGK), 
valamint a vízre veszélyes anyagok mennyisége ill. a 
berendezés nagyságától függően, megfelelő felfogó 
kapacitással rendelkező kármentő tálcák és oltóvíz-
visszatartó berendezések (LöRüRL) szükségesek 
folyóvédelmi intézkedésül.

Milyen tárolási besorolással (LGK) és 
vízveszélyességi besorolással (WGK) 
rendelkeznek a közegek?

2

A veszélyes anyagoknál anyagtulajdonságtól 
és veszélyességi potenciáltól függően speciális 
előkészületekre van szükség. Savaknál vagy lúgoknál 
például speciális PE-betétet kell elhelyezni a kármentő 
tálcában. Gyúlékony közegeknél jogszabályban 
előírt tűzvédelmi előírásokat kell figyelembe venni. 
Robbanásveszélyes környezet esetén a 2014/34/EU-s 
ATEX-irányvonalat kell betartani. Különböző közegek 
tárolása esetén, az együttes tárolás előírásait kell 
figyelembe venni.

Milyen közegeket szeretne tárolni?1

Veszélyesanyag-tárolója tervezésénél nem hagyjuk egyedül. Számunkra fontos, hogy személyesen és bőségesen el 
tudjuk látni tanácsokkal és hogy meg tudjuk határozni a pontos igényét. Annak érdekében, hogy bemutassuk, mennyi 
tanácsadási lehetőség rejlik egy veszélyesanyag-tároló tervezésében, felsorolunk néhány fontos kérdést, melyekkel 
közösen fogunk foglalkozni, ha már a konkrétumokról beszélünk.

TERVEZÉSI TÉNYEZŐK AZ ÖN VESZÉLYESANYAG-
TÁROLÓJÁHOZ

A tároló berakodása (kézzel / hordókocsival / elemőkocsival / targoncával) határozza meg például, hogy szükség van-e 
aláfoghatóságra vagy át kell hidalni egy küszöbmagasságot felhajtórámpával.

Hogyan rakodja be a tároló edényeket/
raklapokat a tárolóba?5

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/
helyszini-tanacsadas

Tudta, hogy ingyenesen 
használhatja a  
„veszélyes anyagok 
tárolására” vonatkozó 
helyszíni tanácsainkat? 

168 www.denios.hu/shopTelefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.



Veszélyes anyagok le- vagy átfejtésénél megnövekedett 
biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani, különösen, 
ha a tárolt közeg gyúlékony anyag. Műszaki védelmi 
intézkedések lehetnek pl. mesterséges szellőztetés 
beszerelése az előírt levegőcsere arány betartásához, 
légelszívás-ellenőrzés, tűz és Ex-védett intézkedések, 
valamint egy potenciálkiegyenlítő beszerelése a földelés 
érdekében.
A komfortos kezeléshez megfelelő felszerelési 
opciók kaphatók, mint pl. lefejtő bakok, fellépők vagy 
hordószivattyúk.

Le- vagy átfejtésre is sor kerül a 
tárolóban?6

Veszélyes anyagok vízvédelmi területen való tárolásához 
speciális műszaki és szervezeti intézkedések szükségesek. 
Az Ön adatai alapján összeállítunk egy ajánlatot, mely 
tartalmazza a megfelelő biztonsági felszerelést és 
a veszélyesanyag-tároló jogszabályoknak megfelelő 
üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokat.

Vízvédelmi területen szeretne veszélyes 
anyagokat tárolni?8

Sok DENIOS ügyfél használja a kényelmes lerakodási 
szolgáltatást. Ebben az esetben a gyakorlott DENIOS 
munkatársak átveszik a biztonságos és kármentes 
lerakodást. 
Kérésre a megfelelő emelőeszközöket is tudjuk 
biztosítani. Az ügyfél oldali előkészületi munkálatokról, 
mint például az alapzat előkészítése, a DENIOS időben 
értesít, hogy a beüzemelés határidőre pontosan 
megvalósítható legyen.

Megoldható a helyszínen a (biztonságos) 
lerakolás, ill. felállítás daruval/
targoncával?

9

A hőmérséklet-érzékeny anyagoknál egy műszaki 
felszerelésre (fűtés/klímatechnika) van szükség a 
hőmérsékleti határértékek betartása érdekében. A 
műszaki térrendszereink felhasználástól függően ISO A- 
vagy ISO B-anyagból álló hőszigeteléssel rendelkeznek.

Be kell tartani bizonyos tároló 
hőmérsékletet a közegek tárolásánál?7

Az említett tervezési tényezők mellett beszélünk Önnel a felszerelési lehetőségekről és szolgáltatásokról, 
valamint támogatjuk Önt a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz szükséges tervdokumentumokkal. Közös 
minőségellenőrzés (Factory Acceptance Test, FAT/Site Acceptance Test, SAT), vagy gyárlátogatások is a 
szolgáltatásaink részét képezik. Újonnan megnyílt DENIOS műszaki központunkban meggyőződhet műszaki 
térrendszereink minőségéről és funkcionalitásáról.

Láthatja, hogy mennyire körültekintően gondoskodunk ügyfeleinkről. Nemcsak termékeink minősége, hanem 
ügyfélorientált szervezeti formánk is támogatja Önt abban, hogy veszélyesanyag-tárolójának kialakítása 
során megbízható, hatékony, gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő teljes körű megoldásokból 
profitáljon.

www.denios.hu/
gyakorlati-peldak

169  +36 96 800 147 Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Gyakorlati példa

Láthat néhány példát 
arra, hogy a DENIOS 
megoldások hogyan 
kerültek megvalósításra az 
ügyfeleinknél. 
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Megjelölés Tároló felület [m²] Űrtartalom [l] Korpusz mérete sz x mé x ma [mm] Belső méretek sz x mé x ma [mm] Súly* [kg]

WHG 210 2 316 2165 x 1028 x 2320 2000 x 830 x 2000 450
WHG 320 6 660 2990 x 2215 x 2235 2830 x 2000 x 2000 860
WHG 250 10 1135 5028 x 2215 x 2235 4830 x 2000 x 2000 1320
WHG 360 15 1770 6028 x 2800 x 2235 5830 x 2590 x 2000 1860

Az Ön biztonsága és kényelme 
érdekében: 5 mm-es kádvastagság és 
csupán 150 mm-es belépési magasság!

Tároló felület:  
kb. 2-től 15 m²-ig

m2

Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-38.5-177DIBtEN 1090

Kérésre
Cikkszám 265-970-J1

Bejárható veszélyesanyag-tárolók, WHG típus

 

Az Ön előnyei
 W Engedéllyel rendelkezik vizekre veszélyes és éghető 
anyagok tárolására, választható hozzá igény szerint 
mesterséges szellőztetés

 W Robusztus ipari tervezés trapézlemezes optikával
 W Bevizsgált 5 mm-es kármentő tálcával, egyrészes, 
így kitűnően alkalmas akár nagyobb tartályok 
jogszabályoknak megfelelő tárolására is

 W Házhoz szállítás, készre szerelve, azonnali használatra - 
„ready to use“

Szériafelszereltség (WHG)
A WHG veszélyesanyag-tároló már alapváltozatban engedélyezett a vizekre 
veszélyes anyagok tárolására.
A felszereltség a következőket tartalmazza:

 W Bevizsgált, egyrészes kármentő tálca nagy felfogási térfogattal
 W Külső burkolat horganyzott trapézlemezből
 W 2-szárnyas ajtó a hosszanti oldalon (középen)
 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

WHG típusú veszélyesanyag-tárolók - a bevált modellek
A WHG típusú veszélyesanyag-tárolókszámos iparágban kedveltek, a vegyipartól 
kezdve több iparágon át a kereskedelemig.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Megjegyzés: Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
*szerelvények nélkül

https://www.denios.hu/shop/veszelyesanyag-tarolo-whg-bejarhato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Válasszon a piacon elérhető 
széleskörű felszereltségből.

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² 
sebességnyomású szélterhelésre, és 
sk = 2,5 kN/m² karakterisztikus hónyomás 
terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

Külső és belső tűzállósággal (T 90/REI 90) 
rendelkező veszélyesanyag-tárolót keres? 
Akkor a DENIOS veszélyesanyag-tárolói 
között megtalálja, amit keres!

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre veszélyes  W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, H224)

 W Természetes szellőzéssel igény esetén
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Raktárban végzett tevékenységek esetén (aktív tárolás):
 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Az összes maradék veszélyes 
anyag tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a 
tárolás speciális követelményeiről!

Hőmérsékletre 
érzékeny anyagok

Szigetelt kivitelű termékünket ajánljuk figyelmébe
 W Fagyérzékeny anyagok számára, MCV raktárunkat.
 W Nagyfokú melegítésre, vagy hűtésre az SC (szintes 
raktárkonténer) veszélyesanyag-tárolót

Előírások gyúlékony 
folyadékok 
raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, H225 
vagy H224-el jelölve)

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

 W Tűzterhelési távolság figyelembe vétele 
(általában legalább 10 m)

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) 
megvalósítása 
(csatlakozók rendelkezésre állása); adott 
esetben villámvédelmi intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

oldalszám

184

*A méretadatok kerekítve vannak ezen az oldalon. A pontos méreteket a következő oldalakon találja meg.

A veszélyes anyagok tárolásával kapcsolatos, Magyarországon érvényes törvényi 
rendelkezésekről és előírásokról szakértőink szívesen adnak Önnek tájékoztatást 
telefonon, vagy a telephelyén is. Legyen szó akár savak, lúgok, agresszív közegek vagy 
gyúlékony anyagok rendeltetésszerű tárolásáról, keressen minket bizalommal!

Előírások

Bejárható veszélyesanyag-tárolók, WHG típus

Veszélyes anyag raktárak 2-15 m² méretig, belmagasságuk akár 2 m*

WHG 210 WHG 250WHG 320 WHG 360

2 m2

10 m2

6 m2

15 m2

Típusáttekintés:

Tároló felület:

Tároló felület:

Tároló felület:
Tároló felület:

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

lásd

192



172

1

www.denios.hu/shop

Megjelölés Tároló felület [m²] Űrtartalom [l] Korpusz mérete sz x mé x ma [mm] Belső méretek sz x mé x ma [mm] Súly* [kg]

MCV 2520 5 614 2444 x 2422 x 2365 2240 x 2240 x 2100 950
MCV 4320 10 1145 4422 x 2444 x 2365 4240 x 2240 x 2100 1520
MCV 4330 12 1393 4422 x 2944 x 2365 4240 x 2740 x 2100 1730
MCV 6330 17 2039 6422 x 2944 x 2365 6240 x 2740 x 2100 2330

Tároló felület: 
kb. 5-től 17 m²-ig

m2

DIBt   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-38.5-177 EN 1090

Cikkszám 265-971-J1

Kérésre Veszélyesanyag-tároló MCV 4320 
opcionálisan beépített polcokkal és 
különleges színárnyalatban

Bejárható veszélyesanyag-tárolók, MCV típus

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W Engedéllyel rendelkezik vizekre veszélyes és éghető anyagok 
tárolására, igény szerint választható hozzá mesterséges 
szellőztetés

 W Vonzó, modern tervezés, mely tökéletesen illik a meglévő 
építményhez

 W Igény szerint kiegészíthető további hőszigeteléssel 
ásványgyapotból (A éghetőségi osztály) és fűtéssel

 W Egyrészes, bevizsgált 5 mm-es kármentő tálca, így tökéletesen 
megfelel nagyobb tároló edények jogszabályoknak megfelelő 
tárolására is

 W Készre szerelve házhoz szállítjuk, azonnal használható – 
„ready to use“

MCV veszélyesanyag-tároló - sokoldalú és jól bevált konstrukció
Az MCV bejárható veszélyesanyag-tárolót nagyobb komfort és változtathatóság jellemzi. Különböző 
méreteket, szigetelt kivitelt és még sok minden mást kínál. A horganyzott alkatrészek és a festés 
hosszútávú korrózióvédelmet eredményeznek. Különböző edényméretek tárolására alkalmas, a 
kiskannáktól egészen a 200 literes hordókig. A belteret változatos polcrendszerekkel optimálisan 
ki lehet használni.

Az alapverzió
Az MCV veszélyesanyag-tároló már alapváltozatban engedélyezett 
a vizekre veszélyes anyagok tárolására. Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált, egyrészes kármentő tálca nagy felfogási térfogattal
 W Külső burkolat horganyzott trapézlemezből
 W 2-szárnyas ajtóval (sz x ma: 2000 x 2000), választhatóan* a konténer 
rövid vagy hosszanti oldalán, a megadott raszterben

 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

* MCV 2520, csak a hosszanti oldalon lévő, 2-szárnyas ajtós kivitelben 
kapható

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Megjegyzés: Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
*szerelvények nélkül

https://www.denios.hu/shop/mcv-bejarhato-veszelyes-anyag-tarolo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


173

1

  +36 96 800 147

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre veszélyes  W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, H224)

 W Természetes szellőzéssel igény esetén
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Raktárban végzett tevékenységek esetén (aktív tárolás):
 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Az összes maradék veszélyes 
anyag tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a 
tárolás speciális követelményeiről!

Hőmérsékletre érzékeny 
anyagok

 W Fal- és tetőszigetelés 40, ill. 50 mm-es A-anyagból (nem 
gyúlékony)

 W Opcionálisan fűthető
 W Igény esetén hőmérséklet-kontrollal

Előírások gyúlékony 
folyadékok 
raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, 
H225 vagy H224-el jelölve)

 W Tűzterhelési távolság figyelembe vétele 
(általában legalább 10 m)

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) 
megvalósítása (csatlakozók rendelkezésre 
állása); adott esetben villámvédelmi 
intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

Válasszon a piacon elérhető  
széleskörű felszereltségből.

lásd
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KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Ha a veszélyesanyag-tároló belső és külső tűzállóságára (T 90/REI 90) van szükség, 
akkor a DENIOS tűzvédelmi raktárkonténere a megfelelő választás, pl. a bejárható 
WFP raktárrendszer.

lásd
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Bejárható veszélyesanyag-tárolók, MCV típus

MCV 2520

5 m2

MCV 4320 MCV 4330 MCV 6330

10 m2 12 m2

17 m2

Típusáttekintés:

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Tároló felület:

Tároló felület: Tároló felület:

Tároló felület:
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  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-38.5-293DIBt

Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / CP / EP / hordó
Űrtartalom [l]

Korpusz mérete
 sz x mé x ma [mm]

Belső méretek 
sz x mé x ma [mm]

Teherbírás összesen [kg] Súly* [kg]

SolidMaxx C 1.1 1 / 1 / 1 / 4 1000 1710 x 1570 x 2360 1350 x 1310 x 1405 2000 502
SolidMaxx C 2.1 2 / 2 / 3 / 8 1000 2900 x 1570 x 2060 2540 x 1310 x 1405 4000 655
SolidMaxx CH 1.1 1 / 1 / 1 / 4 1000 1725 x 1865 x 2500 1400 x 1610 x 1770 2000 545
SolidMaxx CH 2.1 2 / 2 / 3 / 8 1000 2990 x 1865 x 2295 2665 x 1610 x 1770 4000 760

EN 1090

Cikkszám 265-968-J1

Kérésre

max. 8 hordó vagy 2 KTC/
IBC-tartály számára

Veszélyesanyag-tároló SolidMaxx 
CH 2.1, lefejtő résszel

Kompakt SolidMaxx veszélyesanyag-tárolók

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

SolidMaxx veszélyesanyag-tárolók - szolid tágas tér
A SolidMaxx kompakt veszélyesanyag-tároló rendkívül meggyőző a robusztus kivitel és 
az optimálisan kihasznált tárolókapacitás révén kis alapterületen. A stabil, korrózióálló 
acélkonstrukció beépített kármentő tálcával, 8 db 200 literes hordó tárolására EUR/
kémiairaklapokon vagy közvetlen a rácsrostélyon, illetve max. 2 IBC-tartály számára kínál 
elegendő helyet. Az aláfoghatóság lehetővé teszi a berakodást magasemelővel vagy targoncával.
A térrendszer magasított kivitelben (CH) lefejtő felszereléssel kényelmesen használható lefejtő 
állomásként IBC-tartályokhoz.

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W Vízszennyező és gyúlékony anyagok tárolására engedélyezett, 
igény esetén opcionálisan mesterséges szellőztetéssel

 W Stabil, korrózióálló acél szerkezet beépített kármentő tálcával
 W Kérésre ásványgyapotból készült további hőszigeteléssel 
(ISO A) és fűtéssel a fagymentes tároláshoz

Az alapverzió
A SolidMaxx veszélyesanyag-tároló már alapváltozatban engedélyezett a 
vizekre veszélyes anyagok tárolására.
Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált, egyrészes kármentő tálca, 5 mm-es tálcavastagsággal 
(max. 1,9 g/cm³ vastagság), vagy 3 mm-es (max. 1,0 g/cm³ vastagság) 
tálcavastagsággal

 W Időjárásálló külső burkolat
 W 1-szárnyas ajtó SolidMaxx C/CH 1.1, 2-szárnyas ajtó 
SolidMaxx C/CH 2.1

 W Kapurögzítő, belső
 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
*daruszemekkel

https://www.denios.hu/shop/solidmaxx-kompakt-veszelyes-anyag-depo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Válasszon a piacon elérhető széleskörű felszereltségből.

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

lásd

186-187

Ha a veszélyesanyag-tárolónak tűzállónak kell lennie (T 90/REI 90), akkor a DENIOS tűzvédelmi 
raktárkonténere a megfelelő választás, pl. a kompakt RFP 115 raktárrendszer.

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre veszélyes  W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, H224)

 W Természetes szellőzéssel igény esetén
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Raktárban végzett tevékenységek esetén (aktív tárolás):
 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások 
figyelembe vétele szükséges

Az összes maradék veszélyes 
anyag tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a 
tárolás speciális követelményeiről.

Hőmérsékletre érzékeny 
anyagok

 W Fal- és tetőszigetelés 40, ill. 50 mm-es A-anyagból 
(nem gyúlékony)

 W Opcionálisan fűthető
 W Igény esetén hőmérséklet-kontrollal

Kompakt SolidMaxx veszélyesanyag-tárolók

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

SolidMaxx C 2.1
max. 8 hordó vagy 2 IBC-tartály 
számára

SolidMaxx CH 2.1
max. 8 hordó vagy 2 IBC-tartály 
számára

SolidMaxx C 1.1
max. 4 hordó vagy 1 IBC-tartály 
számára

SolidMaxx CH 1.1
max. 4 hordó vagy 1 IBC-tartály* 
számára
Lefejtő bak opcionálisan Lefejtő bak opcionálisan

A termékportfólió áttekintése

Előírások gyúlékony 
folyadékok 
raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, 
H225 vagy H224-el jelölve)

 W Tűzterhelési távolság figyelembe vétele 
(általában legalább 10 m)

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) megvalósítása 
(csatlakozók rendelkezésre állása); adott 
esetben villámvédelmi intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

SolidMaxx CH 1.1 és CH 2.1 kb. 0,3 m-rel mélyebbek és magasabbak, mint a C 1.1 és C 2.1 típusok 
(töltő felszereléshez optimálisan kialakítva)

lásd

192

  +36 96 800 147



DIBt

176

1

www.denios.hu/shop

Cikkszám 265-969-J1

Kérésre

Polcos veszélyesanyag-tároló SC 2K 514 tolóajtóval

Veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer, SC típus   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-38.5-120

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténerek - tökéletes illeszkedés nagy tároló edények 
számára
Az SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer a DENIOS legváltozatosabb műszak térrendszere. Négy különböző kivitel (G, P, K, H) 
került az adott méretekben a nagy tároló edényekre (hordó, KTC/IBC-tartály) raklappal/raklap nélkül vagy vegyes tárolásra kialakítva. 
Az összes kivitelnél megtalálható a DENIOS-nál megszokott típusváltozatosság, hőszigetelt és extra mély verzióbanminden típusra. 
Terjedelmes felszerelési opciók egészítik ki ezt a változatosságot – a tökéletes és az Ön igényeire szabott veszélyesanyag-tároló 
konfigurálásához. Ebből adódóan a befektetések és a helyigény is minimalizálódik. Mint a DENIOS összes veszélyesanyag-tárolója, az SC 
felépítése is megfelel a jogszabályoknak és ideális kialakítású az Ön védelmi koncepciójára szabva.

Az alapverzió
Az SC veszélyesanyag-tároló már 
alapváltozatban engedelyezett a vizekre 
veszélyes anyagok tárolására.
Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált kármentő tálca-/ák az alsó tároló 
szinten

 W Külső burkolat horganyzott és lakkozott 
trapézlemezből (hőszigetelt verzió fém 
síklemez-panelből)

 W Ajtó változatok: az egymezős tárolók 
szárnyas ajtóval, a kétmezős tárolók 
tolóajtóval vannak felszerelve, redőnykapuk 
kérésre választhatók

 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés 
elleni védelem érdekében

 W Emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz 
és szállításhoz

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W A befektetési költségek minimalizálása 
tárolóhelyenként

 W A behelyezett tároló edények számára 
megfelelő felszerelés

 W Aláfoghatóság (100 mm hasmagasság)
 W A legkülönbözőbb anyagok tárolása 
bármely vízveszélyességi besorolással 
a specifikus tárolási előírások 
figyelembe vételével

Sokféle variáció
Polcos raktárkonténer termékpalettánk számos 
kiviteli változatot tartalmaz:

 W Extra mély kivitel, a maximális 
tárolókapacitás érdekében (mindkét 
hosszanti oldal felől rakodható)

 W Toló-/szárnyas ajtók, görgős ajtók kérésre
 W Speciális szigetelés teszi lehetővé a 
hőmérsékletre érzékeny anyagok fagymentes 
tárolását

 W Akár 100%-os felfogási térfogat a vízvédelmi 
területeken történő használat során

 W Fekvő hordótárolás

EN 1090

https://www.denios.hu/shop/sc-veszelyes-anyag-tarolo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre veszélyes  W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, H224)

 W Természetes szellőzéssel igény esetén
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások figyelembe vétele szükséges

Raktárban végzett tevékenységek esetén (aktív tárolás):
 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások figyelembe vétele szükséges

Az összes maradék veszélyes 
anyag tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a tárolás speciális követelményeiről.

Hőmérsékletre 
érzékeny anyagok

 W 50 mm-es B-(PUR habos) vagy A-(kőzetgyapot) anyagból készült szigetelés gyúlékony folyadékokhoz
 W Opcionálisan fűthető/klimatizált
 W Igény esetén hőmérséklet-kontrollal
 W 4 m-nél nagyobb térrendszer-szélesség esetén további (ütközésbiztos) légkeverő rendszer kerül telepítésre az 
optimális levegő- és hőmérsékletelosztás érdekében

Válasszon a piacon elérhető széleskörű felszereltségből.

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

Előírások gyúlékony folyadékok raktározására

 W Tűzterhelési távolság figyelembe vétele (általában legalább 10 m)
 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) megvalósítása (csatlakozók rendelkezésre 
állása); adott esetben villámvédelmi intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere arányhoz
 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal szerintin

(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, H225 vagy H224-el jelölve)

Veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer, SC típusKARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

lásd

192

A termékportfólió áttekintése
Az összes kivitelhez van szigetelt és/vagy extra mély verzió.

Kérésre: egyedi polcmagasságok és fektetett hordótárolás (A-kivitel)
K-kivitel 
IBC-tárolás

P-kivitel
Hordótárolás raklapokon

G-kivitel
Közvetlen hordótárolás

H-Kivitel
Hordók és IBC-tartályok vegyes tárolása
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Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / KR / ER / hordó
Űrtartalom (l)

Korpusz mérete 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek 
sz x mé x ma [mm]

Súly* [kg]

SC 1K 214 2 / 2 / 3 / 8 1180 2900 x 1680 x 3125 2700 x 1310 x 2570 820

SC 2K 214 4 / 4 / 6 / 16 1180 2900 x 1680 x 3695 2700 x 1310 x 1500 1065

SC 1K 414 3 / 2 / 4 / 10 1180 3580 x 1680 x 3065 3380 x 1310 x 2570 988

SC 2K 414 6 / 4 / 8 / 20 1180 3580 x 1680 x 3635 3380 x 1310 x 1500 1342

SC 1K 514 4 / 4 / 6 / 16 2000 5720 x 1690 x 3125 2700 x 1310 x 2570 1554

SC 2K 514 8 / 8 / 12 / 32 2000 5720 x 1690 x 3755 2700 x 1310 x 1500 2032

SC 1K 714 6 / 4 / 8 / 20 2400 7080 x 1690 x 3065 3380 x 1310 x 2570 1887

SC 2K 715 12 / 8 / 16 / 40 2 x 1000 7140 x 1720 x 3585 3381 x 1327 x 1467 2334

Veszélyesanyag-tároló SC 2K 715 max. 12 IBC-hez

Max. 12 IBC-hez

Egyedi kivitelek
Minden bemutatott típus egyedi 
kivitelben is elérhető:

 W Extra mély kivitel, a maximális 
tárolókapacitás érdekében (mindkét 
hosszanti oldal felől rakodható)

 W Redőnykapuk
 W Speciális szigetelés teszi lehetővé 
a hőmérsékletre érzékeny anyagok 
fagymentes tárolását

 W Akár 100%-os felfogási térfogat 
a vízvédelmi területeken történő 
használat során

 W Fekvő hordótárolás

SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténerek   Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-38.5-120

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

IBC-tárolás
Az 1500 mm-es polcmagasság 2 tárolószinttől 12 IBC-tartály kényelmes tárolását teszi lehetővé 
az SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer K-kivitelben.Igény szerint max. 18 IBC-tartály 
tárolásához megvalósítható egy harmadik tároló szint is. Az egy tároló szintes rendszernél 2.570 
mm-es polcmagasságnál lefejtési szerelvénnyel ellátott tartályokat is be lehet helyezni.

EN 1090

IBC

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül
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Megjelölés
Tárolási kapacitás I
BC / KR / ER / hordó

Űrtartalom [l]
Korpusz mérete 

sz x mé x ma [mm]
Polcméretek 

sz x mé x ma [mm]
Súly* [kg]

SC 1P 414 0 / 3 / 4 / 12 1100 4100 x 1680 x 3062 3900 x 1310 x 2640 988

SC 2P 414 0 / 6 / 8 / 24 1100 4100 x 1680 x 3062 3900 x 1310 x 1250 1269

SC 1P 814 0 / 6 / 8 / 24 2100 8120 x 1690 x 3065 3900 x 1310 x 2640 2007

SC 2P 814 0 / 12 / 16 / 48 2100 8120 x 1690 x 3065 3900 x 1310 x 1250 2511

SC 1P 1214 0 / 9 / 12 / 36 3200 12060 x 1725 x 3065 3900 x 1310 x 2640 3370

SC 2P 1214 0 / 18 / 24 / 72 3200 12060 x 1725 x 3020 3900 x 1310 x 1250 4850

max. 72 hordó 24 EP-n 
vagy 18 CP-n

SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténerekKARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Polcos veszélyesanyag-tároló SC 2P 814, 
maximum 48 hordóhoz

Hordótárolás raklapokon
A P-kivitelű veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer hordók raklapon való 
elhelyezésére lett kialakítva. Használja ki a 3.900 mm-es polcszélességet, melyekbe 
egymás mellett három kémiai (CP) vagy négy EUR raklap (EP) is elhelyezhető. 
A max. 3 tárolószint 72 hordó tárolását teszi lehetővé 24 EP-n vagy 18 CP-n.

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül
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Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / KR / ER / hordó
Űrtartalom [l]

Korpusz mérete 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek 
sz x mé x ma [mm]

Súly* [kg]

SC 1G 314 0 / 2 / 3 / 8 750 3120 x 1660 x 3062 3000 x 1310 x 2640 845

SC 2G 314 0 / 4 / 6 / 16 750 3120 x 1660 x 3062 3000 x 1310 x 1250 1085

SC 1G 614 0 / 4 / 6 / 16 1500 6240 x 1660 x 3062 3000 x 1310 x 2640 1505

SC 2G 614 0 / 8 / 12 / 32 1500 6240 x 1660 x 3062 3000 x 1310 x 1250 2000

max. 32 hordó 
számára

EN 1090SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténerek

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Közvetlen hordótárolás
A G-kivitelben max. 32 hordó tárolható közvetlen egy rácsrostélyon. Kérésre három tároló szintet 48 hordóval is 
meg lehet valósítani. Az 1.250 mm-es magasság minden polcnál elegendő helyet biztosít a be- és kirakodáshoz. 
A G-rendszereket extra mély kivitelben is el tudjuk készíteni. Igény és helytől függően az üzemi telepen kétoldali 
ajtómegoldások is lehetségesek.

Közvetlen hordótárolás, G-sorozattípus

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül

Egyedi kivitelek
Minden bemutatott típus egyedi kivitelben is elérhető:

 W Extra mély kivitel, a maximális tárolókapacitás érdekében 
(mindkét hosszanti oldal felől rakodható)

 W Redőnykapuk

 W Speciális szigetelés teszi lehetővé a hőmérsékletre érzékeny 
anyagok fagymentes tárolását

 W Akár 100%-os felfogási térfogat a vízvédelmi területeken történő 
használat során

 W Fekvő hordótárolás

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-38.5-120DIBt
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max. 72 hordó vagy 18 
IBC-tartály számára

Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / KR / ER / hordó
Űrtartalom [l]

Korpusz mérete 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek
 sz x mé x ma [mm]

Súly* [kg]

SC 2H 414 6 / 6 / 8 / 24 1100 4100 x 1680 x 3562 3900 x 1310 x 1500 1600

SC 2H 814 12 / 12 / 16 / 48 2100 8120 x 1690 x 3585 3900 x 1310 x 1500 3041

SC 2H 1214 18 / 18 / 24 / 72 3200 12060 x 1725 x 3540 3900 x 1310 x 1500 5205

RFP tűzvédelemi polcos raktárkonténer

SC veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténerekKARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer SC 2H 1214 
megnövekedett űrtartalommal (vízvédelmi terület)

Hordók és IBC-tartályok vegyes tárolása
Maximális rugalmasság: A kényelmes polcméretek lehetővé teszik a hordók, IBC-tartályok és raklapok 
vegyes tárolását a veszélyesanyag-polcos raktárkonténerben, SC, H-kivitel. A legnagyobb kivitel 
max. 72 hordós tárolási kapacitást tesz lehetővé 18 kémiai raklapon (120x120-as), ill. közvetlen a 
rácsrostélyon vagy 18 KTC/IBC tárolását. A szigetelt kivitelben egy kiegészítő légkeringetés (ütközésvédett) 
kerül beszerelésre, hogy biztosítani lehessen az optimális levegő- és hőmérsékletelosztást.

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül

oldalszám

188
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Pontosan illeszkedik. Mint semmi más.Megfelelő. Tanúsított. Verhetetlen.

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/
tuzvedelmi-kontenerek

A DENIOS termékek 
segítenek a gyúlékony és 
robbanékony vegyszerek 
biztonságos és gazdaságos 
tárolásában.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

DIBt – általános építésfelügyeleti engedély 90 perces tűzvédelemmel.

A Német építési jogszabály alapján a tűzvédelemmel ellátott térrendszerek úgynevezett nem szabályozott építési 
termékek. Az ilyen építési termékekhez kötelezően szükséges egy általános építésfelügyeleti engedély. Ezt a Német 
Építéstechnikai Intézet (DIBt) állítja ki. Az általános építésfelügyeleti engedély egy megbízható tanúsítvány, mely 
igazolja a DENIOS termékek alkalmasságát az előírásszerű veszélyes anyag tárolására. Az engedély kiadásához ezen 
kívül egy ellenőrzött statika is tartozik. Ezek Ön számára mind döntő előnyök, mivel Ön egy ellenőrzött rendszer mellett 
dönt, mely a hivatali oldalról elismert. Ezáltal az engedélyezési eljárást Ön gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatja, 
valamint a veszélyesanyag-tárolóját gyorsan és egyszerűen lebonyolítható és a veszélyes anyag tárolóját gyorsan 
használatba veheti.

Tűzvédelemmel ellátott veszélyesanyag-tárolók ott 
kerülnek alkalmazásra, ahol a biztonsági távolságokat 
nem lehet betartani, vagy ahol a szerkezeti tűzszakasznak 
ellen kell állnia az előírt tűzállósági időtartam idejéig. 
Németországban 90 perces tűzállósági időtartamra van 
szükség (T 90). Európában a 120 percig terjedő elvárások 
(REI 120) helyenként kötelezőek.
A DENIOS tűzvédelmi raktárkonténerek megelőző 
tűzvédelmet kínálnak (T 90 kívülről és belülről) - a 
stabil kettős vázszerkezeteknek és a tűzvédelmi 
paneleknek köszönhetően. Megfelelnek a 120 perc 
tűzállóságra vonatkozó nemzetközi követelményeknek 
is (REI 120) megfelelő változatban. A felszerelési 
lehetőségek rendkívüli sokféleségének köszönhetően 
a veszélyesanyag-raktárat pontosan az Ön igényeire 
szabjuk. A teljes rendszer jogszabályoknak megfelelő 
felépítését akkreditált és független tesztelő intézetek 
tesztelték, igazolták és tanúsították. Mivel a tűzvédelem 
átfogó téma, szakértő csapatunk teljes körű szolgáltatást 
nyújt, a szokásos DENIOS minőségben.

A több mint 30 éves tapasztalatunkkal, mint tűzvédett 
veszélyes anyag tároló rendszerek fejlesztője és gyártója 
pontosan tudjuk, hogy a gyakorlatban mire van szükség. 
Az igényeknek megfelelő tárolókapacitástól, terjedelmes 
felszerelési lehetőségeken át tűzvédelmi besorolásokat 
illető megoldásokig egész Európában: Nálunk megtalálja 
azokat a tűzvédelmi raktárkonténereket, melyek 
tökéletesen megfelelnek az Ön igényeinek.

Szakértői csapatunk szívesen ad átfogó tanácsadást 
a tűzvédelmi raktárkonténere pontos tervezésével és 
felszerelésével kapcsolatban - akár helyben is!

Pár kattintással a megfelelő tűzvédelmi raktárkonténerhez 
- külszolgálati munkatársaink modern, mobil 
kommunikációs eszközökkel rendelkeznek. A DENIOS 
saját fejlesztésű szoftverével, a termékkonfigurátorral, 
ügyfeleknek helyben is tudnak tanácsadást nyújtani 
és be tudnak mutatni egy egyéni tárolórendszert. Az 
Ön tűzvédelmi raktárkonténere akár pár kattintással 
pontosan konfigurálható - vizuális eredménnyel és 
irányárral együtt.

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTELEM VILÁGSZERTE
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Teljes rendszerként tanúsított. Verhetetlen. Széleskörű szakmai tudás.

Z-38.5-292 (for Germany)
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Fire protection (in Europe)
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Fire protection (in Europe)

 REI 120

Az Európán kívüli piacok 
számára is kínálunk 
megoldásokat. Érdeklődjön 
nálunk bizalommal!

Rugalmasan alkalmazható 
különféle célokra!
A tűzvédelmi raktárakat 
beltéren és kültéren is 
fel lehet állítani. Ezeket a 
termékeket használhatja 
pl. tűzvédelmileg 
elhatárolt raktárként a 
gyártási területen, vagy 
mint kültéren felállított 
tűzvédelmi raktár.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

A mi követelményünk, mint műszaki térrendszer gyártó 
és fejlesztő, hogy Önnek a tűzvédelem területén 
nemzetközileg elfogadott átfogó jogi biztonságot 
nyújtsunk. Ezért a műszaki térrendszereink megfelelnek az 
összes Európában követelt tűzvédelmi besorolásnak.  
A tűzvédelmi raktárkonténereink megfelelőségét 
független ellenőrző intézetekkel igazoltatjuk.

A tűzvédelmi raktárkonténernek, mint teljes rendszer, 
megbízhatónak kell lennie és különböző módon ellen kell 
állnia a tűznek.
Ezért nem elégszünk meg a tűzvédelmi raktárkonténereink 
egyes komponenseinek ellenőriztetésével 
és tanúsíttatásával. A DENIOS tűzvédelmi 
raktárkonténereket mindig teljes rendszerként tanúsítják. 
Ez a következőket jelenti Önnek: a vállalati értékek, a 
munkatársak és a biztosítás lehető legjobb védelmét. 
Az építési engedélyek is érezhetően felgyorsulnak, 
ha a tűzvédelmi raktárkonténer megfelel az összes 
szükséges elvárásnak és nem kell egyenként igazolni a 
megfelelőséget.

iBS Linz – REI 90 besorolás.

A linzi Tűzvédelmi és Biztonságkutató Intézet az 
építési termékek és a műszaki tűzvédelmi rendszerek 
független tesztelő és tanúsító szerve. A tűzállósági 
vizsgálatok, valamint a tűzzel szembeni reakció 
vizsgálatok keretei között az iBS az európai szabványok 
és vizsgálati módszerek szerint meghatározza az építési 
termékek tűzállóságát. Meghatározzák az EN 13501-2 
szabvány szerinti teherbírást, a helyiségzárást és a 
helyiségrendszer hőszigetelését, valamint osztályozzák 
a teljes rendszert. A hivatalos vizsgálati jegyzőkönyv 
igazolja a meghatározott tűzállóságot, és igazolásként 
szolgál az engedélyező hatóságok és kárbiztosítók 
számára. A DENIOS tűzvédelmi raktárakat az iBS Linz 
REI 90 besorolásúnak minősítette, ezért azok alkalmasak 
minden olyan európai országban történő használatra, ahol 
REI 90 vagy annál kevesebb tűzvédelemre van szükség.

Efectis France – REI 120 besorolás.

A tűzvédelmi raktárkonténerek REI 120 besorolásához 
teherbírásban, térlezárásban és hőszigetelésben a 
tűznek legalább 120 percet ellen kell állnia. A DENIOS 
tűzvédelmi raktárkonténerek az Efectis cég EN 13501-2 
tűzellenállóképességi teszt legmagasabb elvárásainak is 
megfeleltek. Az Efectis France több, mint 40-éves múltra 
visszatekintő akkreditált laborja nagyon jó hírnévvel 
rendelkező intézmény, ahol a tűzvédelmi tanúsítványok 
kiállítása és a tűzvédelmi termékek ellenőrzése történik. 
Hivatalos beszámoló igazolja a térrendszerünk REI 120-as 
besorolását rendkívül szigorú tűzvédelmi feltételekkel 
rendelkező országokban.

A DENIOS-nál Ön profitál a majdnem 1000 munkatársból 
álló, nemzetközi profi szakértői csapatunkból. 
Telephelyekkel Európában és az egész világon jelen 
vagyunk. Szívesen adunk tanácsot az Ön számára 
legmegfelelőbb megoldás érdekében. Nem lehet 
minden intézkedést telefonon megfogalmazni. 
Ezért fontos számunkra, hogy Önt helyben tudjuk 
tanáccsal ellátni. Elutazunk Önhöz annak érdekében, 
hogy profi igényfelmérést tudjunk végezni és hogy 
támogatni tudjuk a megoldás megtalálásában. Nagy 
tapasztalattal rendelkező szaktudásunkkal támogatjuk 
Önt abban, hogy megtalálja az Ön számára optimális 
tűzvédelmi raktárkonténert. Támogatjuk Önt az 
engedélyezés során ahivatalokban és biztosítóknál 
asokéves tapasztalatunkkal,valamint átfogó és elismert 
dokumentumokkal. Ha a tűzvédelmi raktárkonténere már 
Önnél üzemel, akkor sem hagyjuk egyedül. Technikusaink 
a DENIOS tűzvédelmi raktárkonténereket kívülről-
belülről ismerik és szívesen elvállalják a rendszeres 
karbantartásokat az Ön számára. Így teljes mértékben tud 
koncentrálni az üzletére – a többiről mi gondoskodunk.
Kérjen rögtön időpontot!
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Megjelölés Tároló felület [m²] Űrtartalom [l] Korpusz mérete sz x mé x ma [mm] Belső méretek sz x mé x ma [mm] Súly* [kg] Tanúsított tűzvédelem 

WFP-M 6 7 730 3018 x 2784 x 2655 2580 x 2560 x 2280 2370

T 90/REI 90/REI 120

WFP-M 14 14 1560 5938 x 2878 x 2789 5500 x 2560 x 2280 3622
WFP-X 6 7 730 3018 x 2784 x 2875 2580 x 2560 x 2500 2438
WFP-X 10 10 1150 4478 x 2784 x 2921 4040 x 2560 x 2500 3054
WFP-X 14 14 1560 5938 x 2878 x 3009 5500 x 2560 x 2500 3721
WFP-X 22 22 2400 8858 x 2878 x 3009 8420 x 2560 x 2500 4995

Tároló felület: 
kb. 7-től 22 m²-ig

m2
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LABORATORY ASSESSMENT

No. EFR-17-00 1909-B

 REI 120Bejárható tűzvédelmi raktárkonténer 
WFP-X 14, 14 m² alapterülettel

Kérésre
Cikkszám 265-966-J1

Bejárható tűzvédelmi raktárkonténer, típus WFP

WFP tűzvédelmi raktárkonténer - Tágas tér kiváló tűzvédelemmel
A WFP bejárható tűzvédelmi raktárkonténer szinte korlátlan lehetőséget kínál Önnek a tér 
kihasználásában és a gyúlékony folyadékok tárolásában. A tűzvédelmi engedélynek köszönhetően 
rögtön integrálhatja a térrendszert az Ön infrastruktúrájába, biztonsági távolságok betartása nélkül – 
épületeken belül vagy kívül.

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W Mint teljes rendszer rendelkezik (F 90) tűzvédelmi engedéllyel 
kívülről és belülről

 W Nemzetközi kivitelek országspecifikus jogszabályok alapján 
(pl. REI 120 SP, OL, LE, FR)

 W Vízre veszélyes és gyúlékony anyagok tárolására, le- és 
átfejtésére

 W Elhelyezés közvetlenül az épületek külső falánál vagy mint 
tűzvédelmileg elválasztott rész, pl. termékcsarnokban

 W Hosszantartó korrózióvédelem a horganyzott alkatrészeknek 
és magas minőségű 2K festéknek köszönhetően

Az alapverzió
A WFP tűzvédelmi raktárkonténer már alapváltozatában engedélyezett a 
vízszennyező és gyúlékony anyagok tárolására, le- és átfejtésére.
Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált, egyrészes kármentő tálca nagy felfogási térfogattal
 W Külső burkolat tűzvédelmi panelekből (A-anyagok): magas hőszigetelő 
tulajdonságokkal, anyagvastagság: 100 mm, U = 0,36 W/(m²K)

 W Emelőkeret tűzihorganyzott alapanyagból
 W EI2 90-C ajtók EN 13501-2 szerint, EN 1634-1 szerint bevizsgálva, vagy 
országspecifikus kivitelben

 W 1-szárnyas ajtó (sz x ma: 1250 x 2000 mm) vagy 2-szárnyas ajtó 
(sz x ma: 2000 x 2000 mm), választható a raktár rövidebb, v
agy hosszanti oldalán, az adott raszterben

 W A 2-szárnyas ajtóknál egy ajtózár-vezérlő biztosítja az ajtók megbízható 
záródását

 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Levehető emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – F90DIBt

 REI 120IBS

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

*szerelvények nélkül
Megjegyzés: Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

REI 90

https://www.denios.hu/shop/bejarhato-tuzvedelmi-raktarkontener-wfp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ha kültéri telepítést terveznek, és a tűzterhelés elegendő távolságra van, 
akkor tűzvédelem nélküli veszélyesanyag-tárolót is lehet használni,  
pl. az MCV bejárható veszélyesanyag-tárolót.
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Előírások gyúlékony 
folyadékok 
raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, 
H225 vagy H224-gyel jelölve)

7 m2

10 m2

22 m2

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre 
veszélyes

 W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, 
H224)

 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások figyelembe 
vétele szükséges

Az összes maradék 
veszélyes anyag 
tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a tárolás 
speciális követelményeiről!

Hőmérsékletre 
érzékeny 
anyagok

 W A tűzvédelmi panel alapkivitelben magas szigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezik.

 W Opcionális: fagymentes (fűtött/légkondicionált) változat

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés)  
megvalósítása (csatlakozók rendelkezésre 
állnak); adott esetben villámvédelmi 
intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

Bejárható tűzvédelmi raktárkonténer, típus WFP

Kivitelek
A WFP tűzvédelmi raktárkonténer sorozatban 2 különböző 
konténer-típus áll az Ön rendelkezésére:

 W WFP-M – tényleges belső magasság 2.280 mm
 W WFP-X – tényleges belső magasság 2.500 mm

WFP-M 6
WFP-X 6 WFP-X 10 WFP-X 22

Tároló felület:

14 m2

WFP-M 14

Tároló felület:

Tároló felület:

Tároló felület:

DENIOS veszélyes 
anyag napok
Tájékoztassa munkatársait a veszélyes 
anyagok biztonságos napi kezelésének 
fontosságáról. A szakértő DENIOS-Team 
minden veszélyesanyag-tárolással kapcsolatos 
kérdésében segítségére lesz, akár konkrét 
segítségkérés keretében, akár a DENIOS 
veszélyesanyag-napokon zajló szakmai 
előadások által és kísérletek bemutatásával. 
Rendelkezésére állunk akár egy, az Ön 
vállalatára szabott találkozó egyeztetésére 
is. A további rendezvényeket és vásárokat a 
www.denios.hu oldalon találja meg.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

lásd

172

Statika
 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

 W Kiegészítő felszereléssel a 4. szélterhelési 
zónáig, I. terep kategória (qk, w = 1,064 kN/m²) 
vagy talaj-hóterhelésig sk = 5,86 kN/m²

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Max. 4 hordó-hoz 
1 IBC-tartályhoz

Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / KR / ER / hordó
Űrtartalom [l]

Korpusz mérete 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek 
sz x mé x ma [mm]

Súly* [kg]
Tanúsított 

tűzvédelem 

RFP 115-2 0 / 1 / 1 / 4 225 1910 x 1998 x 2380 1267 x 1480 x 1958 1075
T 90/REI 90/REI 120

RFP 115-10 1 / 1 / 1 / 4 1000 1910 x 1998 x 2380 1267 x 1480 x 1411 1075

Fire protection (in Europe)

IB
S LABORATORY ASSESSMENT

Fire protection (in Europe)

 REI 120

Kérésre

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül

Kompakt tűzvédelmi raktárkonténerek RFP 115

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

RFP 115 tűzvédelmi raktárkonténerek - a kompakt megoldás
Nincs minden vállalatnak szüksége nagy méretű raktárra a veszélyes anyagok elhelyezéséhez. Az RFP 
115 tűzvédelmi raktárkonténer robusztus és tűzálló kivitel minimális helyigénnyel. A térrendszert igény 
szerint változó számú rögzített vagy kihúzható polcokkal kínáljuk - a beltér optimális, igényeinek megfelelő 
kihasználására.

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W Vízszennyező és gyúlékony anyagok tárolására engedélyezett, igény esetén opcionálisan mesterséges szellőztetéssel
 W 90 perces tűzállóság (T 90 / REI 90) belső és külső tűzterhelés esetén
 W Nemzetközi változatok országspecifikus jogszabályok szerint, pl. REI 120
 W Rugalmasan használható beltéren vagy kültéren, biztonsági távolságok megtartása nélkül
 W A csekély helyigény miatt gyakran bevethető IBC-k, hordók vagy kiskannák közvetlen elérésére a munkahely környezetében

Az alapváltozat
 W Beépített acél kármentő tálcával kivehető 
tűzihorganyzott rácsrostélyokkal

 W Alapfelszereltségként potenciálkiegyenlítéssel 
az elektrosztatikus feltöltődés megelőzése 
érdekében

 W Zárható, önzáró, 1-szárnyas tűzvédelmi ajtó 
(1350 x 2000 mm), EI290-C, EN 13501 szerint

 W Üzemkészen szerelve szállítjuk, előkészítve a 
padlóhoz történő rögzítésre

Cikkszám 265-965-J1

 REI 120IBS REI 90

Tűzvédelmi raktárkonténer RFP-S 115-10, 
mesterséges szellőztetéssel, 
kapcsolószekrénnyel, ajtórögzítővel

https://www.denios.hu/shop/tuzvedelmi-raktarkontener-rfp-115-kompakt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Válasszon a piacon elérhető széleskörű felszereltségből.

A termékportfólió áttekintése

Előírások gyúlékony 
folyadékok raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, 
H225 vagy H224-gyel jelölve)

Ha kültéri telepítést terveznek, és a tűzterhelés elegendő távolságra 
van, akkor tűzvédelem nélküli veszélyesanyag-tároló a megfelelő 
választás, pl. a SolidMaxx kompakt veszélyesanyag-tároló.

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) 
megvalósítása (csatlakozók rendelkezésre 
állnak); adott esetben villámvédelmi 
intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre 
veszélyes

 W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, 
H224)

 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások figyelembe 
vétele szükséges

Az összes maradék 
veszélyes anyag 
tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a tárolás 
speciális követelményeiről!

Hőmérsékletre 
érzékeny 
anyagok

 W A tűzvédelmi panel alapkivitelben magas szigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezik.

 W Opcionális: fagymentes (fűtött/légkondicionált) változat

Kompakt tűzvédelmi raktárkonténerek RFP 115

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

RFP 115-10RFP 115-2
Max. 4 db 200 literes hordóhoz (a polcok száma opcionális) 1 IBC-tartály vagy max. 4 darab 200 literes hordó számára

lásd

192

lásd

174-175

Statika
 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

 W Kiegészítő felszereléssel a 4. szélterhelési 
zónáig, I. terep kategória (qk, w = 1,064 kN/m²) 
vagy talaj-hóterhelésig sk = 5,86 kN/m²
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Megjelölés
Tárolási kapacitás 

IBC / KR / ER / hordó
Űrtartalom [l]

Korpusz mérete 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek 
sz x mé x ma [mm]

Felső polcméret 
sz x mé x ma [mm]

Súly* [kg]
Tanúsított 

tűzvédelem 

RFP 315.20 2 / 2 / 3 / 8 1150 3660 x 1784 x 2630 2917 x 1440 x 1954 – 2500

T 90/REI 90/REI 120
RFP 315.30 4 / 4 / 6 / 16 1150 3660 x 1784 x 3575 2700 x 1440 x 1350 2700 x 1240 x 1400 3100
RFP 615.20 4 / 4 / 6 / 16 2300 6882 x 1784 x 2649 2917 x 1440 x 1954 – 4400
RFP 615.30 8 / 8 / 12 / 32 2300 6882 x 1784 x 3594 2700 x 1440 x 1350 2700 x 1240 x 1400 5600

Z-38.5-292 (Németország)

ÁLTALÁNOS  
ÉPÍTÉSFELÜGYELETI 
Engedély
DIBt Német Építéstechnikai 
Intézmény, BerlinD

IB
t

Tűzvédelem (európai)

REI 90
BESOROLÁS
Jelentés Sorsz. 
316 102 803-AIB

S

LABORATORY ASSESSMENT

No. EFR-17-00 1909-B

 REI 120

Tűzvédelmi polcos raktárkonténer RFP 615.30, aláfogható a betonaljzaton keresztül

Cikkszám 265-967-J1

Kérésre

max. 32 hordó vagy 
8 KTC/IBC-tartály 

számára

Z-38.5-292 (Németország)

ÁLTALÁNOS  
ÉPÍTÉSFELÜGYELETI 
Engedély
DIBt Német Építéstechnikai 
Intézmény, BerlinD

IB
t

Tűzvédelem (európai)

REI 90
BESOROLÁS
Jelentés Sorsz. 
316 102 803-AIB

S

Tűzvédelmi polcos raktárkonténerek, típus RFP

RFP tűzvédelmi raktárkonténer - tűzvédelmi megoldás bőséges helykínálattal
Az RFP tűzvédelmi polcos raktárkonténer a legjobb választás, ha nagyobb mennyiségű veszélyes 
anyagot vagy tartályokat kell elhelyezni. Egy beépített nagy teherbírású polc állítható tároló 
szintekkel lehetővé teszi a beltér optimális és igényeknek megfelelő kihasználását: pl. az egyedi 
tárolást vagy a kartonos tárolást, raklapokon vagy speciális tartószerkezeteken.

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W Mint teljes rendszer rendelkezik 
(F 90) tűzvédelmi engedéllyel kívülről 
és belülről

 W Nemzetközi kivitelek országspecifikus 
jogszabályok alapján 
(pl. REI 120 SP, OL, LE, FR)

 W Vízre veszélyes és gyúlékony anyagok 
tárolására, le- és átfejtésére

 W Elhelyezés közvetlenül az épületek 
külső falánál vagy mint tűzvédelmileg 
elválasztott rész, pl. termékcsarnokban

 W Hosszantartó korrózióvédelem a 
horganyzott alkatrészeknek és magas 
minőségű 2K festéknek köszönhetően

Az alapverzió
Az RFP tűzvédelmi raktárkonténer már alapváltozatában engedélyezett a vízszennyező és gyúlékony 
anyagok tárolására, átfejtésére vagy eltávolítására. Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált, egyrészes kármentő tálca nagy felfogási térfogattal
 W Külső burkolat tűzvédelmi panelekből (A-anyagok): magas hőszigetelő tulajdonságokkal, 100 mm, 
U = 0,36 W/(m²K)

 W Emelőkeret tűzihorganyzott alapanyagból
 W Hosszanti oldalon 2-szárnyas ajtóval, EI2 90-C ajtó EN 13501-2 szerint, EN 1634-1 szerint 
bevizsgálva, vagy országspecifikus kivitelben

 W Ajtózár-vezérlés biztosítja az ajtók megbízható záródását
 W Ajtó nyílásszöge: 90, 102, 115, 128
 W Ajtók méretei:  315.20 és 615.20 típusoknál: 3000 x 2000, 315.30 és 615.30 típusoknál: 3000 x 3000
 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Levehető emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – F90DIBt

 REI 120IBS REI 90

Megjegyzés:

Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

*szerelvények nélkül

https://www.denios.hu/shop/rfp-tuzvedelmi-raktarkontener/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Válasszon a piacon elérhető széleskörű felszereltségből.

 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) megvalósítása (csatlakozók rendelkezésre 
állnak); adott esetben villámvédelmi intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal szerint

Aláfoghatóság
Az aláfogható kivitelben a tárolót egy külön 
szállított betonlapra állítjuk. Így egyszerűen pl. 
egy magasemelővel bejárható és berakodható. 
A széles verzióban a tárolót két nagy 
betonlappal szereljük fel.

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre veszélyes  W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, H224)

 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások fi gyelembe vétele szükséges

Az összes maradék veszélyes anyag 
tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a tárolás speciális követelményeiről.

Hőmérsékletérzékeny 
anyagok

 W A tűzvédelmi panel alapkivitelben magas szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik.
 W Opcionális: fagymentes (fűtött/légkondicionált) változat

Tűzvédelmi polcos raktárkonténerek, típus RFP

lásd
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Előírások gyúlékony folyadékok raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, H225 vagy H224-gyel jelölve)

A termékportfólió áttekintése

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

IBC = Intermediate Bulk Container 1.000 liter · CP = kémiai raklap (120x120-as) 4 db 200 literes hordó számára · EP = EUR raklap 2 db 200 literes hordó számára
hordó = 200 literes hordók közvetlenül a raklapon

max. 8 db 200 literes hordóhoz, vagy 
2 db IBC-tartályhoz

max. 16 db 200 literes hordó vagy 4 IBC-tartály 
számára, aláfogható

max. 32 db 200 literes hordó 
vagy 8 IBC-tartály számára

max. 16 db 200 literes hordó vagy 4 
IBC-tartály számára, aláfogható

RFP 315.20

RFP 615.30RFP 615.20

RFP 315.30

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

 W Kiegészítő felszereléssel a 4. szélterhelési 
zónáig, I. terep kategória (qk, w = 1,064 kN/m²) 
vagy talaj-hóterhelésig sk = 5,86 kN/m²

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Kérésre

Megjelölés
Tárolási kapacitás IBC / KR / 

ER / hordó
Űrtartalom (l)

Korpusz méretek 
sz x mé x ma [mm]

Polcméretek 
sz x mé x ma [mm]*

Súly [kg]

RFP 815.30 SD 12 / 12 / 16 / 48 2 x 1600 9410 x 2238 x 3594 3900 x 1440 x 1300 4900

*Alsó rekeszméret állítható polccal. A felső rekeszmélység = 1235 mm. Állítható polc nélküli polcméretek is kérhetők.

Tűzvédelmi polcos raktárkonténer RFP 815.30 elektromos tolóajtóval

LABORATORY ASSESSMENT

Fire protection (in Europe)

 REI 120

 REI 120

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Áttekintés az Ön előnyeiről
 W A nyitott tolóajtók a szárnyas ajtókkal szemben nem jelentenek 
„akadályt” a tűzvédelmi polcos raktárkonténer előtt, és így 
támogatják a hatékony logisztikát

 W A zárható, ellenőrzött tűzvédelmi ajtók automatikusan 
bezáródnak, amikor a tűzérzékelők bekapcsolnak

 W Legfeljebb 120 perc tűzállóság belső és külső tűz esetén
 W Nemzetközi változatok az országra jellemző jogszabályok 
szerint

 W Elhelyezés közvetlenül a szomszédos épületek külső 
falánál vagy tűzvédelmileg elválasztott területre, pl. egy 
gyártócsarnokban

Az alapverzió
A tolóajtókkal ellátott RFP tűzvédelmi raktárkonténer már alapváltozatában 
engedélyezett a vízszennyező és gyúlékony anyagok tárolására, le- vagy 
átfejtésére. Az alapfelszereltség részei:

 W Bevizsgált kármentő tálca nagy felfogási térfogattal
 W Külső burkolat tűzvédelmi panelekből (A-anyagok), magas hőszigetelő 
tulajdonságokkal

 W Ellenőrzött tűzvédelmi tolóajtók EN 1634 szerint, kézi vagy elektromos 
működtetés távirányítóval

 W Biztonsági zár az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
 W Levehető emelőszem a biztonságos daruzhatósághoz és szállításhoz

Tűzvédelmi polcos raktárkonténer RFP SD - különösen nagy tolóajtókkal 
a maximális tárolókapacitás érdekében
A tolóajtós RFP SD tűzvédelmi polcos raktárkonténer nagy mennyiségű veszélyes anyagok számára 
nyújt tűzvédelmet, mely anyagok IBC-ben vagy hordókban kerülnek tárolásra. A tolóajtók két verhetetlen 
előnnyel szolgálnak a szárnyas ajtókhoz képest: 1. Nincs ajtónyitásból eredő helykorlátozás a területen. 
A kültéri felállítás során ezáltal nem áll fenn annak a veszélye, hogy az ajtók a szélterhelés által 
véletlenszerűen becsukódnak. 2. A tolóajtó nagyobb méretezhetősége által max. 50%-kal nagyobb a 
raktárkapacitás.

+50% tárolási kapacitás!
Mint gyártó a piacon egyedül 
mi kínálunk 4,50 m széles 
tűzvédelmi kapukat!

Max. 48 hordó vagy 
12 KTC/IBC-tartály számára

Tűzvédelmi polcos raktárkonténer tolóajtókkal, RFP SD

Megjegyzés:
Méretek és súlyok, szerelvények nélkül. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

SZ
AB

ADALMAZTATO
TT

https://www.denios.hu/shop/rfp-tuzvedelmi-tarkontener-toloajtoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Válasszon a piacon elérhető széleskörű felszereltségből.

Anyagtulajdonság szerinti kivitelek

Vizekre 
veszélyes

 W 1-3-as vízveszélyességi osztályok számára engedélyezett

Maró  W PE- vagy nemesacél betéttel ellátott kivitel

Gyúlékony
(H226, H225, 
H224)

 W Mesterséges szellőztetésű kivitel
 W Adott esetben szellőzés-kontrollal
 W A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások figyelembe 
vétele szükséges

Az összes maradék 
veszélyes anyag 
tulajdonság

 W Kockázatértékelés szerinti kivitel. Egyeztessen velünk a tárolás 
speciális követelményeiről.

Hőmérsékletre 
érzékeny 
anyagok

 W A tűzvédelmi panel alapkivitelben magas szigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezik.

 W Opcionális: fagymentes (fűtött/légkondicionált) változat

Tűzvédelmi polcos raktárkonténer tolóajtókkal, RFP SDKARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Helykihasználás
Az RFP tolóajtós tűzvédelmi polcos raktárkonténer hordókkal, raklapos árukkal EUR- vagy kémiai 
raklapokon (120x120-as), valamint IBC-tartályokkal rakodható meg. A vegyes raktározás vagy a 
hordók rácsrostélyon történő közvetlen tárolása is lehetséges.

Tájékoztassa munkatársait a veszélyes 
anyagok biztonságos napi kezelésének 
fontosságáról. A szakértő DENIOS-
Team minden veszélyesanyag-tárolással 
kapcsolatos kérdésében segítségére lesz, 
akár konkrét segítségkérés keretében, 
akár a DENIOS veszélyesanyag-napokon 
zajló szakmai előadások által és kísérletek 
bemutatásával. Rendelkezésére állunk akár 
egy, az Ön vállalatára szabott találkozó 
egyeztetésére is. A további rendezvényeket 
és vásárokat a www.denios.hu oldalon 
találja meg.

lásd
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 W Potenciálkiegyenlítés (földelés) 
megvalósítása  
(csatlakozók rendelkezésre állnak);  
adott esetben villámvédelmi intézkedések

 W Országspecifikus előírások a levegőcsere 
arányhoz

 W Előírások a TRGS 510 szerint
 W Előírások a 2014/34/EU ATEX-irányvonal 
szerint

Előírások gyúlékony 
folyadékok 
raktározására
(Lobbanáspont ≤ 60 °C, H226, H225 vagy 
H224-el jelölve)

Statika

 W Statika: Eurocode 3 szerint (DIN EN 1993) 
bemérve qk,w = 0,585 kN/m² sebességnyomású 
szélterhelésre, és sk = 2,5 kN/m² 
karakterisztikus hónyomás terhelésre

 W Statika: DIN 4149/EN 1998-1:2004 szerint 
bemérve a 3-as földrengészónának megfelelő

 W Kiegészítő felszereléssel a 4. szélterhelési 
zónáig, I. terep kategória (qk, w = 1,064 kN/m²) 
vagy talaj-hóterhelésig sk = 5,86 kN/m²

Elektromos tolóajtók 
(RFP SD-ED)
A praktikus távvezérléssel ellátott 
elektromos RFP SD-ED tolóajtókat 
(electric drive) kényelmesen és 
időtakarékosan akár a targoncáról is 
lehet vezérelni.
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VERHETETLEN FELSZERELTSÉGI 
SOKSZÍNŰSÉG

www.denios.hu/
veszelyesanyag-
tarolastechnika

Veszélyesanyag-tárolók 
szinte minden alkalma-
záshoz:

 W Lítium-akkumulátor tárolók
 W Veszélyesanyag-tárolók
 W Tűzvédelmi raktárkonténer
 W Fagymentes és szigetelt 
tárolás

 W Peroxid tárolás
 W Egyedi megoldások

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Biztonsági felszerelés

Az üzemi, jogszabályi és biztosítási követelményeiből 
lehet az Ön veszélyesanyag-tárolója biztonsági 
felszerelésének szükséges alkotóelemeire következtetni. 
Egyéni követelmények keletkeznek a kockázatelemzésből, 
a biztonsági koncepciójából, az ATEX-besorolásából, 
valamint egyéb követelményekből, mint például a 
zajkibocsátásból.

A specifikus elvárásaira alapozott igényfelméréssel és 
tanácsadással közösen megtaláljuk az Önnek optimális 
rendszert, megfelelő biztonsági felszereléssel. Mivel 
a jogalkotó a biztonsági berendezések rendszeres 
ellenőrzését írja elő, a szakképzett DENIOS gyártói 
szervizzel hosszútávon mindenképp a biztos oldalon van.

Komfort-felszerelés

Raktárrendszerének kényelmes kialakítása jelentősen 
megkönnyíti az Ön munkáját. Hatékonyan igazodva 
felhasználási koncepciójához csökkentheti időráfordítását 
és ezáltal hosszú távon költségeit is. Rugalmasan 
választhat számos felszereltségi modul közül. Forduljon 
hozzánk bizalommal szakmai tanácsért, és találjunk 
közösen egy optimálisan összehangolt rendszert az 
Ön számára! Kérésre kulcsrakészen szállítjuk Önnek a 
raktárrendszert. A maximális kényelem érdekében - már a 
kezdetektől fogva.
A kényelmes kialakítás a munka megkönnyítését és a 
folyamat optimalizálását szolgálja, pl. az alábbiak által:

 W Polcok, görgősorok és tároló segédeszközök,
 W Tetőfűtő rendszerek,
 W Média csatlakozók és elektromos felszerelés,
 W Elektromos adatkezelés,
 W Elektromos hozzáférési rendszerek,
 W Szállítási és komissiózási segédeszközök,
 W stb.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Rendezze be veszélyes anyag tárolóját igénye szerint!

Használja a DENIOS kiegészítőpalettáját a veszélyesanyag-tárolói 
berendezéséhez. Alakítsa a veszélyes anyag menedzsment folyamatait 
olyan tároló rendszerrel, mely tökéletesen az Ön üzemi igényeire van szabva. 
Mint gyártó tudjuk, hogy a biztonság, a jogszabályok betartása, valamint a 
kényelem a használatot és karbantartást illetően fontos mutatók, melyeknek 
lehetőségeit egyéni kiegészítőkkel lehet a legjobban kimeríteni. A DENIOS 
szakértők segítenek Önnek a veszélyes anyag tárolói pontos tervezésében 
és felszerelésében. Kérésre helyben is tudjuk tanácsadással támogatni és a 
DENIOS által kifejlesztett szoftver, a termékkonfigurátor segítségével az Ön 
igényeinek megfelelő tároló rendszert tudunk konfigurálni.
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Tálca kiürítése

A tálca kiürítéséhez egy további 
felszerelést tudunk Önnek kínálni, 
amivel a kármentő tálcát újra 
biztonságos és jogszabályoknak 
megfelelő állapotba hozhatja

Rakodó szint

 W Kivehető, tűzihorganyzott acél 
rácsrostélyok a RAL GZ 638 
minőségi és vizsgálati előírások 
szerint

 W 33 x 11 mm-es szembőség 
(opcionálisan 22 x 11 mm) 
villás targoncával való 
megközelíthetőség érdekében

 W Speciális kivitelben lehetséges 
nemesacélból

Kármentő tálcák -  
standard kivitel

 W Németország-szerte érvényes 
megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) 
a berlini DIBt „A” Építésügyi 
szabályzatának 1-es része és a 
StaWa-R szerint

 W Az összes vízveszélyességi 
osztályokba besorolt anyagok 
számára (WGK 1-3)

 W Hegesztett konstrukció acélból - 
biztonságos és hosszantartó

 W EN ISO 3452-1 tömítettségi 
ellenőrzés szerszámellenőrzési 
bizonyítvánnyal

 W Horganyzott kármentő tálca az 
optimális korrózióvédelemért

Kármentő tálcák - 
egyéni kivitelek

 W Polietilén (HDPE) betétek 
agresszív közegek mint savak 
és lúgok (LGK 8) tárolására, 
elektromosan nem vezetőképes 
vagy elektromosan vezetőképes 
verzióban

 W Nemesacél kivitel
 W Felfogókapacitás a tárolt 
mennyiség akár 100%-ig (pl. 
vízvédelmi területeken)

 W Kivehető kármentő tálca
 W Vízálló padlóval (pl. dupla, 
kemény vagy linóleumpadló) a 
műszaki biztonsági teremben - ha 
a kármentő tálca funkcióira nincs 
szükség

A DENIOS műszaki térrendszerei standard kivitelben vízjogilag ellenőrzött, tűzihorganyzott acél kármentő tálcával 
vannak felszerelve, melyek a kifolyó folyadékokat biztonságosan felfogják. Különleges kivitelek szükségesek, ha pl. 
ha a tálca kémiai ellenállóképességét a tárolt anyaghoz kell illeszteni vagy vízvédelmi területen akarjuk felállítani. 
A tálca kiürítésénél vagy a felállítás tervezésénél is lehet igény szerint illesztéseket végrehajtani. Kérdezzen minket 
ezekkel a témákkal!

TÜV által 
bevizsgált 
kármentő

Megfelelőségi 
nyilatkozat (ÜHP)

Saválló kármentő  
tálcák

Agresszív közegek mint savak 
és lúgok tárolására, a kármentő 
tálcákat például polietilén (HDPE) 
betétekkel lehet felszerelni. Ezeket 
„elektromosan nem vezetőképes” 
és „elektromosan vezetőképes” 
verzióban is tudjuk szállítani. Tárolt 
anyagtól és raktári feltételektől 
függően a nemesacél is jelenthet 
alternatívát. Szívesen adunk Önnek 
szakmai tanácsot!

Rácsrostélyok

A veszélyesanyag-tárolók 
alapfelszereltségét képezik 
a horganyzott rácsrostélyok 
(szembőség 40/30 mm, ill. 
60/30mm). A jobb ráhajthatóság 
érdekében, pl. targoncával, 
választható sűrűbb rácsrostély is 
(szembőség 22/11 mm, ill. 33/11 
mm).

Kifolyó folyadékok elleni védelem

SZAKTANÁCSADÁS

Még nem találta meg, amit keresett? További információra van 
szüksége? Használja a DENIOS tanácsadást!

 +36 96 800 147

Hozzáférés, helykihasználás

Elektromos hozzá-
férési rendszerek

... és még több a 
következő  
oldalakon.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.
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Bejárható veszélyesanyag-tárolók Bejárható tűzvédelmi raktárkonténer

Cikkszám 272-099-J1

Communication Bar
A DENIOS legújabb, házon belüli 
fejlesztése maximálisan könnyű 
használatot és modern technológiát 
jelent. A Communication Bar 
segítségével lehetősége van a 
raktárrendszer összes elektronikus 
komponensének kezelésére, pl. 
vezérlés, világítás és elektronikus 
hozzáférés-vezérlés RFID-n keresztül.

Elektromos hozzáférési rendszerek
Standard kivitelben az ajtók mechanikus zárral zárhatók az illetéktelen 
hozzáférés megakadályozása érdekében. Elektronikus hozzáférési 
rendszerrel történő felszerelésével 
növeli a hozzáférés kényelmét és 
jelentősen leegyszerűsíti a hozzáférési 
jogok szabályozását. Az 1- és 2-szárnyas 
ajtókhoz elektronikus (kulcsnélküli) 
hozzáférési rendszerek is rendelkezésre 
állnak, amelyek lehetővé teszik az RFID-
transzponderen, kódon, ujjlenyomaton 
vagy Bluetooth kapcsolaton keresztüli 
hozzáférést. Tolóajtók esetén 
távirányítós működtetés lehetséges. 
Ezzel lehetővé válik az ajtók kényelmes 
és gyors kinyitása, pl. a targoncáról való 
működtetés.

Kiegészítők az Ön veszélyesanyag-tárolójához

www.denios.hu/shop

Hozzáférés
A hozzáférés tervezésének is nagy figyelmet kellene szentelni. Biztonsági aspektusok mellett (pl. rögzítő készülékek tűzvédelmi ajtóknál) 
a kényelmes kezelés (pl. távirányítóval) és a lehetőleg akadálymentes hozzáférés emelő- és szállítóeszközöknek (pl. felhajtórámpák) mind 
fontosak a gördülékeny munkafolyamatokhoz.

Ajtó-pozicionálás
Bejárható térrendszereinknél számos ajtó-pozicionálásból választhat. Ügyeljen arra, hogy a bejárat 
hatással van a tér kihasználhatóságára. Így például az 1- vagy 2-szárnyas ajtók kiválasztásánál 
a kényelmes be- és kirakodás lehetőségét is figyelembe kellene vennie. Szívesen adunk ezzel 
kapcsolatban Önnek tanácsot!

Softclose

Az opcionálisan kapható 
ajtófék-rendszerrel az ajtók 
finoman csukódnak.

Ajtó-/Kapurögzítő
Ajtó- vagy kapurögzítőt az összes térrendszerre fel lehet szerelni. 
Elektromágnes segítségével nyitva tartja ezeket. Az ajtózáró kapcsolásával 

vagy riasztásnál az elektromágnes 
áramtalanítva lesz. A 2-szárnyas 
ajtóknál zárási sorrend 
segítségével becsukódnak.

Toló- és redőnykapuk
Kevés hellyel rendelkezik, azonban sok árut szeretne tárolni? A polcos 
tárolóinkat igény szerint helytakarékos tolókapukkal is fel tudjuk szerelni. 
Szívesen megvalósítunk ajtó-kombinációkat, például a térrendszer kétoldali 
berakodásához.

Felhajtórámpa
A DENIOS bejárható veszélyesanyag-tárolók az alacsony küszöbmagasságnak 
köszönhetően jó hozzáférhetőséget biztosítanak. A kényelmet még tovább lehet 
növelni, ha egy felhajtórámpát helyezünk el.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Cikkszám 272-097-J1

SOFT-
CLOSE
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Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Bejárható raktárrendszerek 
válaszfallal

Bejárható veszélyesanyag-tárolók

Helykihasználás
Függetlenül attól, hogy a bejárható veszélyesanyag-tárolóról vagy veszélyesanyag-polcos tárolóról tűzvédelemmel, vagy tűzvédelem 
nélkül lenne szó. A helykihasználást illetően számos lehetőség áll rendelkezésére, hogy Ön a tárolót igényeinek megfelelően alakítsa ki.

Veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer

Rugalmas tárolószintek
A tárolószintek számát és elrendezését, 
valamint a teherbírást és a polcok kialakítását 
illetően különleges kiviteleket is szállítunk

Polcfeltétek
Az alapkivitelben rácsrostélyok 
vannak minden tárolószinten. 
Egyedi kivitelek: előszerelve a 
fekvő hordó tárolásra, görgős 
pályák átmenő- és betolási 
tároláshoz, felfekvősínek vagy 
trolley-sínrendszerek. 

Válaszfalak
Különböző tároló-/klíma-/
hőmérsékleti területek 
kialakítása

Extramély kivitel
Terjedelmes tárolt termékek ill. megnövekedett 
tároló kapacitásra; hosszanti hozzáférés mindkét 
oldalról

Polcok
Egyedileg illeszthető kiskannák 
tárolására

Használati felület
Ön dönti el, hogy melyik részt használja tárolófelületnek vagy 
munkafelületnek. Felszerelhető görgők segítségével nehéz terheket is tud 
a térrendszeren belül mozgatni. A sűrű rácsrostélyok lehetővé teszik az 
emelőkocsi használatát.

Veszélyes anyag munkahely

Veszélyesanyag-tároló polcos raktárkonténer 
SC 3G 626 tolóajtóval, extra mély, speciális 
lakkozással

A veszélyes anyag munkahely 
felszerelhető berendezésekkel, 
melyek elszívják a veszélyes 
gőzökek és porokat mint 
pl. munkaasztalok elszívó 
berendezéssel vagy elszívó karral.

Kiegészítők az Ön veszélyesanyag-tárolójához

  +36 96 800 147 Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.
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 W A kamera figyelemmel kíséri és rögzíti a veszélyesanyag-tárolókon 
belül vagy kívül található veszélyes területet.

 W Falra vagy mennyezetre szerelés lehetséges helyszíni hálózathoz 
(LAN) csatlakozással UTP kábellel (PoE).

 W Felbontás a nagy részletesség és a nagyíthatóság érdekében:  
2560 x 1920 MP (5 MP). Optikai zoom-objektív 4,5x. Autofókusz.

 W Érzékelő intelligens világítással (HDR) és 3D-zajcsökkentéssel. Adaptív 
éjszakai érzékelő az infravörös éjszakai látáshoz (50 méter).

 W Rongálhatatlan ház nemesacélból, IP 66 védelmi osztály. 
 W 4-csatornás felvevő 3 további kamera kapacitásával. Adatrögzítő  
1000 GB HDD biztonsági mentési lehetőségekkel USB-hez, 
okostelefon-alkalmazás Androidhoz és Apple-hez, valamint  
szoftver Windows és Mac számára.

 W Különböző felvételi módok: folyamatos, ütemezés szerint, külső 
riasztás után, mozgás-riasztás után, felvétel KI.

 W Opcionálisan robbanásvédett kivitelben is kapható.
 W A személyi jogok tiszteletben tartásához a megfigyelés által érintett 
személyek beleegyezése, vagy a munkavállaló és a vállalat közötti 
megállapodás szükséges.

Cikkszám 272-096-J1 Cikkszám 272-407-J1 Ft

 W Az információs tábla alkalmas a munkahelyi biztonsággal 
kapcsolatos információk, munkautasítások azok veszélyességi 
megítélése szerinti közlésére.

 W Időjárásálló, zárható információs doboz alumíniumból, eloxált 
ezüstből, ESG-biztonsági üveggel. 

 W A hátfal mágneses írótábla felületből áll. Elhelyezhet például 
A4-es kinyomtatott oldalakat mágnesekkel, vagy közvetlenül 
írhat a táblára, hogy fontos rövid üzeneteket közöljön.

 W Különböző méretek is elérhetők külön kérésre.

Jelölések és címkék
Az egyértelmű és megfelelő jelölések növelik az üzembiztonságot. 
GHS (Globálisan Harmonizált Rendszer) szerint törvényesen előírt 
jelölések, ill. számos figyelmeztető tábla és jelölés a menekülési 
útvonalak vagy veszélyes helyek tekintetében kötelező. Szívesen 
megtervezzük Önnel raktárrendszerének megfelelő jelöléseit és 
címkéit.

Személybiztonság veszély esetén
Veszély esetén műszaki segédeszközök támogathatják a gyors 
riasztást, a veszélyek megelőzését, az elsősegélynyújtást vagy a 
kiürítést, például:

 W Vészjelzés által, amelyet egy kézi riasztási pont indít, valamint 
akusztikusan egy sziréna és/vagy vizuálisan egy jelzőtorony jelez 
számunkra.

 W Mobil kézi tűzoltó készülékekkel, amelyek a raktárrendszer 
különböző pontjaihoz rögzíthetők a gyors hozzáférés érdekében.

 W Vészvilágítással, mely lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos 
munkák gondos befejezését áramkimaradás esetén is, vagy a 
veszélyterület gyors és biztonságos elhagyását.

 W Elsősegély állomással, mely pl. kötszer-adagolóval, szemmosó 
palackkal és tűzoltó takaróval van ellátva.

Videómegfigyelő rendszer Zárható információs tábla, kültéri

Kiegészítők az Ön veszélyesanyag-tárolójához

www.denios.hu/shopTelefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

Személybiztonság a munkaterületen
A bejárható raktárrendszerek különféle felszereltséggel rendelkező munkahelyekként alakíthatók ki a maximális személyes biztonság érdekében. 
Rakrárrendszereink különféle világítási lehetőségeket kínálnak. Ezenfelül a raktárrendszerek felszerelhetők ablakokkal, amelyek lehetővé teszik a külvilággal való 
vizuális kontaktust. A bejárható tűzvédelmi raktárkonténerek esetében az átlátszó ablakok megfelelnek a törvényben előírt tűzvédelmi követelményeknek.
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  +36 96 800 147

Szellőztető- és elszívástechnika
Az egészségre káros porokkal és gőzökkel való érintkezés során sokszor felmerül a személyes védőfelszerelés (PSA) vagy a védőfelszerelés helyett egy műszaki 
megoldás igénye. A DENIOS tanúsított munkaasztalait és elszívó berendezéseit pontosan integrálja az Ön műszaki térrendszerébe.

 W A porokat és gőzöket nagy felületen irányított légáramlással elszívjuk
 W A modern elszívó szűrők lehetővé teszik a károsanyagmentes elszívást
 W Elengedhetetlen a folyamatos termelési körülmények biztosításához: a befúvás temperáltan kerül bevezetésre
 W További biztonságot a tűzvédett alsószekrények kínálnak például kis mennyiségű minták vagy mintavételi anyagok átmeneti tárolására
 W Átfogó személyi védelem és az ergonómiai feltételeknek megfelelő munkaterület nálunk mindig elsőszámú tényezők

Átfejtő helyiség beépített elszívó karral az egészségre káros gőzök 
célirányos elszívására

Próbaterem légtechnikai munkahellyel és vészzuhannyal. A 
tűzvédett alsószekrények minták számára további biztonságot 
kínálnak.

A legmagasabb személy-, tér- és termékvédelem
A DENIOS szellőzőkoncepciók alapelvei:

 W Veszélyes káros anyagok biztonságos elszívása
 W Megbízható személy-, tér- és termékvédelem
 W Alacsony elszívómennyiség állandó működésénél
 W Alacsony zajkibocsátás
 W Magas rugalmasság/Illeszkedés az ügyfél elvárásaihoz

A DENIOS légtechnika ajánlat
A légtechnika területén átfogó áttekintést a szolgáltatásainkról a 
DENIOS „Légtechnika” (német nyelvű) brosúrában vagy interneten a 
www.denios.hu/légtechnika oldalon kaphat.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

Kérje most:   +36 96 800 147
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Mi olyan partnernek tekintjük magunkat, aki leveszi az Ön válláról a gondokat és terheket. Adja át a felelősséget és 
mi gondoskodunk mindenről. Például szívesen emlékeztetjük Önt a hamarosan bekövetkező karbantartásokra és el is 
végezzük ezeket megbízható módon. Így teljes mértékben az üzemére koncentrálhat. Mit tudunk még tenni? Beszéljük 
erről a témáról. Munkatársaink szívesen segítenek tanácsadással. A DENIOS-szal egy megbízható és kompetens 
Partnerre talált.

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

TELJESKÖRŰ GONDTALANSÁG A DENIOS-NAK 
KÖSZÖNHETŐEN
SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

«Minden egy kézben: 
Gyártói karbantartás»

Kérje ajánlatunkat! 
+36 96 800 147

A „Szerviz és karbantartás” 
(német nyelvű) brosúrában 
részletes információkat talál 
a szerviz lehetőségekhez, 
karbantartási szerződésekhez 
és javításokhoz.

Rendelkezünk tanúsítvánnyal!

 W SCC képzés
 W Veszélyesanyag-felelős TRGS 201, 526, 510 és 800 
szerint

 W Villanyszerelők
 W Üzemi tűzvédelmi felelős (TÜV)
 W Szakismeret BetrSichV, BGG és DIN EN 15635 
szerint

 W Mérő- és ellenőrző technikus DGUV és VDE szerint

Karbantartás a DENIOS-szal: Előny az Ön 
számára!
Több oka is van annak, hogy a szervizt és a 
karbantartást közvetlenül a gyártóval végeztessük.

 W Spórolja meg a költséges javításokat rendszeres 
szerviz intervallumokkal!

 W Minimalizálja az üzemzavar kockázatát és tartsa meg 
termékei hosszú élettartamát!

 W Ne feledkezzen meg egy időpontról sem! Az éves 
biztonsági ellenőrzést megtervezzük Ön számára!

 W Különösen hosszú védelmet élvezhet: 
meghosszabbítjuk a garanciáját akár 5 évre!

 W Spórolja meg a kiszállási díjat! – Alkatrészeket kisebb 
javításokhoz a munkatársaik mindig magukkal visznek!
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Minimalizálja a kockázatot!

Az összes termék ellenőrizve

Amikor a technikusaink Önhöz érkeznek, nem feledkeznek 
meg fontos dolgokról. A folyamat az ellenőrzött terméktől 
függően különböző. Erre különös tekintettel vagyunk:

 W Az általános állapot ellenőrzése
 W Sérülések és hibák vizuális ellenőrzése
 W A kármentő tálcák ellenőrzése
 W A mechanika és az ajtók működésének ellenőrzése
 W Adott esetben a tűzriasztás ellenőrzése
 W Adott esetben a fűtés ellenőrzése
 W Ellenőrző jegyzőkönyv elkészítése

Betartásra kerül az előírt levegőcsere? Kifogástalanul 
működnek a tűzvédelmi csappantyúk? Mérik a szenzorok 
az összes szükséges adatot? Szó szerint csak akkor 
pipálunk ki valamit, ha az összes biztonsághoz releváns 
alkatrészt alaposan megvizsgáltuk.

A rendszeres ellenőrzés mindig ajánlatos

A DENIOS termékekkel mindenképpen biztonságot 
teremtünk. Már a fejlesztésnél és a gyártásnál 
figyelembe vesszük az aktuális jogszabályokat, 
szabványokat és szükséges igazolásokat. Ezt a 
biztonságot Ön és munkatársai számára könnyen meg 
lehet őrizni, és a baleseteket személyi vagy dologi kárral 
preventív módon, rendszeres ellenőrzéssel ki lehet 
zárni! A veszélyesanyag-tárolásnál, illetve szállításnál 
használt berendezések és szerszámok bonyolultak. A 
konstrukcióból adódó ellenőrzések mellett rendszeresen 
ellenőrizni kell a műszaki komponenseket is. Ide tartoznak 
többek között:

 W Mesterséges szellőztetés
 W Ajtórögzítő rendszerek
 W Tűzvédelmi szerkezetek
 W Elektromos alkatrészek
 W Érzékelők
 W Fűtések és klímaberendezések
 W Világítás

Az egyes alkatrészek működőképessége döntő lehet az 
teljes konstrukcióra nézve.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy 
a veszélyesanyag-tárolóját 
rendszeres ellenőrzések 
vannak előírva, melyeket az 
üzemeltetőnek kell elvégeznie! 
Ellenőrző intézetek felhívják 
az üzemeltető fi gyelmét a 
kármentő tálcák, szellőztető 
berendezések, tűzlezárók 
éves ellenőriztetését a 
gyártóval. Ennek érdekében 
vegye fi gyelembe a megfelelő 
fejezeteket a DIBt által kiállított 
általános építésfelügyeleti 
engedély megfelelő fejezeteit!

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

DENIOS garancia meghosszabbítása akár 
5 évre

Biztosítsa rendszeres karbantartással beruházása 
hosszútávú funkcionalitását, és éljen a DENIOS 
garanciális szolgáltatás akár 5 évre szóló 
meghosszabbításának lehetőségével.
Szerezze be szerviz-kártyáját, és kérjen 
személyes DENIOS Premium Service Card-ot! 
Továbbá rendelkezésére bocsájtjuk SpillGuard 
temékünket® ingyenesen.*
SpillGuard® - forradalmian új veszélyesanyag-szivárgás 
felderítés. A DENIOS SpillGuard® segítségével 
mérnökeink kifejlesztették az első ilyen típusú 
szivárgásérzékelőt: teljesen önellátóak, azonnal 
használatra készek, és típustól függetlenül utólag 
felszerelhetők minden kármentő tálcára. A kármentő 
tálcába szivárgó veszélyes anyagokat megbízhatóan 
észlelik és jelentik, mielőtt azok komoly károkat 
okozhatnának - ezáltal Ön értékes időt nyer a 
takarításhoz.
*Szerviz-szolgáltatási szerződés megkötése esetén 
érvényes, a szállítási dátumot követő első évben.
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DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

Ár: kérésre

A DENIOS all-inclusive végső ár tartalmaz minden költséget mint pl. kiszállási költségek, 
kiküldetési díjak, szállásköltségek stb. Nem merülnek fel az Ön számára további költségek!

DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

A DENIOS all-inclusive 

végső ár tartalmaz minden 

költséget mint pl. kiszállási 

költséget, kiküldetési 

díjakat, szállásköltségeket 

stb. Nem merülnek fel 

további költségek!

Javítás és karbantartás

Szerviztechnikusaink mindezt ellenőrzik

Műszaki térrendszerek
Ellenőrzések a DGUV 1 előírás/§14 BetrSichV/§4ArbStättV szerint, 
ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W Általános állapot ellenőrzése
 W Sérülések és hibák vizuális ellenőrzése
 W A kármentő tálcák sérülésekre való ellenőrzése
 W A mechanika és a kapuk működésének ellenőrzése
 W Az összes funkció biztonsági ellenőrzése
 W Adott esetben a tűzriasztás ellenőrzése
 W Adott esetben a fűtés ellenőrzése

Ellenőrzési jegyzőkönyv
 W Az összes karbantartási munkálat 
felsorolása

 W Méréseknél: mérési értékek 
dokumentálása

 W Esetleges kifogások feljegyzése
 W Pozitív eredmény után ellenőrzési 
tábla kiállítása

Terméke védelmi funkciójának és biztonsági tulajdonságának hosszútávú 
biztosításához, a használati utasítás szerint 20.000 üzemi óra 
(ill. kb. 3 év) után a ventilátorok cseréje szükséges, kompetens 
szakemberek által. Szívesen összeállítunk Önnek egy személyes ajánlatot 
a következő cseréhez.

ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W Hőmérsékletek ellenőrzése és mérése
 W A hőcserélők ellenőrzése és tisztítása
 W Biztonsági ellenőrzés sérülésekre

A végrehajtást a DENIOS AG egyik partnercége végzi.

1-szárnyas / 2-szárnyas tűzvédelmi ajtók és kapuk rögzítőkkel 
DIN 31051/DIN14677 DIBt szerint, ellenőrzési jegyzőkönyvvel
A végrehajtást a DENIOS AG egyik partnercége végzi.
A részletes leírást megtalálja a szervizbrosúránkban.
Ár plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként.

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

! !

Árak

Technikai kényszerszellőzések

Tűzvédelmi ajtók és kapuk

Klímaberendezések

Bejárható raktárrendszerek (ISO, T 90, egyéb gyártmányú rendszerek)
Műszaki térrendszerek IBC-khez, hordókhoz, lítium-ion 
akkumulátorokhoz
DENIOS all-inclusive végső ár:
kérésre (ISO- &amp; T 90-kivitel)

Műszaki biztonsági konténerek
DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

Fűtő- és hűtőkamrák
DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

A fixáras termékek esetén mennyiségi kedvezmény kapható!

www.denios.hu | info@denios.hu
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DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

Ár: kérésre, mennyiségi kedvezmény 
kapható!

Ár: kérésre, mennyiségi kedvezmény kapható!

Ár: kérésre

Ár: kérésre

DENIOS all-inclusive végső ár: 
kérésre

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
Javítás és karbantartás

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

109-002 DGUV szabálynak megfelelően, ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W A műszaki berendezések paramétereinek ellenőrzése: távozó levegő térfogatáram, az 
elektromos meghajtások áramfelvétele, világítóerő, 
zajszint, befecskendező fuvóka nyomások

 W Az összes hozzáférhető mechanikus alkatrész és 
komponens ellenőrzése: vizuális ellenőrzés, működési 
ellenőrzés

 W A berendezési funkciók ellenőrzése: Áramlási kép 
ellenőrzése füstteszttel és a berendezési paraméterek 
újraszabályzása, amennyiben szükséges

EG-irányvonal 89/391/EWG/ArbSchG/
ArbStättV szerint, ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W A veszélyes anyag munkahely biztonsági 
állapotának vizuális ellenőrzése, a funkciók 
légtechnikai vizsgálatával a gyártói 
előírásoknak megfelelően

 W Hibaelemzés
 W Intézkedések a kopás késleltetése 
érdekében

 W Működésvezérlő egység funkcionális 
ellenőrzése

 W A karbantartási munkálatok visszajelzése
 W Azonnali helyreállítás DIN 31051 szerint
 W Törvényes jelölés, a dokumentáció 
ellenőrzése

Ár plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként.
StawaR (acél) szerint/DIBt-engedély (műanyag), ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W Műszaki tömítettség-vizsgálat hegesztési varrat ellenőrző eljárással 
(egyedülálló ellenőrzési eljárás vákuumszivattyúval)

 W Károk és hiányosságok vizuális ellenőrzése
 W Korrózió
 W Szennyezés

Ár plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként, amennyiben 
az ellenőrzés nem a műszaki térrendszer ill. veszélyes anyag 
tároló szekrény ellenőrzése közben történik

ellenőrzési jegyzőkönyvvel
 W Szigetelési vizsgálat
 W Alkatrészek működésének ellenőrzése
 W Az összes funkció 
biztonsági 
ellenőrzése, adott 
esetben hibás 
alkatrészek cseréje

 W Tartályok kiürítése 
és újratöltése

 W Károk és 
hiányosságok 
vizuális ellenőrzése

A belső levegőkeringető berendezés filtercseréje

 W A levegőkeringető berendezés ellenőrzése
 W Filteregység cseréje
 W Az öreg filteregység kártalanítása

Ár plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként, amennyiben az ellenőrzés nem a műszaki 
térrendszer ill. veszélyesanyag-tároló szekrény ellenőrzése közben történik.

Nem találta meg a 
megfelelő terméket?
Számos további terméket is ellenőrzünk 
üzemében, mint pl. gáz riasztó rendszereket, 
oltóvíz-rendszereket és -korlátokat, mobil 
tartálykészülékeket, dohányzó kabinokat, 
szem-/vészhelyzeti zuhanyokat, hordókezelést 
és maszkokat. Keressen minket!

!
Kármentő tálcák (vizuális/műszaki)

Szekrények a veszélyes anyagok, vegyszerek, savak és 
lúgok, lítium-ion elemek tárolására

bio.x tisztítóasztalok

Káros anyag mérő berendezések

Belső levegőkeringető berendezés

Veszélyes anyag munkahely

!

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DGUV 1 előírás/14§ BetrSichV/§4 ArbStättV szerint, ellenőrzési jegyzőkönyvvel

 W A mechanika működési ellenőrzése és karbantartása
 W Biztonsági ellenőrzés
 W Tűzvédelmi használhatósági vizsgálat 
(DIN 12925/EN 14470 kizárólag szekrényekre)

 W Légtechnikai ellenőrzés
 W Vizuális ellenőrzés

Ár plusz egyszeri kiszállási díj telephelyenként.
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DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre!

DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre!

Javítás és karbantartás

www.denios.hu | info@denios.hu

Szerviz eredeti pótalkatrészekkel együtt
 W Térrendszereinek szervizelése a DENIOS AG 
képesített és szakképzett szerviztechnikusaival

 W Eredeti pótalkatrészek használata
 W A ténylegesen szükséges pótalkatrészek 
tisztázása közvetlenül az ügyfélszolgálatunkkal 
ill. a szerviztechnikus által, a káreset rögzítése 
során a helyszínen

 W Szerviz a jelenleg érvényes összeszerelési és 
karbantartási feltételeknek megfelelően

 W Kalkulált szervizköltségek csökkentése a cég 
belsős, képzett személyzetének segítségével 
lehetséges

A DENIOS termékek szerviz elemzése helyben
 W Részletes áttekintés a DENIOS termékeiről 
képes dokumentációval együtt

 W Pótalkatrészek egyszerűbb beszerzése
 W Szervizesetben rövidebb reakcióidő
 W Költségek és nem tervezett leállási idők 
csökkentése

 W Az egyeztetett és továbbított szerviz-koncepció 
alapja

 W A jelenleg kapható termékekhez való szükséges 
illesztések ill. új termékek ismertetése

 W Értesítés a termékeinkkel kapcsolatos 
változásokról

 W Az előírt karbantartási ciklusok javaslata 
terméktípusonként

Figyelem! Amennyiben megfelelő 
karbantartási szerződéseket ír velünk alá a 
termékeihez, az állapotfelvétel költségeit 
részarányosan el tudjuk számolni!

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

A DENIOS all-inclusive 

végső ár tartalmaz minden 

költséget mint pl. kiszállási 

költséget, kiküldetési 

díjakat, szállásköltségeket 

stb. Nem merülnek fel 

további költségek!

Nem biztos abban, hogy a DENIOS terméke ellenőrzésköteles-e?

+36 96 800 147
Kérdezzen minket!
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DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre

DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre!

!

DENIOS all-inclusive végső ár: kérésre!

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
Javítás és karbantartás

Összeszerelési szolgáltatás műszaki térrendszerekhez
 W A térrendszer lepakolását az ügyfél végzi
 W A szállított rendszer felállítása és beállítása
 W 10 mm-ig terjedő egyenletlenségek 
kiegyenlítése (a WFP és RFP típusú 
térrendszerekre nem vonatkozik)

 W A szállítási biztosítékok leszerelése
 W A rendszer rögzítése előre elkészített talajon
 W Adott esetben a szerelvények beszerelése a 
szállított rendszerre

 W A dokumentáció átadása

Megjegyzés: a lepakoláshoz és 
összeszereléshez az ügyfélnek biztosítania 
kell egy személyt

Emelőeszközök összeszereléshez
 W A megfelelő emelőeszközök (mint pl. 
targonca, autódaru, emelhető munkaplatform) 
rendelkezésre bocsátása, melyek szükségesek 
az összeszereléshez

 W Az emelőeszközök rendelkezésre bocsátása fix 
áron történik

 W Amennyiben akadályok lépnek fel az építés 
közben, melyek az emelőeszközök hosszabb 
bérleti idejét teszik szükségessé, annak 
megfelelően az ár is növekszik

Lepakolási szerviz térrendszereknek
 W A lapakoló helynek elérhetőnek kell lennie nagy 
teherbírású teherautók számára

 W A lepakolásnak a rakodó daru ingási területén 
kell megtörténnie

 W A lepakolási területet meg kell szabadítani 
zavaró tényezőktől

 W Az emelőeszközök rendeltetésszerű használata
 W A térrendszer lepakolása
 W A dokumentáció átadása

Megjegyzés: A lepakolási és összeszerelési 
szervizhez az ügyfélnek előkészületeket kell 
végrehajtania. Kérje ezeket az információkat 
előre!

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.Rendelésfelvétel: +36 96 800 147
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KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/
termotechnika

Termotechnika – Anyagok 
hatékony fűtése, hűtése és 
olvasztása.

Minden hőkamránkkal szemben elvárás, hogy az ígért 
termikus szintet gyorsan és megbízhatóan elérje - 
ingadozó környezeti hőmérséklet esetén is. Ezt garantálni, 
a központi összetevők feladata:

 W Hőcserélő
 W Levegő elosztó
 W Általános szigetelőanyagok és
 W Precíz szabályozás

A fenti összetevők optimálisan illeszkednek egymáshoz. 

Erre az alapra építve történik meg a rendszer egyedi 
finomhangolása számos kialakítással az ajtók, a szellőzés, 
a tűzvédelem és egyéb szempontok vonatkozásában. 
Így minden egyes rendszer az egyedi igények 
figyelembevételével készül - és mindez vonzó áron.

Melegítő rendszer működési elv rajza; A 
tárolóedények körüli heves légáramlás biztosítja 
a hatékony felmelegítést

A hőkamra felső részében egy radiálventilátor beszívja 
a levegőt és azt a mögötte található hőcserélő felhevíti. 
A hőcsatornákon keresztül az így felmelegített levegő a 
termékek alatt úja befúvásra kerül. Ez a heves légmozgás 
biztosítja a behelyezett termékek gyors és egyenletes 
felmelegítését. A levegőáramlás, a hőcserélő, a ventilátor 
és a légcsatornák geometriája közötti összhangnak 
kiemelt jelentősége van a hőmérséklet egyenletes 
eloszlásában az egész berendezésen belül.

Szigetelés magas határértékkel
Ajtókapcsoló (opcionális)
Szellőztető ventilátor időjárásvédelemmel
Vezérlés hőmérsékletszabályozóval
Fűtési rendszer  
(elekromos, gőz, termál olaj vagy meleg víz)
Biztonsági hőkapcsoló
Pt100-érzékelő a hőfelvétel mérésére
Integrált kármentő tálca
Alaplemez rögzítéshez, 100 mm magas a padlótól
Bemeneti lemezek
Visszaesés elleni védelem
Szorosan záródó ajtók elfordítható zárral

A hőkamrák csúcsa

HŐKAMRÁK A SPECIALISTÁKTÓL
A DENIOS rendszerei világszerte számos iparágban és felhasználási területen remekül beváltak. Standard 
megoldásainkat folyamatosan továbbfejlesztettük, így azok az egyéni igényekre is optimális termékeket kínálnak. Ezen 
túlmenően a DENIOS gazdag tapasztalattal rendelkezik az egyedi projektek megvalósításában is, beleértve a nagyobb 
mennyiségek temperálását és a gyártási folyamatokba történő zökkenőmentes folyamatok integrációit is. Számunkra 
nincs jelentősége, hogy a helyszűke vagy az üzemi feltételek befolyásolják-e a projekt kivitelezését. A DENIOS-csapat 
elkíséri az Ön beruházását a tervezéstől a gyártáson át egészen a rendszeres karbantartásig.
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A gyors felhevítés és a hőmérséklet egyenletes 
eloszlásának biztosítása érdekében hőcserélő 
és levegőkeringető-rendszer nagy teljesítményű 
kombinációját kínáljuk. A következők közül választhat:

 W Elektromos energiaellátás: teljes rugalmasság és 
alacsony üzemeltetési költségek az áramhálózatra való 
csatlakoztatáskor

 W Szelepszabályozott energiaellátás: Gőzzel, termál 
olajjal vagy meleg vízzel. Használja gazdaságosan 
a már meglévő folyamat-hőt, vagy a keletkező 
hulladékhőt

Egy hegesztett acélprofilokból álló masszív keret 
és a WHG (Vízháztartási törvény) szerint minősített 
kármentő tálca képezik hőkamráink alapjait. A körkörös 
szigetelés minimalizálja a hőhidak kialakulásának 
lehetőségét. A felhasznált szigetelőanyag 100 mm 
vastag szendvicselemekből áll, amelyek EI 120 (EN 13501 
szerint) tűzállósági mutatóval rendelkeznek. A hőszigetelt 
ajtónál szilikontömítések és forgózáras pántok 
gondoskodnak a lehető legkisebb energiaveszteségről. A 
hőcserélőt és a vezérlést az Ön igényei szerint alakítjuk 
ki. Ön dönti el, mekkora befogadó kapacitásra és milyen 
kivitelre van szüksége.

A fűtőregiszternek igazodnia kell az Ön igényeihez. 
Ennek során az olyan tényezők, mint az energiahordozó, 
a biztonsági szempontok vagy a rendelkezésre álló hely, 
kiemelten fontos szerepet kapnak. Mi a DENIOS-nál 
olyan fűtőberendezést alakítunk ki hőmérséklet-
szabályozó rendszere számára, amely közvetlenül 
a gyártóhelyen található fűtési rendszerekhez és a 
termék által támasztott követelményekhez igazodik. 
Ennek során a fűtőregiszter elhelyezkedése teljesen 
rugalmas. A hőcserélő teljesítményét az Ön igényeihez 
igazítjuk, hogy ezzel is erőforrásokat takarítsunk meg. 
Az egyedi kialakításokat a kiegészítő felszerelések 
átfogó palettájával realizáljuk. Példának okáért 
lehetséges az ATEX-irányelvek szerinti robbanásvédelem 
megvalósítása, ráadásul a fűtőközegtől függetlenül.

Sematikus ábra

Az ábra jól példázza az egyenletes 
hőmérséklet-eloszlást szinte 
minden releváns mérési ponton. 
2 °C-os külső és 81 °C-os előírt 
belső hőmérséklet esetén csupán 
2,4 Kelvin mértékű eltérések 
tapasztalhatóak. Ezt az eredményt a 
legjobb fűtő-, szellőző- és szigetelő-
komponensek alkalmazása teszi 
lehetővé.

Fűtőregiszterek egyedi igények alapján

Termikus előkészítés hozzáadott értékkel

 W Megbízható konstans hőmérséklet
 W Energiatakarékos és hatékony
 W Csekély üzemeltetési költségek
 W Gyors felfűtés
 W WHG szerinti kármentő tálca
 W Tűzvédett kivitel REI 120 (opcionális)
 W Robbanásvédett kivitel ATEX szerint (opcionális)
 W GMP-konform kivitel (opcionális)
 W Szilikonmentes változat (opcionális)
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8 fontos kérdés az új hőkamra tervezési megbeszélésén

A hőkamra megtervezése sok kérdéssel jár: Milyen funkciókkal kell rendelkeznie a hőkamrának? Milyen 
méret szükséges a termékek melegítéséhez? Milyen helyszíni feltételeket kell figyelembe venni? A 
következőkben nyolc kérdés által olyan tervezési segédletet adunk az Ön számára, amelyre szüksége 
lesz az anyag termelésben való további feldolgozását szolgáló anyagfűtő-berendezés beruházása során. 
Mindenre találunk megoldást. Ezért talál információkat a DENIOS szolgáltatásainak köréről is a tervezési 
utasítások alatt. További kérdése esetén szívesen adunk tanácsot Önnek a helyszínen!

HA A TERVEZÉS JÓ, MINDEN JÓ!

Melyik anyag kezeléséről van szó?

A hőkamrát a feldolgozandó anyaghoz és annak tároló edényeihez kell igazítani, amelyekben az anyag a kamrába 
kerül. Az anyag minősége és mennyisége meghatározó a rendszer műszaki kialakításában. A műszaki folyamat 
mellett figyelembe kell venni az anyagból fakadó veszélypotenciált is, pl. vizekre veszélyes anyagoknál vagy veszélyes 
anyagoknál. A személyi és termékvédelem mellett a víz-, tűz- és robbanásvédelmi intézkedéseket is figyelembe kell 
venni. Az üzemeltető felelős a kockázatértékelésért és a helyszínnek megfelelő védelmi koncepciók kidolgozásáért.

A DENIOS a veszélyes anyagok kezelésével foglalkozó műszaki megoldások szakértője. Az ajánlat tartalmaz többek 
között hőkamrákat integrált kármentő tálcákkal a vizekre veszélyes anyagok kezelésére. Szüksége van megoldásokra a 
hőmérsékletre érzékeny, veszélyes anyagok (ideiglenes) tárolására is? Örömmel elemezzük igényeit és alakítjuk ki Ön 
számára a hőmérséklet-szabályozású veszélyesanyag-tárolót.

1

Kérdés: Mely energiaforrások használhatók (hatékonyan) a hőkamrához?

Az elektromos áram a leggyakrabban használt energiaforrás a hőkamra energiaellátásához. Keretfeltételei azonban 
kiterjedhetnek a folyamathő vagy hulladékhő hasznosítására, akár gőz, termikus olaj vagy melegvíz formájában. 
Feldolgozó berendezésének tervezésénél vegye figyelembe az energiahordozó kiválasztását, mert a rendszer összetevői 
hozzá kerülnek igazításra. Bizonyos feltételek mellett akár támogatást is igényelhet egy energiatakarékos feldolgozó 
berendezés beruházáshoz.

3

Mennyi áramlási mennyiség tervezett, mennyi időn belül?

Ha új folyamatrendszer kerül telepítésre, amely számára a folyamat anyagait elő kell melegíteni, illetve meg kell 
olvasztani, akkor nincsenek tapasztalati értékek a szükséges áramlási mennyiség és a kezelési folyamat időtartama 
tekintetében. Ezek nemcsak a tárolandó anyag viszkozitásától és mennyiségétől, illetve a tároló edény méretétől, hanem 
a hőkamra hatékonyságától is függnek.
Mielőtt valamely rossz tervezés olyan beruházáshoz vezetne, amely nem éri el a kívánt eredményt és magas 
utóköltséggel jár, ajánlott egy bérelt hőkamra ideiglenes használata.

Mi a DENIOS-nál már olyan új rendszereket valósítottunk meg, amelyek akár 50%-os hatékonyságnöveléssel felülmúlják 
a régi rendszereket. Ezt a légfűtés, az áramlási geometria, a szabályozott levegőmennyiség és a hőszigetelés közötti 
optimális szabályozással érjük el a DENIOS hőkamrában.

2

Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Szakértőink szívesen 
adnak helyszínen 
tanácsot!

Ennek érdekében 
szakembereink eljönnek a 
cégéhez, tanácsot adnak 
kérdéses ügyekben és 
tökéletes megoldást kínálnak 
Önnek - a jogi követelmények 
figyelembevételével.

www.denios.hu/
helyszini-tanacsadas

www.denios.hu/shop



207

Hogyan kerül megtervezésre a folyamat?

Általában a termelésben történő további feldolgozáshoz szükséges anyagok felmelegítésének folyamatát a következő 
eljárási lépésekkel lehet ábrázolni:

1. A feldolgozatlan nyersanyagok esetlegleges (közbenső) tárolása
2. Feldolgozásra történő rendelkezésre bocsátás
3. A feldolgozó üzembe, ill. a hőkamrába történő beállítás
4. Áruk áthaladása, ill. a feldolgozott anyagok kibocsátása
5. Az anyag átadása az előkészítő és a feldolgozó üzem között további feldolgozás számára történő rendelkezésre 

bocsátás 

Az egyes folyamatlépések megtervezése nemcsak a hőkamra felépítését érinti. Az anyag kezelésével is foglalkoznia 
kell. Szükség lesz-e olyan kezelőeszközökre mint például targonca vagy hordóemelő? Mely munkafolyamatokat kell 
elvégeznie a kezelő személyzetnek? Milyen magas az automatizált folyamatok mértéke (automatizálás mértéke, 
sávszélesség: nulla vagy teljesen automatikus működés)? Mely követelmények adódnak a folyamatirányítási 
technológiából? 

Az automatizálás által elvárt hozzáadott érték a technikai folyamattól és a keretfeltételektől (pl. gazdaságosság és 
hozzáférhetőség) függ. Tapasztalataink szerint az automatizálási megoldás integrálása akkor működik a legjobban, 
ha az igények elemzésétől a megvalósításig, valamint az üzembe helyezésig minden egy felelősségi körbe tartozik. 
Ezzel megakadályozhatóak a folyamat során adódó veszteségek. Az Ön automatizálási megoldásával kapcsolatos 
összes teljesítést és szervizt egy egészként kínáljuk. Örömmel adunk tanácsot a DENIOS teljesen automatizált 4.0 
hőkamrájának lehetőségeiről.

5

Mely telepítési keretfeltételeket kell a tervezés során figyelembe venni?

A helykínálat, a hozzáférhetőség, a közlekedési utak és a média csatlakozások olyan korlátozások, amelyeket figyelembe 
kell venni a hőkamra tervezésénél. Lényeges, hogy ezen telepítési keretfeltételeket a lehető leggazdaságosabban 
használják. Súlyos korlátozások esetén rendszerint egyedi megoldást kell keresni. Moduláris felépítmény vagy kültéri 
telepítés szintén lehetséges verziók.

4

Milyen követelményeket támasztanak a folyamat-dokumentációval és a minőségellenőrzéssel 
kapcsolatban?

Folyamat-dokumentáció és minőségellenőrzés kíséri az előkészítési folyamatot, ezért ezeket figyelembe kell venni a 
folyamattervezésnél és a beszállító kiválasztásánál. Itt is felmerül Ön számára a kérdés az automatizálás kívánt fokával 
kapcsolatban. A folyamatosan magas anyagminőség garantálása érdekében az előkészítési folyamat során szükség 
lehet az egyes tároló edények keringő levegő hőmérsékletének és maghőmérsékletének rögzítésére, és ellenőrizhető 
módon történő dokumentálására.

6

Mely iparági követelményeket kell figyelembe venni a hőkamránál?

Az olyan ágazatspecifikus tényezők mint a GMP-követelmények a gyógyszeriparban és a HACCP-koncepciók az 
élelmiszeriparban adott esetben kiegészíthetik a követelményprofilt.
GMP: Good Manufacturing Practice 
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

7

Mennyire fontos az Ön számára a nemzetköziség a beszállító kiválasztásakor?

Ha az Ön vállalata nemzetközi szintű, és ugyanazon gyártási és minőségi követelményeket kívánja megvalósítani az 
egész vállalati csoportban, akkor egy olyan beszállító előnyeit élvezheti, aki megfelelő nemzetközi hálózattal rendelkezik, 
mely magában foglalja a szervizelést és a karbantartást is. A világszerte tanúsított gyártási eljárások és termékek 
biztosítják, hogy a beszállító által szavatolt minőségi ígéretek betartásra kerüljenek.

8

  +36 96 800 147 Telefonon is rendelkezésére állunk további információval és árakkal kapcsolatban is.

A hőkamra tervezésénél 
nem hagyjuk magára. Fontos 
számunkra, hogy Ön széles 
körű és egyéni igényeinek 
megfelelő tanácsot kapjon 
tőlünk. Mondja el nekünk 
igényeit és megtaláljuk 
az Ön számára megfelelő 
megoldást.

Szakmai tanácsadás: 
Tel. +36 96 800 147

www.denios.hu/
gyakorlati-peldak

Gyakorlati példa
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A veszélyes anyagok 
használata a legkocká- 
zatosabb. Ezért kínálunk 
Önnek professzionális 
segédeszközöket a  
biztonságos szállítás,  
használat érdekében, 
valamint lehetőségeket, 
melyekkel a szivárgásokat 
fel tudjuk itatni és a  
további terjedésüket meg 
tudjuk akadályozni.

208

VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSE

MEGFELELŐ 
HASZNÁLAT

www.denios.hu/shop

Fűtőköpenyek hordókhoz, 
gázpalackok és IBC-tartályok 
számára, Ex-területekre

Hordó- és tartályszivattyúk, 
keverőszárak212
Fűtőköpenyek hordókhoz, 
gázpalackok és IBC-tartályok 
számára228

230
Földelő kábelek és 
rendszerek232

Kábelek és tömlőcsévélők234

Hordó tartozékok, 
hordócsapok és tölcsérek235

Hordógörgők és talicskák244

Hordófogók250
Hordóemelők és targonca 
felépítmények254

Gázpalackok kezelése264
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DENSORB itatókendő 
termékek és olajgátak266
Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer 
SpillGuard®296
Csatorna- 
tömítőrendszerek298
Szivárgáselhárító 
rendszerek és hordó 
hevederek301

Szivárgásfelfogó tálcák302

Biztonsági- és mentőhordók304
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1

3 LÉPÉSÜNK
A MEGFELELŐ SZIVATTYÚHOZ

Alkalmazási terület

Szivattyúk ásványi olajokhoz Szivattyúk vegyszerekhez, 
savakhoz és lúgokhoz

Szivattyúk gyúlékony 
folyadékok számára

Kézi hajtókaros forgódugattyús 
szivattyú
alumíniumból, 2"-os menettel

Elektromos hordószivattyú
polipropilénből (PP)

Elektromos hordószivattyú
Nemesacél szivattyú, 
2"-os menettel

Kettős hajtóművel és horganyzott 
merülőcsővel Ideális könnyű ásványi 
olajokhoz, valamint nehezebb gép- és 
kenőolajokhoz, melyek viszkozitása 
max. 900 mPas 20°C-on.

230 V/200 W motorral,
3 m-es kábellel és csatlakozódugóval. 
Alkalmas só-, akku- és hangyasav 
(50%), fényképelőhívó vegyszer, 
klórsav kezelésére.

Használatra kész készlet 
merülőcsővel,
2 m tömlővel, töltőpisztollyal és 
hordóadapterrel. 230 V/460 W 
motorral, 5 m kábellel, Schuko 
dugóval (IP 54 védelmi osztály) és 
potenciálkiegyenlítő kábellel. Ex II 
1/2 G IIB T4 szerint bevizsgált és 
engedélyezett. Alkalmas oldószerek, 
benzin, kőolaj, etanol, metanol, 
butanol, kerozin szivattyúzására.

www.denios.hu/shopwww.denios.hu/shop

www.denios.hu/szivattyuk

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

Találja meg az Ön számára 
ideális terméket gyorsan 
és egyszerűen - csupán 
néhány kattintással!

DENIOS tippek a nagyobb biztonságért a hordók lefejtése során

Ne feledkezzen el az egyéni védőeszközök 
(PPE) használatáról
Mielőtt elkezdené a lefejtést vagy áttöltést, 
megfelelő egyéni védőeszközt kell felvennie. Ez 
magában foglalja legalább a védőszemüveget és 
a védőkesztyűt. Attól függően, hogy melyik anyag 
kezeléséről van szó, esetlegesen pl. köpenyt vagy 
megfelelő légzésvédőt is alkalmaznia szükséges. Az 
egyéni munkavégzés során felügyeletre vonatkozó 
intézkedések meghozatala szükséges, melyek 
vészhelyzeti esetben lehetővé teszik a sürgősségi 
segítségnyújtást. 

Tegyen óvintézkedéseket a cseppveszteség 
visszatartására
A szivattyú kihúzásakor a továbbáramló folyadék 
cseppveszteséghez vezethet. Itt az integrált 
gyűjtőtartállyal rendelkező biztonsági állványok 
nyújtanak megbízható védelmet a hordószivattyúk 
számára. Ha szükséges, legyen elérhető megfelelő 
felitató anyag. A csepegési veszteségek felfogásához 
helyezze a hordót kármentő tálcára, ill. használjon 
speciális lefejtő-emelvényeket és/vagy tölcséreket.

A szivattyúk biztonságos és pontos lefejtést tesznek lehetővé a hordóból, pl. kisebb tároló edényekbe. 
A követelményektől függően különböző verziókban kaphatók. Az optimális termékválasztáshoz fontos 
például a tárolóedény mérete, a szivattyú kívánt folyadékszállító kapacitása és nem utolsósorban annak 
alkalmassága a lefejtendő közeghez. A következőkben eláruljuk, hogyan válasszuk ki az alkalmazáshoz 
optimális szivattyút.

Lényeges kritérium a megfelelő szivattyú kiválasztásakor a szállítandó anyag. A folyadékok viszkozitásuk és kémiai 
tulajdonságaik tekintetében igen eltérőek. Nincs olyan szivattyú, amely az összes közeget kielégítően képes kezelni - és 
természetesen a szivattyúnak ellenállónak kell lennie a lefejtendő közeggel szemben is. A követelményektől függően a 
szivattyúk ezért különböző veszélyes anyagokra kerültek optimalizálásra:
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3

www.denios.hu/shop

Különleges követelmények & praktikus kiegészítők

Speciális alkalmazásokhoz speciális szivattyúkra is 
van szükség. Ezért számos szivattyút talál a speciális 
követelményekhez az átfogó DENIOS sorozatban:

 W Gázbiztos szivattyúk az erősen szagló anyagok 
szagmentes lefejtéséhez, mint pl. ammónia

 W Mini szivattyúk kis mennyiségek biztonságos 
lefejtéséhez laboratóriumi területen

 W Speciálisan tesztelt és jóváhagyott szivattyúk az 
élelmiszer- vagy gyógyszeripar számára

 W Mobil szivattyúk, amelyek a sűrített levegős szivattyúk 
teljesítményét  
optimális rugalmassággal kombinálják

 W Száraz üzemre alkalmas szivattyúk olyan  
alkalmazásokhoz, ahol az ürítés alsó irányból történik 
(padló leeresztése)

Az optimális eredmény érdekében a tartozékok 
széles választékát érheti el. Itt megtalálhatóak pl. 
áramlásmérők, antisztatikus készletek a statikus 
elektromosság levezetésére, szintjelzők vagy hordóék 
a hordók billentésére az optimális ürítés érdekében. A 
hordószivattyúk általában a megfelelő hordómenettel 
rendelkeznek az adott alkalmazási területhez, ill. 
megfelelnek a tartály anyaga számára. Minden más 
alkalmazáshoz megfelelő menetes adapterek állnak 
rendelkezésünkre a szokásos tárolóedény-méretekhez. 

A teljes választékot megtalálhatja aktuális fő 
katalógusunkban és online üzletünkben!

Szívesen adunk Önnek szakmai tanácsot!

+36 96 800 147

Szüksége van tanácsadásra a veszélyes 
anyagok tárolásához kármentő tálcákkal? 
Szakértői csapatunk szívesen segít Önnek.

Működés

Kézi, elektromos vagy sűrített levegő? Attól függően, hogy milyen gyakran és milyen szállítandó anyagok számára 
szeretné használni a szivattyút, különböző működési módok léteznek. Míg az elektromos és sűrített levegős szivattyúk 
általában nagyobb tároló edényekhez tervezettek, és mindenekelőtt a nagy mennyiségek gyors lefejtését teszik 
lehetővé, addig a kézi szivattyúk alkalmasabbak kisebb mennyiségek alkalmankénti lefejtésére. A szállítandó közeg 
viszkozitása szintén jelentős hatással van a működési mód kiválasztására. Összefoglaltuk az Ön előnyeit és hátrányait:

Szivattyúzás nagy tároló edényekből? 

Egyszerűen és gyorsan szeretne eltávolítani 
folyadékot egy hordóból? Ezt kézi szivattyúval is 
megteheti. A típustól függően a merülőcső a tartály 
mélységéhez igazítható - és ezáltal lehetővé teszi 
kis mennyiségek eltávolítását a nagyobb tároló 
edényekből is. Hordókból nagyobb mennyiségek vagy 
IBC-k átfejtésére elektromos, vagy sűrített levegős 
szivattyúk a megfelelőbbek. A különböző merülési 
mélységű modellek kész készletként is kaphatók.

Elektromos vagy sűrített levegős szivattyú?

Ez egyrészt az üzemben lévő csatlakozásoktól 
függ. Másrészt a sűrített levegős szivattyúk jobb 
eredményeket érhetnek el, különösen "nehéz" 
anyagokkal. A sűrített levegős membránszivattyúk még 
koptató anyagokhoz, vagy szilárd anyagokat tartalmazó 
anyagokhoz, valamint rendkívül nagy viszkozitású 
közegekhez is alkalmasak.

oldalszám

214

Kézi hordószivattyúk Elektromos vagy sűrített levegős szivattyúk

+ Gyors és mobil alkalmazhatóság
+ Költségkímélő
– Nagy erőkifejtés és időráfordítás nagy  

szállítási mennyiség esetén
– Nagy erőkifejtés és időráfordítás viszkózus  

anyagok esetén
– Adott esetben nagy szállítási magasságokra nem 

alkalmas
– Tartós alkalmazásra nem alkalmas

+ Hatékony és ergonomikus 
nagy szállítási mennyiség esetén

+ Hatékony és ergonomikus 
nagy viszkozitású anyagok esetén

+ Alkalmas gyakori és/vagy állandó használatra
– Sűrítettlevegő- vagy áramellátás szükséges a 

helyszínen

oldalszám

216

Maradék-
kiürítés

Szivattyúk optimális 
hordóürítéssel - 
robbanásvédett 
változatban is 
kaphatók.

lásd oldal

223
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A megfelelő kézipumpa kiválasztásához fontos figyelembe venni a tároló méretét és típusát, valamint 
a kivánt teljesítményt és a szivattyú megfelelőségét a lefejtendő anyaghoz. Emellett a szivattyúnak 
ellenállónak kell lennie a töltendő közeggel szemben, továbbá számos területen speciális munkahelyi 
biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie, pl. robbanásvédelem.
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Ajánlott edényméret > 60 Liter < 60 Liter
Katalógus oldal
Aceton o

Acetonitril o

Hangyasav o P

Ammónium-hidroxid P P P P o P P P P

Benzin o P

Klórozott víz o

Ecetsav P P o P P P P P P

Etanol o

Etil-acetát o

Fluorsav o

Formaldehid P P P P o P

Glikol/etilén-glikol P P P o P P P P P P P P P P P

Izopropanol o

Kerozin o P

MEK metil-etil-keton o

Metanol o

Nafta o P P

Nátrium-klorid P o P P P P P P P P P P

Nátrium-hipoklorit o

Nátrium-hidroxid P o P P P P P

Nitrohígító o P

Perklór-etilén o

Foszforsav P o P P P P P P

Salétromsav 1 – 10 % P P o P P P P P

Salétromsav 50 – 70 % o P

Salétromsav 100 % o

Sósav o P

Kénsav 1 – 80 % o P P P P P

Kénsav 95 – 100 % o

Terpentin o P P

Toluol P o

Triklór-etilén o

Hidrogén-peroxid 1 – 30 % o P P P P P P

Hidrogén-peroxid 100 % o

Xilol P o

Itt találja a gyakori folyadékokat és a hozzájuk megfelelő kémiailag ellenálló kézi szivattyúkat.

A megadott közegekhez alkalmas
A megadott közegekhez ajánlott

könnyen gyullad/ földelni kell

* PVC-dugók, nem érintkeznek közvetlenül az anyagokkal
O

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

A kézi szivattyúkat ásványi 
olajokhoz itt találja 

Könnyen gyulladó anyagok 
és oldószerek

Lásd:  
Ellenállósági  
lista

Savak és lúgok

Kisebb tároló 
edényekhez (< 60l)

Nagyobb tároló 
edényekhez (> 60l)

oldalszám

214

215214 214

ELLENÁLLÓSÁGI LISTA A KÉZI 
HORDÓSZIVATTYÚK KIVÁLASZTÁSÁHOZ



213Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

A következő adatokat az 
alapanyagok laboratóriumi 
vizsgálata során határoztuk 
meg. Az alapanyagokból 
készített műanyag 
alkatrészek gyakran 
olyan befolyásoknak 
vannak kitéve, melyek a 
laboratóriumi tesztek során 
nem merülnek fel. Ezért 
a megadott értékek csak 
ajánlásnak tekinthetők. 
Az adatok alapján 
nem támaszthatók jogi 
követelések. Kétség esetén 
javasoljuk, hogy végezzen 
vizsgálatot. A kémiai 
ellenállóképesség mellett 
egyéb vonatkozó előírásokat 
is figyelembe kell venni, pl. 
robbanásvédelem.

Fontos tanácsok

A következő 5 változatot szettben is megrendelheti, egy használatra kész készletben. 
Minden erre a felhasználásra szánt szettet és szivattyút, illetve más szivatttyú 
felépítményeket és alkalmazási módokat is megtalál a katalógus következő oldalain.

Élelmiszer szivattyúk az EG 
1935/2004 és FDA irányelvek 
szerint 

lásd

223

Nem találta meg az Önnek 
való terméket? Vagy további 
kérdései vannak? Szívesen 
segítünk - hívjon fel minket!

+36 96 800 147

ELLENÁLLÓSÁGI LISTA AZ ELEKTROMOS 
HORDÓSZIVATTYÚK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

 

1-es szivattyú szett  
(PP/rozsdamentes/PVDF)
Laboratóriumban használatos savak 
és lúgok  
PP:(1) 
rozsdamentes:(2)
PVDF: (3)

2-es szivattyú szett (PP)

Ipari felhasználású  
savak és lúgok

3-es szivattyú szett (PP) 
Koncentrált savak és lúgok

4-es szivattyú szett (PP)
Ásványi olajok,  
kenőanyagok

5-es szivattyú szett (rozsdamentes) 

Robbanásvédett  
oldószerek

Közegekre példák 1-es 
szett 

2-es 
szett

3-es 
szett

4-es 
szett

5-es 
szett

Akkumulátor sav P(1) P P

Hangyasav * P(1) P P P

Ammóniákvíz P(3) P

Benzin (ólommentes/szuper) P

Fehérítőlúg (nátrium-hipoklorit) P(3) P

Bórsav P(3) P P

Butanol/(butil-alkohol) P

Kalcium-klorid P(3) P P

Klór/klórozott víz P(3) P

Dízel P(2) P P P

Vas(III)-klorid ** P(1) P P

Ecetsav * P(1) P P P

Etanol (etil-alkohol) P

Etil-acetát P

Formaldehid (formalin) P(3) P

Fotófejlesztő P(1) P P P

Fagyálló (antifrogén) P(1) P P P

Glikol/etilén-glikol P(1) P P P P

Fűtőolaj P(2) P P P

Kálium-permanganát P(3) P

Kerozin P

Tengervíz P(1) P P

Ásványi olajok P(2) P P P

Metanol (metil-alkohol) P

Metil-glikol P

Tejsav P(3) P

Nátronlúg (nátrium-hidroxid) ** P(1) P

Nátrium-klorid P(1) P P

Nátrium-hipoklorit P(3) P

Nitrohígító P

Perklór-etilén P(3) P

Petróleum/kerozin P

Foszforsav ** P(1) P P

Propanol (propil-alkohol) izopropanol P

Sósav P(1) P P

Salétromsav P

Habosítószer P(1) P P P

Kenőanyagok (hűtő-) P(2) P P P

Kénsav P(3) P

Szilikonolaj P(2) P

Terpentin P

Víz (desztillált/demineralizált víz) P(1) P P

Lásd a további szivattyú példákat
ezen felhasználási célra a katalógus oldalon

*A sav töménysége szerint robbanásvédett 
kivitel (5-ös készlet) is szükséges lehet!
 **A sav töménysége, a folyadék 
viszkozitása és sűrűsége szerint nagyobb 
motorteljesítményű kivitel (2-es, 3-as és 4-es 
készlet) is szükséges lehet!

lásd
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101.200 Ft -tól

Kérjük, hogy tartsa be a gyúlékony közegek tárolásakor megkövetelt elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére vonatkozó előírásokat 
(pl. antisztatikus szettek segítségével)!

Típus FL 205

Alkalmazás 200 l hordóhoz
Szállítási teljesítmény nyomásonként [l] 0,5
Cikkszám 117-674-J1
Ár Ft / darab 81.900

Cikkszám 116-058-J1

22.400 Ft

Rendelhető kiegészítők:

 Nemesacél hordószivattyúk

Merülési mélység [mm] 570 910

Szállítási teljesítmény nyomásonként [l] 0,35 0,50
Kivitel: Kifolyó csövek

Cikkszám 117-592-J1 117-594-J1
Ár Ft / darab 101.200 104.700

Kivitel: PTFE-tömlő 1,2 m, elektromosan vezetőképes, elzárható golyós csappal

Cikkszám 117-663-J1 117-664-J1
Ár Ft / darab 148.800 156.800
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2 Kézi szivattyúk gyúlékony közegekhez

Antisztatikus szett 
bőröndben

Emelőkaros szivattyú oldószerekhez

Emelő szivattyú tömlővel, 
golyóscsappal és kifolyó 
csővel.

Nemesacél hordószivattyúk

  

Hordószivattyú kifolyócsővel, 
Cikkszám 117-592-J1.

Hordószivattyú tömlővel és golyós 
csappal, 910 mm merülési mélység, 
Cikkszám 117-664-J1.

 W Statikus töltés elvezetéséhez
 W 3 színkódolt réz csatlakozó kábel 
csipőfogókkal praktikus műanyag bőröndben

Az FL 205 típusú szivattyú sok vegyszert, oldószert és ásványi olajat 
kezel, pl. ammónium-klorid, butanol, etil-alkohol (50%), glikol, 
hexanol, nátrium-hidroxid (45%), terpentin, kőolaj, kétütemű olaj 
és hidegtisztító (a teljes ellenállási listát kérésre kiadjuk).

 W Hatékony hordóürítés a mélyen fekvő alsó visszacsapó 
szelepnek köszönhetően

 W Merülőcső Ø 32 mm
 W Acetonhoz nem alkalmas
 W Nikkelezett sárgaréz hordómenettel 2” acél finom belső 
menettel (gázbiztos menet is választható)

 W Teleszkópos merülőcső
 W PFTE-tömítések
 W 2” hordómenettel
 W Elektromosan vezetőképes tömlővel 
(1,5 m), golyós csappal és kifolyó csővel

www.denios.hu/shop

 W Nagy szívóteljesítmény

 W Ideális gyúlékony folyadékok továbbításához
 W Ex-területekre bevizsgálva és engedélyezve: IIA T4 Zone 0

Cikkszám
146-678-J146.200 Ft

Gázbiztos hordómenet
 W Megakadályozza, hogy az egészségkárosító gázok 
kijussanak a hordóból

 W Nemesacél-hordószivattyúkhoz, R2” menet
 W Visszacsapó szelep 1/8” csatlakozóval
 W Nikkelezett sárgaréz, FKM-tömítések

https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-fl-205-gyulekony-oldoszerekhez-golyoscsappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/antisztatikus-szett-3-szinkodolt-rez-csatlakozokabellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-kifolyocsovel-570-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-kifolyocsovel-910-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-elektromosan-vezetokepes-pfte-tomlovel-570-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-elektromosan-vezetokepes-pfte-tomlovel-910-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-kifolyocsovel-570-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-nemesacel-elektromosan-vezetokepes-pfte-tomlovel-910-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gazbiztos-hordocsatlakozo-nemesacel-hordoszivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 Kézi üzemeltetéshez

Merülési mélység [mm] 600
Ürítési mennyiség max. [l/min] 10
Cikkszám akár 60 literes tartályokhoz 157-589-J1
Ár Ft / darab 163.100

Cikkszám bádogkannákhoz 210-335-J1
Ár Ft / darab 170.800

 Pedálos üzemeltetéshez

Merülési mélység [mm] 950
Ürítési mennyiség max. [l/min] 30
Cikkszám kifolyócsővel 157-587-J1
Ár Ft / darab 160.300

Cikkszám kifolyótömlővel 201-951-J1
Ár Ft / darab 223.700
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Magas tisztaságú folyadékok lefejtéséhez
 W Robbanásvédett területen való használathoz bevizsgálva és engedélyezve: IIA,B zóna 0

Mini oldószeres szivattyú

Mini oldószeres szivattyú pl. 5 literesnél 
kisebb palackokhoz vagy kannákhoz

ÚJ

 W Önbiztosító kifolyócső 
automatikus leállás funkcióval 
- abszolút precíz lefejtés, 
utócsepegés nélkül.

 W Ideális maradékürítés, még öblös 
aljú edényekből is.

Gyúlékony közegek lefejtésekor a hordót és a szivattyút földelni kell! További földelő kábelek

Kifolyócsővel és zárócsappal 
ellátott változat

A bádogkannákhoz való 
változat illik a harmonikás 
zárású edényekhez Ø 35 mm

Oldószeres szivattyúk nemesacélból

 W 0 IIA,B,C Ex-zónában engedélyezett
 W Ideális 1-5 literes edényekhez
 W Csatlakoztató menetek GL 45
 W S 40, GL 38 és GL 32 adapterek tartozékként kaphatók
 W 2 m-es földelő kábellel

 W Kis mennyiségek biztonságos lefejtéséhez

Minden anyaggal érintkező rész 
nemesacél vagy PFTE.

Kézi szivattyúk gyúlékony közegekhez

  

Ürítési mennyiség max. [l/min] 1,8

Cikkszám mini oldószeres szivattyú 242-994-J1
Ár Ft / darab 147.700

Cikkszám EFTE menetadapter, GL45 - GL38 242-996-J1
Cikkszám PFTE menetadapter, GL45 - S40 242-995-J1
Cikkszám EFTE menetadapter, GL45 - GL32 242-997-J1
Ár Ft / darab 10.500

oldalszám

232

Pedálos üzemeltetéshez
 W Acetonhoz ajánlott
 W Robusztus és tartós
 W Hordócsavar R2” finom menethez, max. 220 literes hordókhoz
 W A csavaros csatlakozáson és a zárószelepen keresztül a hordó és a 
szivattyú hermetikusan lezárható, így a nem kívánt gőzök nem tudnak 
kilépni

 W Merülőcső fokozatmentesen a hordó mélységéhez állítható, cső Ø: 21 mm
 W A levegőtömlő gyorsan fel- és lecsíptethető egy csipesszel

Kézi üzemeltetéshez
 W Szerves oldószerek és aroma-anyagok szennyeződésmentes lefejtéséhez
 W Gázbiztos 2 golyóscsappal, teljesen lezárható
 W Fix kifolyócső elzáró csappal acél/ PTFE
 W Hordócsavar R2” finom menethez, max. 60 literes hordókhoz
 W Merülőcső fokozatmentesen állítható, cső Ø: 15 mm
 W Harmonikás zárású bádogkannákhoz 
használható kivitelben is Ø 35 mm 
kapható

 W Választható fix kifolyókönyökkel vagy rugalmas 
kifolyó tömlővel (1,2 m), nemesacél/PFTE 
zárócsappal

163.100 Ft -tól160.300 Ft -tól

Oldószeres szivattyú rugalmas 
kifolyócsővel és zárócsappal

https://www.denios.hu/shop/oldoszeres-szivattyu-2-golyos-csappal-kezi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/oldoszeres-szivattyu-nemesacelbol-zaropatentos-badogkannahoz-kezi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/oldoszeres-szivattyu-nemesacelbol-pedalos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/oldoszeres-szivattyu-nemesacelbol-pedalos-kifolyotomlovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omini-oldoszeres-szivattyu-nemesacelbol-max-5-l-kis-tarolo-edenyekhez-kezi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/adapter-mini-oldoszeres-szivattyuhoz-efte-menet-gl45-gl38/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/adapter-mini-oldoszeres-szivattyuhoz-efte-menet-gl45-gl40/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/adapter-mini-oldoszeres-szivattyuhoz-efte-menet-gl45-gl32/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus B1 B2

Kivitel kis lefejtett mennyiségekre közepes vagy nagy lefejtett mennyiségekre

Szivattyú anyaga PP PP Rozsdamentes acél PVDF

Az alábbiakhoz használható: akkumulátor sav, ammóniákvíz, előhívó anyag, 
glikolok, foszforsav, sósav, hidrogén-peroxid

olaj alapú kenőanyagok, 
hidegtisztítók, lágyítók

nátrium-hipoklorit, klór-, króm-, 
kénsav, salétromsav és fluorsav

Teljesítmény [W] 75 260
Sűrűség max [kg/l] 1,3 1,6
Viszkozitás max. [mPas] 200 400
Ürítési mennyiség max. [l/min] 20 22 45
Ürítési magasság max. [mWS] 6 12 8
Cikkszám Merülési mélység: 500 mm 267-769-J1 267-775-J1 267-778-J1 267-781-J1
Ár Ft / darab 146.200 194.000 285.800 355.700

Cikkszám Merülési mélység: 700 mm 267-770-J1 267-776-J1 267-779-J1 267-782-J1
Ár Ft / darab 150.800 204.500 287.600 367.900

Cikkszám Merülési mélység: 1000 mm 267-771-J1 267-777-J1 267-780-J1 267-783-J1
Ár Ft / darab 153.700 219.200 299.900 399.200

212.100 Ft -tól
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www.denios.hu/shop

Tartozék Cikkszám
Ár Ft / 
darab

Töltő B1 szivattyúhoz 267-797-J1 21.400

Lí-ion-akku 10,8 V 
sziv.-hoz B1 267-796-J1 20.000

Töltő B2 szivattyúhoz 267-799-J1 45.700

Lí-ion-akku 21,6 V, 
sziva.-hoz B2 267-798-J1 61.900

Szivattyú anyaga Polipropilén Rozsdamentes acél PVDF

Merülési mélység [mm] 500 700 1000 500 700 1000 500 700 1000

Az alábbiakhoz használható: só-, akku- és hangyasav (50%), 
fénykép előhívó vegyszer, klórsav

olaj alapú kenőanyagok, hidegtisztítók, 
lágyítók

nátrium-hipoklorit, klór-, króm-, kénsav, 
salétromsav és fluorsav

Sűrűség max [kg/l] 1,3
Viszkozitás max. [mPas] 300
Ürítési mennyiség max. [l/min] 75 68 75
Ürítési magasság max. [mWS]* 7 6 7
Cikkszám 172-086-J1 172-087-J1 172-088-J1 172-089-J1 172-090-J1 172-091-J1 267-793-J1 267-794-J1 267-795-J1
Ár Ft / darab 212.100 217.700 233.500 310.500 314.300 329.700 391.700 403.900 425.500

*Maximális értékek 20 ° C-on

Tartozék Cikkszám
Ár Ft / 
darab

Hordóadapter 
2“ PP/PVDF 
laborszivattyúkhoz 
(Akku B2, 
elektromos 
hordószivattyú)

187-552-J1 12.400

Hordóadapter 
2” Niro 
laborszivattyúkhoz 
(Akku B2, 
elektromos 
hordószivattyú)

194-183-J1 8.200

Anyaga*
Viszkozitás 

max. [mPas]
Menet

Mérési tartomány 
min [l/min]

Mérési tartomány 
max [l/min]

Munka alatti 
nyomás max. [bar]

Cikkszám
Ár Ft / 
darab

PP 40 1“ BSP 5 120 10 267-935-J1 157.700

PVDF 40 1“ BSP 5 120 10 267-910-J1 196.600

*Rozsdamentes acél szivattyúkhoz külön kérésre

Minden akkumulátor szivattyú folyadékálló tömlővel (1,5 m) és lefejtő 
szeleppel. Az akkumulátor és a töltő külön rendelésre (lásd a tartozékokat).

146.200 Ft -tól

ÚJ

Szivattyúk és folyásmérők 
laboratóriumi felhasználásra

Elektromos 
hordószivattyúk

Ellenőrzött biztonság

 W Könnyű és egyszerűen kezelhető
 W Tömítés- és kenőanyag-mentes
 W 230 V motor / 200 W, 3 méteres kábellel és dugvillával
 W Azonnal használható szettben szállítjuk, ellenálló PVC-tömlővel 
(1,5 m) és töltőpisztollyal

 W Hordóadapter tartozékként kapható

Akkumulátoros 
szivattyúk B1 és B2

A kannákból és hordókból történő biztonságos 
lefejtéshez, laborokban és iparban

 W Akár 2500 liter, egy akkumulátor töltéssel (B2)
 W Cserélhető akkumulátor li-ion technológiával
 W Automatikus kikapcsolás túlterhelés esetén
 W Fokozat nélküli szabályozás minden követelményhez
 W Jó kezelhetőség a kompakt kialakításnak és a nagyon 
alacsony súlynak köszönhetően

 W Kopásmentes, különösen alacsony zajszintű BLDC 
motor

 W Könnyű szétszerelés gyorskioldóval
 W Hordóadapter tartozékként kapható (B2)

 W Könnyű, kényelmes és nagy teljesítményű

 W Alacsony viszkozitású savakhoz és lúgokhoz, 
vegyszerekhez a laborokban és a vegyipar területén

 W Biztonságos lefejtés kisebb edényekből/edényekbe

Áramlásmérők
 W Akkumulátoros szivattyúkhoz B1/B2 és 
elektromos hordószivattyúkhoz laborokban

Akkumulátoros 
szivattyú típus B1, 
áramlásmérővel 
(lsd. Tartozékok)

Típus B2 polipropilénből (PP)

ÚJ

ÚJ

további részletekért lásd jobb oldalt!

  

https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b1-pp-bol-vegyszerekhez-75-w-500mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pp-bol-vegyszerekhez-260-w-500mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-rozsdam-ac-sav-lu-260-w-500mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pvdf-bol-agre-sava-260-w-500mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b1-pp-bol-vegyszerekhez-75-w-700mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pp-bol-vegyszerekhez-260-w-700mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-rozsdam-ac-sav-lu-260-w-700mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pvdf-bol-agre-sava-260-w-700mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b1-pp-bol-vegyszerekhez-75-w-1000mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pp-bol-vegyszerekhez-260-w-1000mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopisztoly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-rozsdam-ac-sav-lu-260-w-1000mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/akkumulatoros-szivattyu-b2-pvdf-bol-agre-sava-260-w-1000mm-merul-me-tomlo-1-5m-toltopiszt/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litiumion-akkumulator-10-8v-akkumulator-szivattyuhoz-tipus-b1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/litiumion-akkumulator-21-6v-akkumulator-szivattyuhoz-tipus-b2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-savakhoz-es-lugokhoz-500-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-savakhoz-es-lugokhoz-700-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-savakhoz-es-lugokhoz-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-savakhoz-es-lugokhoz-500-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-savakhoz-es-lugokhoz-700-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-savakhoz-es-lugokhoz-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/konnyu-elektromos-hordoszivattyu-pvdf-bol-agressziv-savakhoz-500-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/konnyu-elektromos-hordoszivattyu-pvdf-bol-agressziv-savakhoz-700-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/konnyu-elektromos-hordoszivattyu-pvdf-bol-agressziv-savakhoz-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-adapter-pp-g2-atmero-32-5-mm-akku-laboratoriumi-szivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-adapter-pp-g2-atmero-28-5-mm-akku-laboratoriumi-szivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/aramlasmero-pp-bol-laboratoriumi-hasznalatra-szivattyu-csatlakozas-g-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/aramlasmero-pvdf-bol-laboratoriumi-hasznalatra-szivattyu-csatlakozas-g-1/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 123-275-J1

177.100 Ft

Szivattyú anyaga Polipropilén PVDF

Merülési mélység [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Az alábbi anyagokhoz 
használható:

kén- (max. 40 %), foszfor-,  
akku-, sósav, vas(III)-klorid  

max. 30 %, nátronlúg

agresszív légkör és nagy 
sűrűségű közeg, például: vas (III) 

-klorid 50% -ig

króm-, salétrom- és kénsav  
(98 %), nátrium-hipoklorit, 

hipoklorit, cinkklorid, klórvíz
IP védelem IP 24 IP 54
Sűrűség max [kg/l] 1,4 1,6 1,8
Viszkozitás max. [mPas] 500 800
Ürítési mennyiség  
max. [l/min] 85 75 80

Ürítési magasság  
max. [mWS]* 19 16 17

Cikkszám szivattyúk 188-569-J1 188-571-J1 188-572-J1 188-573-J1 188-574-J1 188-575-J1
Ár Ft / darab 314.300 333.600 339.200 346.200 535.200 557.200

Cikkszám szivattyú szett 117-529-J1 117-530-J1 172-094-J1 172-095-J1 123-550-J1 123-551-J1
Ár Ft / darab 365.400 389.900 398.700 406.700 714.700 726.300

*Maximális értékek 20 ° C-on

314.300 Ft -tól

 W Ideális savakhoz és lúgokhoz

 W Ipari szivattyúkhoz
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Szívó- / nyomó-csatlakozás 1/4“ BSP IG 3/8“ BSP IG 1/2“ BSP IG 1“ karima

Az alábbi anyagokhoz használható: használható kénsav, foszforsav, nátrium-hidroxid, sósav, fehérítő, 
fejlesztő, hangyasav, ecetsav kezelésére.

Ürítési mennyiség max. [l/min] 16 34 65 156
Cikkszám 123-275-J1 172-107-J1 123-277-J1 123-278-J1
Ár Ft / darab 177.100 242.200 284.200 524.700

Tartozék

Cikkszám tartozék-szett hordómaradvány kiürítéshez 123-284-J1 172-199-J1 123-286-J1 123-288-J1
Ár Ft / darab 62.700 71.800 94.200 114.100

Anyaga
Viszkozitás 

max. [mPas]
Menet

Mérési tartomány 
min [l/min]

Mérési tartomány 
max [l/min]

Munka alatti 
nyomás max. [bar]

Cikkszám
Ár Ft / 
darab

PP 40 1 1/4“ BSP 5 120 10 267-933-J1 157.700

PVDF 40 1 1/4“ BSP 5 120 10 267-934-J1 196.600

 W Ipari használatra, alacsony viszkozitású savakhoz és lúgokhoz
 W Könnyű és egyszerűen kezelhető szivattyúk a hordós és tartályos 
áru le- és átfejtéséhez

ÚJÁramlásmérők

Elektromos ipari szivattyúk

Kaphatú önálló szivattyúként (merülőcsővel 
és csőbilinccsel), vagy komplett szettben 
szivattyúval, merülőcsővel és ellenálló tömlővel 
(2 m), töltőpisztollyal, hordóadapterrel

Hordószivattyú PP (polipropilén) 
szivattyúművel, szett 
tömlővel, töltőpisztollyal és 
hordóadapterrel

Légnyomásos szivattyúk

Pneumatikus membrános szivattyú PP/ TF, 1/4“

Hordószivattyúk és folyásmérők savakhoz és lúgokhoz

Ellenőrzött biztonság
Szivattyú-szett PVDF 
(polivinilidin-fluorid) 
szivattyúművel

Hordó kiürítése 
Minden sűrített levegős membránszivattyúhoz tartozékként kínálunk egy készletet, amely 
merülőcsőből vagy szívótömlőből (1/4 „és 3/8” szivattyúméretekhez), 3 m-es tömlőből és 
töltőpisztolyból áll (megengedett legnagyobb nyomás 3 bar)

 W Nagy teljesítményű
 W Fröccsenő víz ellen védett, tömítésmentes
 W 230 V motor 5 méteres kábellel és dugvillával

 W Híganfolyó savak és lúgok mérésére a turbinakerék elv szerint
 W Nagyméretű, megvilágított, állítható digitális kijelző
 W Precíz mérés, hiba: ± 1%
 W Térfogatáram-kijelző
 W Hőmérsékleti tartomány: -10 C°-tól max. +50  C°-ig
 W 2 db 1,5 V-os elemmel (AAA) 

  

https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-membranszivattyu-1-4-pp-tf-16-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-savakhoz-lugokhoz-1000-mm-merulesi-m-csak-szivattyu-kiegesztitok-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-tartalyok-leuritesehez-savakhoz-lugokhoz-1200-mm-mer-m-csak-sziv-kiegesztitok-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-agressziv-savakhoz-1000-mm-merulesi-m-csak-szivattyu-kiegesztitok-nelk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-tart-leur-hez-agr-savakhoz-1200-mm-mer-m-csak-sziv-kiegesztitok-nelk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-tomeny-savakhoz-1000-mm-merulesi-m-csak-szivattyu-kiegesztitok-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-tomeny-savakhoz-1200-mm-merulesi-m-tartalyok-leuritesehez-kiegesztitok-nel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-agressziv-kozegekhez-merulesi-melyseg-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-agressziv-kozegekhez-merulesi-melyseg-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipr-bol-pp-nagy-tomenysegu-savakhoz-es-lugokhoz-1000-mm-merulesi-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipr-bol-pp-nagy-surusegu-savakhoz-es-lugokhoz-1200-mm-merulesi-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-agressziv-savakhoz-merulesi-melyseg-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-agressziv-savakhoz-merulesi-melyseg-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-membranszivattyu-1-4-pp-tf-16-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-membranszivattyu-3-8-pp-tf-34-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-membranszivattyu-1-2-pp-tf-65-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-membranszivattyu-1-pp-tf-156-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-4-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-pp-tf/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-3-8-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-pp-tf/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-2-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-pp-tf/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-pp-tf/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/aramlasmero-pp-bol-ipari-hasznalatra-szivattyu-csatlakozas-g-1-1-4/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/aramlasmero-pvdf-bol-ipari-hasznalatra-szivattyu-csatlakozas-g-1-1-4/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Alkalmazás Viszkozitás max. [mPas] Anyaga Mérési tartomány min [l/min] Mérési tartomány max [l/min] Cikkszám Ár Ft / darab

Ex védett hordószivattyúkhoz 2000 PPS 10 100 137-395-J1 517.700

CM, CP-A, CP-B konténerszivattyúkhoz 2000 PPO 10 100 117-582-J1 346.200

Élelmiszeripari hordószivattyúkhoz  
(nem Ex) és excentrikus szivattyúkhoz 5000 Nemesacél 10 100 243-262-J1 1.081.500

371.700 Ft -tól

Ellenőrzött biztonság

 W „Keverőgép és szivattyú egyben”

 W Hordó- és tartályszivattyúkhoz
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www.denios.hu/shop

Szivattyú anyaga Polipropilén Nemesacél

Az alábbi anyagokhoz használható:
Flokkulánsok, polimerek, 

vegyszerkeverékek
Vízbázisú festékek és színezők, 

olajos keverékek
Oldószeres festékek és színezők, 

alkoholos keverékek

ATEX szerinti Ex-védelmi osztály – – Ex II 1/2 G IIB T4
Merülési mélység [mm] 1200 1200 1200
IP védelem IP 24 IP 24 IP 54
Sűrűség max [kg/l] 1,1 1,1 1,2
Viszkozitás max. [mPas] 150 350 200
Ürítési mennyiség max. [l/min] 160 210 178
Ürítési magasság max. [mWS]* 8 10 9
Cikkszám 137-396-J1 137-397-J1 137-398-J1
Ár Ft / darab 371.700 478.100 678.000

Tartozék

Cikkszám tartozék készlet: 2,5 m tömlő, csappisztollyal és 
hordóadapterrel 138-199-J1 138-200-J1 138-201-J1

Ár Ft / darab 100.800 256.900 347.600

*Maximális értékek 20 ° C-on

Tartály-keverők és áramlásmérők

CM-tartályszivattyúk

Áramlásmérők Ex-hordó- és 
Ex-tartályszivattyúkhoz CM

Áramlásmérők hordó- és tartályszivattyúkhoz.

Áramlásmérők

  

Ellenőrzött biztonság

Ex II 1/2 G IIB T4

Speciális felhasználási célokra

Igény esetén Ex-védett változatban is biztosítani tudjuk.

 W Ideális olyan anyagokhoz, melyeket keverni és 
továbbítani is kell, pl. emulziók, víz, olaj, szilárd 
anyagok stb. diszperziói és szuszpenziói

 W Csaknem mindenfajta anyaghoz használható a 
különféle kivitelekben

 W 1000 literes IBC-tartályhoz és 200 literes 
hordókhoz

 W 230 V / 500 W motor 5 méteres kábellel és 
dugvillával

 W Az opcionális tartozékkészlet rendelésekor: 
használatra kész szivattyú, közegálló tömlővel 
(2,5 m), csappisztollyal és hordóadapterrel

 W Az alacsony viszkozitásútól közepes viszkozitású közegek mérésére a 
hajszálcsövességi elv szerint

 W 9 címkézhető memóriahely a kalibrációs faktor mentéséhez
 W Gombnyomásra leolvasható az átfolyásmérés sebessége

 W Billentyűzár beállítható a hibák elkerülésére
 W Max. 4 bar nyomásig
 W Komplett, szivattyú-csatlakozóval
 W A mennyiség előválasztásához való relémodulhoz opcionálisan kapható

Felár a mennyiségi előválasztáshoz való 
relémodulhoz, nem robbanásvédett kivitel,  
Cikkszám 121-590-J1, 271.600 Ft

Áramlásmérő élelmiszer-szivattyúkhoz

lásd 223

lásd 219
lásd 222

https://www.denios.hu/shop/atfolyas-mennyiseg-mero-ex-vedett-hordoszivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-hordo-es-tartalyszivattyukhoz-pp-ppo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyukhoz-eu-fda-eng-triclamp-dn32-csatlakozo-nem-ex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kevero-es-tartalyszivattyu-polipropilenbol-pp-vegyszer-keverekekhez-stb/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kevero-es-kontener-szivattyu-niro-olajkeverekekhez-festekekhez-stb/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kevero-es-kontener-szivattyu-niro-ex-felhasznalashoz-3-as-szivattyu-osztaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leurito-szett-tartalykeverohoz-polipropilenbol-pp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leurito-szett-tartalykeverohoz-niro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leurito-szett-tartalykeverohoz-niro-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rele-mennyiseg-elovalasztashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


587.300 Ft -tól

548.800 Ft -tól

 W Rozsdamentes szivattyúk - ideálisak 
Ex-területekre is

 W Oldószerek, benzin, alkohol, petróleum, stb. áttöltéséhez
 W Hordós és tartályos anyagok le- és átfejtése

Cikkszám potenciálkiegyenlítő kábel Ár Ft / darab

123-296-J1 7.200

Ellenőrzött biztonság
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Feláras ex-dugvilla, 3 pólusos, IP 65 137-421-J1 34.700

Áramlásmérők 137-395-J1 517.700

Kaphatú önálló szivattyúként (merülőcsővel és csőbilinccsel), vagy komplett 
szettben szivattyúval, merülőcsővel és ellenálló tömlővel (2 m), töltőpisztollyal, 
hordóadapterrel

Változat Elektromos Légnyomás

Kivitel standard maradék kiüríthető standard maradék kiüríthető

Merülési mélység [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Az alábbi anyagokhoz használható: oldószerek, benzin, kőolaj, etanol, metanol, butanol, kerozin
Viszkozitás max. [mPas] 350 500 1000
Ürítési mennyiség max. [l/min] 95 77 124 67
Ürítési magasság max. [mWS]* 14 35 28
Cikkszám szivattyú 188-578-J1 188-579-J1 188-582-J1 188-583-J1 188-580-J1 188-581-J1 195-014-J1 195-016-J1
Ár Ft / darab 660.100 678.300 739.900 772.800 587.300 606.900 651.700 688.800

Cikkszám szivattyú szett 117-539-J1 117-540-J1 172-103-J1 172-104-J1 137-422-J1 137-424-J1 195-012-J1 195-013-J1
Ár Ft / darab 791.700 795.900 890.100 897.400 740.300 755.300 814.100 850.200

*Maximális értékek 20 ° C-on

Szívó- / nyomó-csatlakozás 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Az alábbi anyagokhoz használható: alkalmas alkohol, aceton, benzin, etil-acetát, petróleum, kőolaj, salétromsav, metil-aceton, triklór-etilén, terpentin, toluol, 
hidrogén-peroxid, xilol, festék, lakkok kezelésére

ATEX szerinti Ex-védelmi osztály Ex II 2 G c T4
Ürítési mennyiség max. [l/min] 48 156
Cikkszám 123-282-J1 123-283-J1
Ár Ft / darab 548.800 785.400

Tartozék

Cikkszám tartozék-szett hordómaradvány kiürítéshez* 123-292-J1 123-295-J1
Ár Ft / darab 570.200 557.200

*Acetonhoz: Tartozék-szett kérésre

Robbanásvédett hordó- és tárolószivattyúk

Pneumatikus 
membránszivattyúk

Pneumatikus membránszivattyú 
rozsdamentes//PFTE, 1/2“

Hordó- és tartályszivattyúk, robbanásvédett

  

Ex II 1/2 G IIB T4

Hordó kiürítése 
Minden sűrített levegős membránszivattyúhoz 
tartozékként kínálunk egy készletet, amely 
merülőcsőből, 3 m-es tömlőből és töltőpisztolyból 
áll (megengedett legnagyobb nyomás 3 bar)

 W Szinte bármilyen közeg - akár nagy viszkozitású, 
szilárd részecskéket is tartalmazó, továbbá 
abrazív és érzékeny anyagok - biztonságos és 
megbízható ürítése

 W Nemesacél szivattyúk (rozsdamentes)
 W Ex II 1/2 G IIB T4 szerint bevizsgált, Atex-megfelelőség
 W Elektromos meghajtás: 230 V / 460 W elektromotor 5 m 
kábellel és biztonsági dugóval, IP 54 védelem

 W Potenciálkiegyenlítő kábellel

 W Szivattyú az optimális maradékleürítéshez: 
jelentős megtakarítás a minimális veszteségnek 
köszönhetően

 W A folyadékok teljes kiszivattyúzása révén bent 
maradó mennyiség optimális kezelés mellett 
kevesebb, mint 0,1 liter

 W Pneumatikus meghajtás: 400 W

https://www.denios.hu/shop/potencialkiegyenlito-kabel-szivattyuhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/felar-atex-dugalj-ceag-elektromos-hordoszivattyuhoz-3-polusos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyas-mennyiseg-mero-ex-vedett-hordoszivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-1000-mm-merulesi-m-csak-szivattyu-kiegesztitok-nelkul-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektr-szivattyu-tartalyleuritessel-1200-mm-merulesi-m-csak-szivattyu-kieg-nelkul-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-maradekleur-1000-mm-mer-m-csak-szivattyu-kiegesztitok-nelkul-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektr-szivattyu-tartaly-maradekuritessel-1200-mm-merulesi-m-csak-sziv-kieg-nelkul-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-suritett-lev-motorral-hordoleurit-1000-mm-merul-me-szerelvenyek-nelk-robbv/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartalyszivattyu-suritett-levos-motorral-maradekl-1200-mm-mer-m-csak-sziv-kieg-nel-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-suritett-levegos-motorral-maradekl-1000-mm-mer-m-csak-sziv-kieg-nel-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartalyszivattyu-suritett-levegos-motorral-maradekl-1200-mm-mer-m-csak-sziv-kieg-nel-ex-v/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-oldoszerekhez-1000-mm-merulesi-melyseg-hordokhoz-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-oldoszerekhez-1200-mm-merulesi-melyseg-hordokhoz-es-ibc-hez-ex-vedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-oldoszerekhez-1000-mm-merulesi-melyseg-maradekleuritessel-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-oldoszerekhez-1200-mm-merulesi-melyseg-maradekleuritessel-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-suritett-levegos-motorral-oldoszerekhez-1000-mm-merulesi-melyseg-hordokhoz-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-suritett-levegos-motorral-oldoszerekhez-1200-mm-merulesi-m-hordokhoz-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszivattyu-suritett-levegovel-oldoszerekhez-maradekleurites-1000-mm-merulesi-m-ex-vedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartalyszivattyu-suritett-levegovel-oldoszerekhez-maradekleurites-1200-mm-merulesi-m-ex-ved/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-levegos-membranszivattyu-1-2-niro-ptfe-65-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-levegos-membranszivattyu-1-niro-ptfe-156-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-2-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-niro-ptef/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-pneumatikus-membranos-szivattyuhoz-niro-ptef/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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FS típusú telítettségjelző 
200 és 60 literes 
hordókhoz 

SZETT-ÁR

Cikkszám 117-531-J1

331.800 Ft

Ásványi olaj pumpák hordós és tartályos árukhoz

A szivattyú motorja kényelmesen 
levehető a praktikus kézikerékkel

2” hordóadapter

Alu szivattyúmű 
és csap

Közegellenálló tömlő

Szivattyú szett hordókhoz, 
merülési mélység 1000 mm

Ellenőrzött biztonság

Elektromos hordószivattyú szett kis viszkozitású ásványi olaj termékekhez

 W Gázolaj, fűtőolaj, biodízel, hidraulika-, gép- és motorolaj stb. 
átfejtéséhez

 W Szárazfutás-tűrő
 W Alumínium szivattyúmű
 W 230 V/500 W motor 5 méteres kábellel és dugvillával
 W Kis viszkozitású ásványi olaj termékekhez
 W Hordós és tartályos anyagok le- és átfejtése
 W Használatra kész szett szivattyúval és közegnek ellenálló tömlővel 
(2 m), töltőpisztollyal és hordóadapterrel

Engedje meg, hogy szakértőink személyre szabott tanácsokat 
adjanak Önnek egyedi megoldásokkal. Telefon: +36 96 800 147.

 W Azonnal bevethető
 W Gazdaságos
 W Egyszerű és biztonságos kezelés

lásd
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DENIOS Info

Oldal Alkalmazás

216 Laborszivattyúk kis mennyiségű savak és lúgok betölté-
séhez. Akkumulátoros- és elektronikus meghajtás, elemes 
átfolyásmérővel. 

217 Hordószivattyúk és duplamembrán szivattyúk savakhoz és 
lúgokhoz „durva” ipari alkalmazásokhoz, egyedül illetve 
komplett szettben, 200 literes hordókhoz vagy 1000 literes 
IBC-tartályhoz. Átfolyásmérővel. 

218 Keverő szivattyúk közegekhez, melyek különösképpen 
hajlamosak a lerakódás képződésre. Ugyanazzal a géppel 
először keverni, aztán szivattyúzni. 

221 Hordó és tartályszivattyúk, valamint duplamembrán szivaty-
tyúk ásványi olajokra, egyedül illetve komplett szettben.  
Igény szerint átfolyásmérővel.

Oldal Alkalmazás

219 Betöltés robbanási területen, elektromos illetve sűrített 
levegő meghajtású szivattyúk. Opcionális szivattyútelepek 
optimális leengedéssel. Duplamembrán szivattyúk és 
átfolyásmérők robbanási területre.

222 Nagy termelőképességű tartályszivattyúk. Száraz futtatásra 
alkalmas centrifugális szivattyúk a padlólefolyónál való 
ürítéshez.

223 Nemesacél szivattyúk és átfolyásmérők speciális kivite-
lezésben az élelmiszeripar, gyógyszeripari termékek és 
könnyen gyúlékony élelmiszerek számára.  
EC 1935/2004-nek megfelelő engedéllyel.

Útmutató a megfelelő szivattyúk kiválasztásához

https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-olajokhoz-dizelhez-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Alkalmazás
Viszkozitás 

max. [mPas]
Anyaga

Mérési tartomány 
min [l/min]

Mérési tartomány 
max [l/min]

Cikkszám Ár Ft / darab

Hordó- és tartályszivattyúkhoz 2000 alumínium 3 80 172-096-J1 137.600

Szívó- / nyomó-csatlakozás 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Az alábbi anyagokhoz használható: gázolaj, fűtőolaj, motorolajok, hidraulikaolaj, 
fúróemulzió, fagyálló, glicerin, glykol

Ürítési mennyiség max. [l/min] 65 156
Cikkszám 123-279-J1 123-280-J1
Ár Ft / darab 244.300 329.700

Cikkszám tartozék-szett hordómaradvány kiürítéshez 123-289-J1 123-291-J1
Ár Ft / darab 130.600 184.500

  

Cikkszám 123-279-J1

244.300 Ft

Szivattyú anyaga Alumínium Polipropilén

Merülési mélység [mm] 700 1000 1200 1000 1200

Az alábbi anyagokhoz használ-
ható:

gázolaj, fűtőolaj, biodízel, hidraulika-, gép- és motorolaj 
max. 500 mPas viszkozitásig

repceolaj (hidegen sajtolt) és növényi 
olajok

Ürítési mennyiség max. [l/min] 85
Ürítési magasság max. [mWS] 19
Cikkszám szivattyú – 188-576-J1 188-577-J1 188-933-J1 188-934-J1
Ár Ft / darab – 291.200 303.800 296.500 311.200

Cikkszám szivattyú szett 272-240-J1 117-531-J1 144-663-J1 172-097-J1 172-098-J1
Ár Ft / darab 341.300 331.800 349.300 379.400 389.900

Az ásványi olaj szivattyúk rendlehetők önmagukban szerelvények nélkül, vagy 
komplett szivattyú-szettként, tömlővel, töltőpisztollyal és adapterrel!

 W Kis viszkozitású ásványi olaj termékekhez
 W Hordós és tartályos anyagok le- és átfejtése

 W Ideális gázolajhoz, fűtőolajhoz, motorolajokhoz

291.200 Ft -tól 
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

ÚJ

341.300 Ft -tól

Ásványi olaj pumpák hordós és tartályos árukhoz

Elektromos hordó- és tartálypumpák

Pneumatikus membránszivattyúk

Áramlásmérők

Készlet tömlővel, 
töltőpisztollyal és adapterrel

Szivattyú  
(szívótömlővel és tömlőbilinccsel)

Pneumatikus membránszivattyú 
Alu/Geolast 1/2”

EMV

Ellenőrzött biztonság

 W Szárazfutás-tűrő
 W 230 V/500 W motor 5 méteres kábellel és dugvillával
 W Szivattyú alumíniumból, alternatív növényi olajokhoz 
is rendelhető (PP-szivattyú és töltőpisztoly)

 W Szinte bármilyen közeg - akár nagy viszkozitású, szilárd 
részecskéket is tartalmazó, továbbá abrazív és érzékeny anyagok - 
biztonságos és megbízható szállítása

 W A szivattyú/membránok anyaga: Alu/TPV (NBR-PP)
 W Nincs elektromos csatlakozás, alacsony tömeg
 W Egyszerű kezelés, gondozásmentes
 W A nyomócső zárásakor leáll, így nem melegszik fel sem a szivattyú, 
sem a szállított anyag

 W Szárazon önszívó, nedvestengelyű, szárazonfutás-biztos
 W Szett hordómaradvány kiürítéshez (merülőcső, 3 méteres tömlő és 
töltőpisztoly) tartozékként kapható

 W Ásványi olajok és alternatív üzemanyagok mérésére
 W 1 lenullázható részmennyiség-tartománnyal és 1 teljes mennyiség mérővel
 W Tartós lítium-ion elemmel
 W Max. 4 bar nyomásig

https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-hordo-es-tartalyszivattyukhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-levegos-membranszivattyu-1-2-alu-geolast-65-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-levegos-membranszivattyu-1-alu-geolast-156-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-2-suritett-levegos-membranos-szivattyuhoz-1-2-alu-geolast/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartozek-szett-hordouriteshez-a-1-suritett-levegos-membranos-szivattyuhoz-1-alu-geolast/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/suritett-levegos-membranszivattyu-1-2-alu-geolast-65-liter-uritesi-mennyiseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-asvanyi-olajokhoz-1000-mm-merulesi-melyseg-csak-sziv-kieg-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-tartalyszivattyu-asvanyi-olajokhoz-1200-mm-merulesi-melyseg-csak-szivattyu-kieg-nelk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-repceolajhoz-1000-mm-mer-m-csak-sziv-kieg-nel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-tartalyszivattyu-poliprop-bol-pp-repceolajhoz-1200-mm-mer-m-csak-sziv-kieg-nelk/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-olajokhoz-dizelhez-700-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-olajokhoz-dizelhez-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-olajokhoz-dizelhez-1200-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-repce-es-novenyi-olajokhoz-1000-mm-merulesi-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-polipropilenbol-pp-repce-es-novenyi-olajokhoz-1200-mm-merulesi-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Alkalmazás
Tömlőcsatlakozás 

a szívó oldalon
Tömlőcsatlakozás a 

nyomásoldalon
Anyaga

Viszkozitás 
max. [mPas]

Sűrűség max 
[kg/l]

Ürítési mennyiség 
max. [l/min]

Ürítési magasság 
max. [mWS]

Cikkszám
Ár Ft / 
darab

Savakhoz, lúgokhoz, 
fotóvegyszerekhez, galvanikus 
fürdőkhöz és sok más alacsony 
viszkozitású közeghez

1 1/2“ AG 1 1/4“ AG PP 30 1,35 280 11 137-419-J1 545.300

Alkalmazás Anyaga
Merülési 

mélység [mm]
Sűrűség max 

[kg/l]
Viszkozitás 

max. [mPas]
Ürítési mennyiség 

max. [l/min]
Ürítési magasság 

max. [mWS]
Cikkszám Ár Ft / darab

Formaldehidhez, foszforsavhoz, hidrogén-
peroxidhoz, citromsavhoz 50% -ig. PP 1100 1,8 100 200 22 117-705-J1 681.800

Cikkszám 117-705-J1

681.800 Ft

Cikkszám 137-419-J1

545.300 Ft

Elektromos tartályszivattyúk

Keringető szivattyú, típus CP-B

Tartályszivattyú, típus CP-A

Áramlásmérő  
leírása 

Ellenőrzött biztonság

 W Speciálisan olyan 
alkalmazásokhoz, ahol a 
leürítésnek alulról (padlón 
leeresztés) kell történnie

 W Magas ellenállóképesség 
vegyszerekkel szemben a 
minőségi anyagok használatának 
köszönhetően

 W A szállított (szívóoldali) tömlő 
szettel egyszerű a csatlakozás a 
tartályra

 W Motor 230 V, 0,75 kW, 5 méteres 
kábellel és dugvillával

 W A lehető legmagasabb vegyi 
ellenállóképesség

 W Mobil használat
 W Nagyobb mennyiségek esetén is rövid 
ürítési idő

 W Alacsony fordulatszámok, alacsony 
kopás

 W A konténerek ürítésére szolgáló 
adapter szériafelszereltség

 W Meghajtó motor 230 V, 2800 upm, 
0,75 kW, 5 m kábel és csatlakozó

 W Kombinálható átfolyásmérővel
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Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Csatlakoztató szett (5 m tömlő mindkét oldalán csatlakozókkal) 172-109-J1 57.100

Áramlásmérő tartályszivattyúkhoz 117-582-J1 346.200

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Felépítmény (számláló nélkül) 137-399-J1 159.300

Felépítmény (számlálóval és mennyiségi előválasztás nélkül, elemes) 137-400-J1 478.100

Felépítmény (számlálóval és központi egységgel mennyiségi 
előválasztáshoz, hálózat csatlakozás 400 V, 50 Hz) 137-404-J1 1.024.500

Keringető szivattyú csatlakoztató szettek (nyomásoldali, 5 m-es tömlő 
mindkét oldalán csatlakozókkal) 138-202-J1 28.200

Áramlásmérő tartályszivattyúkhoz 117-582-J1 346.200

 W Szárazüzemre alkalmas, tartályürítéshez

 W Nagyobb tárolt mennyiségek gyorsabb 
le- és feltöltése

 W Vegyszerek biztonságos átszívásához

lásd
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https://www.denios.hu/shop/szarazuzemre-alkalmas-keringeto-szivattyu-tartalyok-leuritesehez-polipropilenbol-pp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartalyszivattyu-viton-tomitessel-savakhoz-es-vegyszerekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartalyszivattyu-viton-tomitessel-savakhoz-es-vegyszerekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szarazuzemre-alkalmas-keringeto-szivattyu-tartalyok-leuritesehez-polipropilenbol-pp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatlakoztato-szett-tartalyszivattyuhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-hordo-es-tartalyszivattyukhoz-pp-ppo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-szaraz-uzemben-is-mukodtetheto-keringeto-szivattyuhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-szamlaloval-mennyisegi-elovalasztas-nelkul-szaraz-uzemes-keringeto-szivattyuhoz-elemes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-szamlaloval-mennyisegi-elovalasztas-nelkul-szaraz-uzemes-keringeto-szivattyuhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatlakoztato-szett-keringeto-szivattyuhoz-tartalyuriteshez-nyomasoldali/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-hordo-es-tartalyszivattyukhoz-pp-ppo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Nemesacél hordószivattyúk élelmiszerekhez

Kivitel Alkalmazás
Merülési 
mélység

Viszkozitás 
max. [mPas]

Sűrűség 
max [kg/l]

Ürítési mennyiség 
max. [l/min]

Ürítési magasság 
max. [mWS]

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám
Ár Ft / 
darab

Szivattyúk vizes és zsíros élelmiszerekhez, 
kozmetikumokhoz és 

gyógyszerészeti cikkekhez

1000 350 1,6 95 14 460 243-253-J1 583.800

Ürítő szivattyú 1000 500 1,6 77 14 460 243-254-J1 699.300

Szivattyú, Ex-védett alkoholos, könnyen gyulladó 
élelmiszerekhez

1000 350 1,6 95 14 460 243-255-J1 731.900

Ürítő szivattyú, Ex-védett 1000 500 1,6 77 14 460 243-256-J1 842.800

Tartozék Alkalmazás Kivitel
Munka alatti 

nyomás max. [bar]
Cikkszám

Ár Ft / 
darab

Tömlőszett
Tri Clamp DN 32 
csatlakozás

élelmiszeripari 
hordószivattyúkhoz

FPM-tömítés, 2m PVC 
élelmiszeripari tömlővel 

DN 19 (3/4“)
1,6 243-258-J1 195.000

élelmiszeripari 
hordószivattyúkhoz, 

robbanásvédett

EPDM-tömítés, 
2m élelmiszeripari 

felhasználásra megfelelő 
vegyszeres tömlővel DN 

19 (3/4“)

1,6 243-259-J1 410.200

Rozsdamentes 
töltőpisztolyok
Tri Clamp DN 32 
csatlakozás

élelmiszeripari 
hordószivattyúkhoz

FPM-tömítés, védővasalat 
és fordító kuplung 3,0 243-260-J1 288.800

élelmiszeripari 
hordószivattyúkhoz, 

robbanásvédett

EPDM-tömítés, 
védővasalat és fordító 

kuplung
3,0 243-261-J1 288.800

Alkalmazás
Viszkozitás 

max. [mPas]
Mérési tartomány 

min [l/min]
Mérési tartomány 

max [l/min]
Cikkszám

Ár Ft / 
darab

Élelmiszeripari 
hordószivattyúkhoz 
(nem Ex) és excentrikus 
szivattyúkhoz

5000 10 100 243-262-J1 1.081.500

Az élelmiszergyártásban a nyersanyagok és a 
késztermékek különböző termékekkel érintkeznek, 
amelyeknek erre megfelelőnek kell lenniük. Ilyen 
termékek alatt az élelmiszerek kereskedelmi 
előállításához szükséges berendezéseket és 
berendezések alkatrészeit értjük, melyeket „élelmiszer-
árucikkeknek” nevezünk, és az élelmiszerjog szabályai 
vonatkoznak rájuk.

Hordószivattyúk élelmiszerekhez

 W Optimális 
hordóürítés:

 W Környezetbarát

 W Költségtakarékos

Ex II 1/2 G IIB T4

Excentrikus csigaszivattyú, 
típus HD-E
A HD-E típusú szivattyú egyesíti a 
hordószivattyú előnyeit a robusztus 
excentrikus csigaszivattyú 
kíméletes működésével

 W Anyaga: nemesacél 1.4571, ETFE, FPM
 W Nyomáskapcsoló: Tri-Clamp DN 32
 W 230 V, 0,55 kW egyfázisú motor 5 
m-es csatlakozókábellel és biztonsági 
dugóval

 W Továbbítási nyomás: akár 4 bar

Áramlásmérő élelmiszer-
szivattyúkhoz

 W Élelmiszer-, kozmetikai- és gyógyszeripari 
használatra

 W Könnyen öblíthető
 W Anyaga: nemesacél, ETFE, PFTE

Ellenőrzött biztonság

Ellenőrzött biztonság

 W Fiziológiailag ártalmatlan kivitel
 W Hatóanyagok: nemesacél, ETFE, FPM
 W Magas minőségű felület
 W Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas csatlakozók
 W Egyszerűen és könnyen tisztítható
 W Alkoholtartalmú élelmiszerekhez és gyúlékony 
tisztítószerekhez is alkalmas

 W Potenciálkiegyenlítő kábellel

223

2

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Alkalmazás
Merülési 
mélység

Ürítési 
mennyiség 

max. [l/min]

Cikkszám 
Excentrikus 

szivattyú

Ár Ft / 
darab

Közepesen viszkózus 
élelmiszerekhez 1000 20 243-257-J1 1.009.400

Az adott felhasz-
náláshoz szükséges 
kiegészítők igény 
esetén rendelhetők

Maradék-
kiürítés

Maradék-
kiürítés

  

 W Ideális közepesen viszkózus 
alapanyagokhoz és 
élelmiszerekhez 500 és 4000 
mPas között

https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-elelmiszeriparhoz-1000-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-elelmiszeriparhoz-eu-fda-engedely-maradekleurites-1000-mm-mer-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-elelmiszeriparhoz-1000-mm-merulesi-melyseg-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-niro-elelmiszeriparhoz-eu-fda-eng-maradekl-s-1000-mm-mer-m-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomloszett-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyukhoz-triclamp-dn32-csatlakozoval-dn19-tomlovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomloszett-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyukhoz-ex-triclamp-dn32-csatl-val-dn19-tomlovel-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/toltopisztoly-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyuhoz-triclamp-dn32-csatlakozoval-fpm-tomitessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/toltopisztoly-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyuhoz-triclamp-dn32-csatlakozoval-epdm-tomitessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-niro-elelmiszeripari-hordoszivattyukhoz-eu-fda-eng-triclamp-dn32-csatlakozo-nem-ex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/excentrikus-csigaszivattyu-hordoszivattyu-niro-viszkoz-elelm-hez-eu-fda-eng-y-1000-mm-mer-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


223.700 Ft -tól

Cikkszám
243-999-J167.400 Ft

80.200 Ft -tól

224

2

www.denios.hu/shop

TP 6 típus 
 W Gázolaj, fűtőolaj, fagyálló kezeléséhez
 W Önfelszívó szárnylapátos szivattyú beépített 
szívócső-védelemmel és szűrővel a szívó 
oldalon

 W Nagy ürítési kapacitás
 W Automatikus lefejtő szelep forgó 
tömlőcsuklóval

 W Hordómenet G 2"
 W Konzolos változat: praktikus falra 
szereléshez

ÚJ

Rendelhető kiegészítők:

Kivitel V HP 40 W85 TP 6

Merülési mélység [mm] 840 840 1600 1600 1600 1600 1600

Felhasználás motor- és váltóolajokhoz SAE 80-ig gázolaj, fűtőolaj, fagyálló (koncentrátum)
Ürítési mennyiség max. [l/min] 25 20 37 31 68 55 55
Teljesítmény [W] 740 740 250 250 950 370 370

Kivitel 4 méteres nyomótömlő, 
olaj-lefejtőszelep

4 méteres nyomótömlő, 
olaj-lefejtőszelep és 

mennyiségmérő

4 méteres nyomótömlő, 
standard töltőpisztoly 4 m sűrítettlevegős tömlő, automata töltőpisztoly

4 m sűrítettlevegős 
tömlő, automatikus 

lefejtő szelep, fali konzol
Cikkszám 117-701-J1 117-703-J1 117-541-J1 117-565-J1 243-998-J1 267-640-J1 267-642-J1
Ár Ft / darab 223.700 312.200 80.200 122.200 240.100 173.500 178.200

Választható standard vagy automata 
töltőpisztollyal (lásd táblázat)

173.500 Ft -tól 

Elektromos hordószivattyúk és áramlásmérők

V típusHP 40 típus

HP típusú elektromos szivattyú standard töltőpisztollyal 
(mennyiségmérő opcionálisan rendelhető)

W 85 típus
 W Önszívó, kevés hegesztéssel gyártott hibrid 
szivattyú emelővédővel

 W Különösen nagy szívóteljesítmény
 W Automatikusan záródó lefejtő-szeleppel
 W Töltőpisztoly-tartó csepegtető kupakkal
 W Hordómenet R2“

W 85 típusú hibrid hordószivattyú (opcionális 
mennyiségmérővel), 
Cikkszám 243-998-J1, 240.100 Ft

 W Alacsony kopású centrifugálszivattyú
 W Menet M 64 x 4 és G 2“
 W Szívófokozat beépített szívócső-védelemmel 
(kifolyás-biztos)

Áramlásmérők
HP 40, TP 6 és W 85 típusokhoz

 W Különböző folyadékokhoz, pl. fűtőolaj/dízel, 
víz, fagyálló folyadékok

 W Turbinaszámlálós mérési elv
 W Minden folyási irányhoz alkalmas
 W Világító digitális kijelző
 W Mérési tartomány 5-120 l/perc
 W Végösszeg és 8 részösszeg mentése

Tartozékok rendelésekor kérjük, 
adja meg a szivattyú típusát 
(HP40, TP6, W85)!

 W Motor- és váltóolajokhoz SAE 80-ig
 W Csatlakozás: G 2”
 W Önszívó

  

Nagy teljesítményű hordószivattyú, típus TP 6, 
automatikus lefejtő szeleppel (mennyiségmérő, 
opcionális)

 W Könnyű, egyszerűen kezelhető, biztonságos és nagy teljesítményű szivattyú gázolaj, fűtőolaj és motorolajok átfejtéséhez

V típusú hordószivattyú, opcionálisan 
mennyiségmérővel is rendelhető

https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-v-olaj-lefejto-szeleppel-840-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-v-olaj-lefejto-szeleppel-es-mennyisegmerovel-840-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-hp-standard-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-hp-automata-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-w85-automata-lefejto-szeleppel-es-forgatokarral-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-tp-6-automata-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-tp-6-automata-toltopisztollyal-1600-mm-merul-melyseg-falra-szerelheto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-hordoszivattyu-w85-automata-lefejto-szeleppel-es-forgatokarral-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Típus F 52/202 F 52 F 202

Kivitel 50- 200-L hordókhoz 50 l hordóhoz 200 l hordókhoz

Kivitel hajlított kifolyócsővel Emelőkaros szivattyú tömlővel, 
golyóscsappal és kifolyócsővel

Emelőkaros szivattyú tömlővel, 
golyóscsappal és kifolyócsővel

Szállítási teljesítmény nyomásonként [l] 0,3 0,2 0,2
Cikkszám 123-556-J1 117-667-J1 117-670-J1
Ár Ft / darab 26.800 60.200 60.200 Cikkszám 117-584-J1

56.700 Ft

201.300 Ft -tól

194.600 Ft -tól

Cikkszám 117-667-J1

60.200 Ft

Cikkszám 123-556-J1

26.800 Ft

Áramlásmérők

Cikkszám
128-312-J1100.800 Ft

Nyomáscsökkentő G1/4” (i/i).

Cikkszám
207-747-J119.800 Ft

 W Nyomáscsökkentő manométer 
0-12 bar, minden pneumatikus 
DP szivattyúkhoz, kuplung 
csatlakozóval és dobozzal

 W Áramlásmérő, a 
töltőpisztolyra 
szerelhető

Szivattyú 
tartálykészüléken

DP1 F típusú szivattyú 200 literes hordókhoz, 
számláló kiegészítőként kapható

Emelőkaros szivattyú tömlővel, 
golyóscsappal és kifolyócsővel

Emelőkaros szivattyú 
hajlított kifolyócsővel

Alkalmazás 200 l hordóhoz 1,000 l tartályokhoz

Típus DP1 F DP3 F DP5 F DP1 T DP3 T DP5 T

Kivitel szívócső NW25, csatlakozás G1“, lábszeleppel (1m hosszú) szívótömlő NW 25, csatlakozás G1”, lábszeleppel (1,6 m hosszú)
Ürítési mennyiség max. [l/min] 52 35 25 52 35 25
Cikkszám 128-306-J1 128-307-J1 128-308-J1 128-309-J1 128-310-J1 128-311-J1
Ár Ft / darab 194.600 217.700 284.900 201.300 223.700 298.600

Rendelhető kiegészítők:

Sűrített levegős és kézi szivattyúk ásványi olajokhoz

  

 W Az F 52 és F 202 szivattyúk megfelelnek dízel, fűtőolaj, hidraulika olaj, motorolaj és hajtómű-
olaj lefejtéséhez

Műanyag forgódugattyús 
szivattyú 

 W Olajokhoz, korrozív és illékony vegyszerekhez
 W 3-részes merülőcső-feltét nemesacélból, 
átmérő 32 mm, és 2” hordóadapterrel

 W Szállítási teljesítmény: kb. 0,35 l/fordulat
 W PFTE-tömítések

Emelőkaros szivattyúk, kézi

Alkalmazási céltól függően a szivattyúkat vagy hajlított 
kifolyócsővel (cseppmentes) vagy tömlővel (2 m), golyós 
csappal és kifolyócsővel szállítjuk

 W Olajok, hűtő-emulzió, stb. továbbításához
 W Biztonságosan használható gépjármű műhelyekben, mezőgazdaságban, 
kommunális járműállományokban és ipari üzemekben

Pneumatikus hordó- és tartályszivattyúk

Bárhová, ahol a megbízhatóság fontos 
szerepet játszik. 
Az önfelszívó légszivattyúk 1:1 (DP1 
típus) a könnyű olajtermékek gyors 
szállításához, rövidebb szállítási 
távolsághoz vagy kettős hatásúak (DP3 és 
DP5 típusok 1:3 vagy 1:5 aránya) a nehéz 
olajokhoz, mint pl. hajtóműolaj, repceolaj 
vagy hűtőemulziók továbbításához.

 W 4 m-es csapos tömlővel NW 16, G 3/4", 
kifolyócsővel ellátott töltőpisztollyal és 
cseppmentes berendezéssel kapható

 W Önszívó
 W Ajánlott bemeneti nyomás: 6-8 bar

https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-f-52-f-202-asvanyi-es-kenoolajokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-f-52-dizel-es-futoolajhoz-golyoscsappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-f-202-motor-es-hajtomuolajhoz-golyoscsappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/forgodugattyus-szivattyu-muanyagbol-olajokhoz-korroziv-es-illekony-vegyszerekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-f-52-dizel-es-futoolajhoz-golyoscsappal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-karos-szivattyu-f-52-f-202-asvanyi-es-kenoolajokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-pneumatikus-szivattyuhoz-dp/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nyomascsokkento-g1-4-pneumatikus-dp-szivattyukhoz-manometer-0-12-bar-kuplung-csatl-val-es-hazzal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp1-f-hordokhoz-uritesi-mennyiseg-kb-16-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp3-f-hordokhoz-uritesi-mennyiseg-kb-12-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp5-f-hordokhoz-uritesi-mennyiseg-kb-17-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp1-t-tartalykeszulekekhez-uritesi-mennyiseg-kb-16-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp3-t-tartalykeszulekekhez-uritesi-mennyiseg-kb-12-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-olaj-szivattyuk-dp5-t-tartalykeszulekekhez-uritesi-mennyiseg-kb-17-liter-perc/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Meghajtás Légnyomás Elektromos

Típus GP 1800 FRP 3000 GLP 3000 FR 4 SPR 4

Alkalmazási terület keverők nyitott tartály hordó csőnyílás nyitott tartály hordó csőnyílás nyitott tartály
Teljesítmény [W] 270 1000 1000 750 750
Fordulatszám [U/min] 1800 3000 3000 1500 1500
Keverő tengely hossza [mm] 600 750 1000 750 750
Viszkozitás max. [mPas] 1000 1000 500 500 500
Cikkszám nem robbanásvédett* 128-393-J1 – – 117-708-J1 117-709-J1
Ár Ft / darab 173.600 – – 661.200 499.100

Cikkszám robanásvédett Atex szerint* – 128-396-J1 128-397-J1 117-713-J1 117-714-J1
Ár Ft / darab – 707.700 827.800 1.002.100 839.000

*Sűrített levegős: Ex II G/D c T3 – elektromos: Ex II 2 G c T3

 W Pneumatikus vagy elektromos 
meghajtással

Cikkszám 128-396-J1

707.700 Ft
Cikkszám 117-713-J1

1.002.100 Ft
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Hordókeverő-szárak nemesacélból

Nyitott tartályokhoz akár 50 literes 
tartalomig

  

FR 4 típusú 
keverszár

FR 4 típusú keverőszár

Zárt hordókhoz 2“-nyílással

GP 1800 típusú keverőszár

GP 1800 típusú keverőszár, 
Cikkszám 128-393-J1, 
173.600 Ft

FRP 3000 típusú 
keverőszár

SPR 4 típusú keverőszár, 
Cikkszám 117-709-J1, 
499.100 Ft

GLP 3000 típusú 
keverőszár

Zárt hordókhoz 2“-nyílással

GLP 3000 típusú keverőszár, 
Cikkszám 128-397-J1, 
827.800 Ft

Nyitott tartályokhoz Nyitott tartályokhoz

SPR 4 típusú 
keverőszár

FRP 3000 típusú keverőszár

 W Felkeveréshez, homogenizáláshoz és 
feloldáshoz pl. vízkezelő, galvanizáló, vegyi, 
ital- és kozmetikai iparban

 W 1.4571/1.4581 jó minőségű nemesacélból
 W Választható Ex-védett változatban is Atex 
szerint, 1-es zónához (lásd a táblázatban)

 W Optimális közepesen viszkózus 
folyadékokhoz 500 mPas-ig

 W Elektromos csatlakozás: 400 V
 W IP 54 védelem

 W 500 mPas viszkozitásig
 W Olyan, mint az FRP 3000, plusz 
befogó szerkezet a tartályra való 
rögzítéshez

 W Pneumatikus meghajtás
 W Max. 6 bar nyomásteljesítmény
 W Anyaga 1.4571/PP
 W Pneumatikus csatlakozó: R 1/4”

 W Motor teljesítménye: 0,5 -1,0 KW 
és 750 - 3000 fordulat percenként

 W Max. 7 bar nyomásteljesítmény
 W Pneumatikus csatlakozó: R 1/2”
 W Szűrővel, nyomáscsökkentővel, 
kézi mérővel a másodlagos nyomás 
kimutatására

 W Optimális közepesen viszkózus 
folyadékokhoz 500 mPas-ig

 W Elektromos csatlakozás: 400 V
 W IP 54 védelem

https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-gp-1800-nyitott-tartalyokhoz-pneumatikus-meghajtas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-fr-4-zart-hordokhoz-2-adagolo-nyilassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-spr-4-nyitott-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-frp-3000-nyitott-tartalyokhoz-2-adagolo-nyilassal-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-glp-3000-nyitott-tartalyokhoz-pneumatikus-meghajtas-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-fr-4-zart-hordokhoz-elektromos-meghajtasu-es-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-fr-4-nyitott-tartalyokhoz-elektromos-meghajtasu-es-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-frp-3000-nyitott-tartalyokhoz-2-adagolo-nyilassal-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-fr-4-zart-hordokhoz-elektromos-meghajtasu-es-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-gp-1800-nyitott-tartalyokhoz-pneumatikus-meghajtas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-spr-4-nyitott-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-keverogep-glp-3000-nyitott-tartalyokhoz-pneumatikus-meghajtas-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Meghajtás Elektromos Légnyomás

Típus CR 6 CR 200 CR 300 CP 3000 CP 400

Alkalmazási terület keverők konténer
Teljesítmény [W] 750 750 1500 1000 1000
Fordulatszám [U/min] 1000 200 300 3000 400
Keverő tengely hossza [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Viszkozitás max. [mPas] 500 2000 10000 1000 2000
Cikkszám nem robbanásvédett* 117-710-J1 117-712-J1 128-392-J1 – –
Ár Ft / darab 707.700 851.900 1.096.200 – –

Cikkszám robbanásvédett Atex szerint* 117-715-J1 117-716-J1 129-343-J1 128-394-J1 128-395-J1
Ár Ft / darab 978.600 1.177.800 1.391.300 916.300 1.314.600

*Sűrített levegős: Ex II G/D c T3 – elektromos: Ex II 2 G c T3

Cikkszám 117-715-J1

978.600 Ft

Cikkszám 117-710-J1

707.700 Ft

Légnyomás

 W Pneumatikus vagy elektromos 
meghajtással
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851.900 Ft -tól

916.300 Ft -tól

Tartály-keverőszárak nemesacélból

  

Tartály-keverőszár CR 6

Részletes nézet: kézi 
keverőszár rögzítő kereszttel, 
1050 mm hosszú.

CR 3000 és CR 400 típusú 
pneumatikus keverőszárak

CR 200 és CR 300 típusú 
keverőszárak

Folyékony termékek gazdaságos 
tárolásához vagy kezeléséhez

2 különböző motorteljesítmény választható Homogenizáláshoz, diszperzáláshoz, 
emulgáláshoz és szuszpenzió készítéshez

 W Pneumatikus motor 400-3000 fordulat/
perc és max 7 bar üzemi nyomás

 W Motor teljesítménye: 0,5 - 1,0 KW
 W Pneumatikus csatlakozó: R 1/2”
 W Szűrővel, nyomáscsökkentővel, 
kézi mérővel a másodlagos 
nyomás kimutatására

 W Hőre nem érzékeny

 W Elektromos csatlakozás: 400 V
 W IP 55 védelem

 W Nagyon magas viszkozitású 
folyadékokhoz

 W Elektromos csatlakozás: 
400 V

 W Védelem: IP 54

 W Felkeveréshez, homogenizáláshoz és 
feloldáshoz pl. vízkezelő, galvanizáló, vegyi, 
ital- és kozmetikai iparban

 W >150 mm betöltési nyílásnagyságú egyszer 
használatos tárolókhoz szállítható

 W 1000 literes nyomásmentes egyszer 
használatos tárolókhoz (IBC)

 W Keverőszár 1.4571/1.4581 nemesacélból
 W Rögzítő merevítők gyorsfeszítővel és 
hordozófüllel

 W Választható Ex-védett változatban is Atex 
szerint, 1-es zónához (lásd a táblázatban)

https://www.denios.hu/shop/tartaly-keverogep-cr-6-elektromos-meghajtasu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hajtomuves-keverogep-cr-200-elektromos-meghajtasu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hajtomuves-keverogep-cr-300-elektromos-meghajtasu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartaly-keverogep-cr-6-elektromos-meghajtasu-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hajtomuves-keverogep-cr-200-elektromos-meghajtasu-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hajtomuves-keverogep-cr-300-elektromos-meghajtasu-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-keverogep-cp-3000-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pneumatikus-keverogep-cp-400-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartaly-keverogep-cr-6-elektromos-meghajtasu-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tartaly-keverogep-cr-6-elektromos-meghajtasu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kivitel nem robbanásvédett

Típus HM 3.A HM 4

Felhasználás 200 literes acél és műanyag hordókhoz 1000 literes IBC
Tartály térfogata min. [mm] 1800 4060
Tartály térfogata max. [mm] 1950 4310
Magasság [mm] 850 950
Teljesítmény [W] 1100 2000
Cikkszám 156-179-J1 117-724-J1
Ár Ft / darab 433.000 926.500

SZETT-ÁR

Cikkszám 207-857-J1

1.021.300 Ft

TOPSELLER

Cikkszám 156-179-J1

433.000 Ft

Rendelhető kiegészítők:

PRÉMIUM KIVITEL

Cikkszám 117-724-J1

926.500 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Fűtőköpenyek 

  

Nagyon csekély a hőveszteség 
és jelentősen kevesebb a 
fűtőelem áramfelhasználása, mely 
spirálformában feltekert ellenálláshuzal 
szilikon szigeteléssel.

Fűtőköpeny vízlepergető és 
szakadásbiztos réteggel ellátott 
poliamid-vivőanyagból, magas minőségű 
steppelt üveggyapot szigeteléssel.

Fokozatmentesen szabályozható 90°C-ig, így célzottan 
állítható be az Ön igényeinek megfelelő fűtőerő.

HM 4 fűtőköpeny 
(nem robbanásvédett) 
szigetelő tetővel, teljes szettben

Szigetelő tető IBC-tartály tetőfelületéhez gyors lehűlés 
elleni védelemként, Cikkszám 129-157-J1, 97.300 Ft

HM 4 típusú rugalmas fűtőköpeny IBC-tartályhoz
 W 4060 - 4310 mm kerületű IBC-tartályokhoz
 W Teljesítmény: 2000 W, 1 fűtőkör termosztáttal
 W Tartozékok: Szigetelő tető IBC-tartályhoz gyors lehűlés elleni védelem

Fűtőköpeny HM 3.A típus 200 literes 
hordókhoz, teljes palást felületen 
adja le a hőt

 W 200 literes acél és műanyag hordókhoz
 W Teljesítmény: 1100 W, 1 fűtőkör termosztáttal

Rugalmas HM típusú fűtőköpenyek 
gázpalackok, hordók és IBC-tartályok 
számára

 W Biztonságos melegítéshez vagy állandó 
hőmérsékleten tartáshoz

 W 25-1000 literes tároló edényekhez illetve 
szabványos gázpalackokhoz

https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-a-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-4-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-4-komplett-szigetelessel-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-a-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-4-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szigetelo-teto-ibc-ktc-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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Kivitel nem robbanásvédett

Típus HM 1 HM 2 HM 3 HM-G

Felhasználás 25-30 literes acél és műanyag hordókhoz 50-60 literes acél és műanyag hordókhoz 200 literes acél és műanyag hordókhoz gázpalackok Ø 230 mm
Tartály térfogata min. [mm] 870 1100 1800 680
Tartály térfogata max. [mm] 1000 1250 1900 830
Magasság [mm] 400 460 450 1050
Teljesítmény [W] 200 250 450 450
Cikkszám 117-721-J1 117-722-J1 117-723-J1 236-439-J1
Ár Ft / darab 244.300 267.100 304.200 433.300

244.300 Ft -tól

Fűtőköpeny HM 2, 
50-/60 l hordókhoz, 
Cikkszám 117-722-J1

Fűtőköpenyek 

  

Fűtőköpeny HM 3, 200 literes hordókhoz, 
Cikkszám 117-723-J1

Fűtőköpeny HM 1, 25-/30 l 
hordókhoz és ballonokhoz, 
Cikkszám 117-721-J1

HM-G típusú fűtőköpeny, kb. Ø 230 
mm gázpalackokhoz, 1075 - 1630 mm 
hosszú (szeleppel együtt), Cikkszám 
236-439-J1

 W Ellenálló és vízlepergető bevont poliamid
 W Szilikonszigetelt fűtőspirál
 W Termosztáttal: fűtési terjedelem 0-90° C
 W Elektromos csatlakozás: 230 V
 W IP 44 védelem
 W 5 m csatlakozókábel

Szigetelő tető

200/220 literes acél és műanyag 
hordókhoz, megakadályozza a 
gyors hővesztést, 
Cikkszám 236-440-J1, 129.200 Ft

A DENIOS pro-line digitális hőmérséklet-szabályzású 
és kijelzésű fűtőköpenyeket IBC-khez és 200 literes 
hordókhoz, megtalálja az online-shop kínálatában:

www.denios.hu

Digitális fűtőköpeny 200 l hordókhoz 
(a részleteket lsd. a shop-ban), 
Cikkszám 267-308-J1, 500.000 Ft

https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-1-25-30-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-2-50-60-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-g-gazpalackokhoz-o-230-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-2-50-60-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-1-25-30-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-g-gazpalackokhoz-o-230-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szigetelo-kopeny-200-literes-hordokhoz-ibp-padlomelegitohoz-ex-teruleteken/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 178-874-J1

1.301.300 Ft

Cikkszám 176-398-J1

1.875.000 Ft

Cikkszám 129-157-J1

97.300 Ft

Kivitel Ex-védett változatok robbanásvédett 

Típus HM 3AEX HM 4EX

Felhasználás
200 literes acél és műanyag 

hordók
1000 literes IBC-

tartály

Tartály térfogata min. [mm] 1800 4060
Tartály térfogata max. [mm] 1950 4310
Magasság [mm] 850 950
Teljesítmény [W] 620 1400
Cikkszám 178-874-J1 176-398-J1
Ár Ft / darab 1.301.300 1.875.000

 W Biztonságos hevítés különösen robbanásveszélyes területeken

HM 4 Ex fűtőköpeny, szabványos IBC-tartályhoz 
(vagy 4x200 l acél hordó felmelegítéséhez)

Fűtőköpenyek 

  

HM 3A Ex fűtőköpeny, 200 literes hordókhoz 
(HDPE-tartályokhoz is alkalmas)

Fűtőköpenyek IBC-tartályhoz és 200 literes hordókhoz Ex-területekre

Szigetelő tető IBC- / KTC- tartályokhoz

 W Ex-védett területeken is
 W Ideálisan kombinálható HM4 vagy HM4Ex fűtőköpenyekkel
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 W Atex megfelelőség- II 2 G Ex e II T3 (zóna 1 és 2)
 W Tanúsított automatikus hőmérséklet-vezérlés - a fűtőköpenyek akár  80°C  (hordófal) ill. 55°C (IBC) hőmérsékletet is elérhetnek
 W IP 44 védelmi osztály
 W Elektromos csatlakozás: 240 V

Rugalmas HM-Ex típusú fűtőköpenyek gázpalackok, hordók és IBC-tartályok számára

 W A fűtőköpenyek támogatják és elősegítik az üzemi folyamatokat folyadékok melegen tartása illetve felmelegítése által
 W Speciális elasztomerekből és szilikonbevonatos szőtt üvegszálból, szabadalmaztatott fűtési technológiával
 W 5 m-es kábellel szállítjuk (dugó nélkül)

 W Szigetelő tető IBC-tartály tetőfelületéhez gyors lehűlés elleni 
védelemként

https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-a-200-literes-hordohoz-robbanasbedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-4-ibc-hez-robbanasvedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szigetelo-teto-ibc-ktc-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-3-a-200-literes-hordohoz-robbanasbedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-4-ibc-hez-robbanasvedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ex-fűtőköpenyek más méretekben - az Ön igényei szerint - kérésre szállíthatók, hívjon fel minket!
Fűtőköpenyek digitális termosztáttal Atex szerint - online boltunkban megtalálhatók illetve 
kérésre rendelhetők!

1.031.800 Ft -tól

Kivitel Ex-védett változatok

Típus HM 1Ex HM 2Ex HM-GEx HM-GCEx

Felhasználás
25-30 literes 

acél és műanyag hordókhoz
50-60 literes 

acél és műanyag hordókhoz
gázpalackok Ø 230 mm gázpalackok Ø 230 mm

Tartály térfogata min. [mm] 870 1100 680 680
Tartály térfogata max. [mm] 1020 1250 830 830
Magasság [mm] 400 460 1050 1050
Teljesítmény [W] 90 130 100 100
Kivitel automatikus hőmérséklet-vezérlés analóg hőfokszabályzó
Cikkszám 236-434-J1 236-436-J1 236-437-J1 236-438-J1
Ár Ft / darab 1.031.800 1.049.000 1.224.700 1.749.300

Fűtőköpenyek 

HM-GCEx fűtőköpeny, 1-es és 2-es 
zónához, termosztáttal 
(robbanásvédett területekre engedélyezve)

HM 2Ex fűtőköpeny, 
50-60 literes acél és 
műanyag hordókhoz

HM 1Ex fűtőköpeny, 
25-30 literes acél és 
műanyag tartályokhoz
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Sok laboratóriumi és ipari folyamathoz 
állandó gázellátásra van szükség. Ha a 
gázpalackokban a folyadék szintje gyorsan 
csökken, akkor jég keletkezhet a palack 
felszínén - ez negatív hatással lehet a 
szükséges gázáramra. A fűtőköpeny a 
szükséges állandó hőmérsékleten tartja 
a gázpalackokat, és gondoskodik a 
folyamatos gázáramlásról.

Fűtőköpeny gázpalackokhoz 
Ex-területekre

 W Szabvány méretű gázpalackokhoz: Ø kb. 
230 mm, teljes hossz: 1075 - 1630 mm 
(a hosszúság szeleppel együtt mérve)

 W ATEX-megfelelőség:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóna 1 és 2)

 W Tanúsított automatikus hőmérséklet-
vezérlés: max. falhőmérséklet 70°C 
(gázpalackok fala)

 W Elektromos csatlakozás: 240 V
 W Opcionális: Ex-fűtőköpeny beépített 
termosztáttal kézi szabályozással: 0-tól 
max. 50°C-ig (fal hőmérséklete)

Fűtőköpenyek tartályokhoz és 
hordókhoz 60 literig Ex-területekre

 W 25-60 literes acél és műanyag hordókhoz
 W ATEX-megfelelőség:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóna 1 és 2)

 W Tanúsított automatikus hőmérséklet-vezérlés: 
max. falhőmérséklet 80 °C

 W IP 54
 W Elektromos csatlakozás: 240 V

https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-1-ex-25-30-literes-hordohoz-robbanasbedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-2-ex-50-60-literes-hordohoz-robbanasbedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-g-gazpalackokhoz-o-230-mm-robbanasvedett-valtozat/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/futokopeny-hm-gcex-gazpalackokhoz-o-230-mm-robbanasvedett-valtozat-termosztattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 117-206-J1

18.600 Ft

Cikkszám 157-790-J1

177.800 Ft
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 ATEX engedély nélkül

Változat
Földelő kábelek 

horganyzott
Földelő kábelek szigetelt

Kábelhossz [m] 2 2
2 földelőcsipesz

Cikkszám 117-204-J1 137-372-J1
Ár Ft / darab 37.500 37.500

1 földelőcsipesz/1 gyűrűszem

Cikkszám 117-206-J1 137-385-J1
Ár Ft / darab 18.600 20.700

1 C-szorító/1 gyűrűszem

Cikkszám 137-378-J1 137-380-J1
Ár Ft / darab 9.800 10.900

1 krokodilcsipesz/1 C-szorító

Cikkszám 137-381-J1 137-382-J1
Ár Ft / darab 10.700 13.500

1 krokodilcsipesz /1 gyűrűszem

Cikkszám 137-374-J1 137-376-J1
Ár Ft / darab 6.500 9.100

2 krokodilcsipesz

Cikkszám 137-361-J1 137-363-J1
Ár Ft / darab 8.100 9.950

2 C-szorító

Cikkszám 137-366-J1 137-368-J1
Ár Ft / darab 16.500 19.100

ATEX szerinti Ex-védelmi 
osztály

Ex II 1 GD T6

Változat
Földelő kábelek 

horganyzott
Földelő kábelek szigetelt

Kábelhossz [m] 2 2
2 földelőcsipesz

Cikkszám 165-880-J1 165-882-J1
Ár Ft / darab 69.700 71.400

1 földelőcsipesz/1 gyűrűszem

Cikkszám 165-892-J1 165-894-J1
Ár Ft / darab 37.100 39.900

37.100 Ft -tól

Földelő kábelek

Kábelcsévélő földelő kábellel
 W Automatikus felcsévélő földelő fogókkal
 W 15 m kábel, átmérője 6 mm²
 W Ütésálló műanyag ház leereszthető szerelési vasalattal

Földelő kábelek

 W 2 m kábelhossz
 W A kábelek rendelhetők horganyzott vagy duplán szigetelt kivitelben is
 W Továbbá válaszhat krokodil- és csavarozható C-bilincset is, illetve 
földelő bilincset vagy gyűrűs kábelpapucsot

1) krokodilcsipesz   2) csavaros C-szorító

2 m hosszú földelő kábel, földelőcsipesszel és gyűrűs kábelpapuccsal (Atex nélkül)

 W Statikus töltés elvezetéséhez
 W 3 színkódolt réz csatlakozó kábel csipőfogókkal praktikus műanyag 
bőröndben

 W 1,40 méteres rézkábellel 
és két szigetelt 
3 méteres 
rézkábellel

Antisztatikus szett

Antisztatikus szett bőröndben

22.400 Ft Cikkszám
116-058-J1

  

Nem szikrázó eszközök robbanásveszélyes 
területeken lásd a shopban!

Ex II 1 GD T6

 W Elkerülhető a szikraképződés vagy elektrosztatikus 
feltöltődés miatti robbanásveszély

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-foldelo-bilinccsel-1-gyurus-kabelpapuccsal-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kabelcsevelo-foldelo-kabellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-foldelo-bilinccsel-1-gyurus-kabelpapuccsal-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-foldelo-bilinccsel-1-gyurus-kabelpapuccsal-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-c-szoritoval-1-gyurus-kabelpapuccsal-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-c-szoritoval-1-gyurus-kabelpapuccsal-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-krokokdilfogoval-1-c-szoritoval-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-krokokdilfogoval-1-c-szoritoval-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-krokodilfogoval-1-gyurus-kabelpapuccsal-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-krokodilfogoval-1-gyurus-kabelpapuccsal-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-krokodilfogoval-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-krokodilfogoval-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-c-szoritoval-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-c-szoritoval-es-szigetelessel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-es-atex-engedellyel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-szigetelessel-es-atex-engedellyel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-foldelo-bilinccsel-1-gyurus-kabelpapuccsal-atex-engedellyel-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/foldelo-kabel-1-foldelo-bilincs-1-gyurus-kabelpapucs-szigetelessel-es-atex-eng-2-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/antisztatikus-szett-3-szinkodolt-rez-csatlakozokabellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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Kábelhossz [m] 3 5 3 5

ATEX szerinti kivitel
1 földelőcsipesszel 
és 1-szemes saruval

2 földelőcsipesszel

Cikkszám MD típusú nemesacél 
csipesz 201-352-J1 201-353-J1 165-871-J1 165-872-J1

Ár Ft / darab 85.400 111.300 93.500 123.200

Cikkszám HD típusú nemesacél 
csipesz 201-354-J1 201-355-J1 201-356-J1 201-357-J1

Ár Ft / darab 93.500 123.600 117.300 152.600

Kábelhossz [m] 3 5 3 5

ATEX nélküli kivitel
1 földelőcsipesszelés 

1-szemes saruval
2 földelőcsipesszel

Cikkszám 117-406-J1 117-405-J1 117-404-J1 117-407-J1
Ár Ft / darab 68.600 93.800 78.100 101.200

68.600 Ft -tól

Földelő kábelek és rendszerekEx II 1 GD T6

 W Atex engedéllyel is: Ex II 1 GD T6

Földelőcsipeszek Atex engedéllyel:

FM-által bevizsgált 
termékek

  

Felhasználási példa 2 spirál földelő kábellel.

A fogók hegyeikkel áthatolnak a hordó bevonatán és a szennyeződéseken. 
Az erős rugók gondoskodnak a megfelelő nyomásról.

Spirál földelő kábel Atex 
szerint 1 földelőcsipesszel, 
MD típus, és 1 szemes 
saruval

Spirál földelő kábel 
2 földelőcsipesszel, 
HD típus

Bevizsgált nemesacél csipeszek 2 választható méretben

 W MD típus (közepes használati intenzítás, nyithatóság kb. 15 mm) - max. 200 
literes hordókhoz és tárolókhoz

 W HD típus (erős igénybevételhez, széles nyithatóság, kb. 40 mm) - nagyobb 
berendezésekhez, 200 literesnél nagyobb hordókhoz és tartályokhoz, IBC 
kannákhoz, vegyes tárolókhoz, mobil tartályokhoz, tartályos járművekhez, stb.

Biztonságosan elkerülhető a szikraképződés vagy elektrosztatikus feltöltődés miatti robbanásveszély

 W Csekély elektromos ellenállás magas mechanikus szilárdsággal
 W Kémiailag ellenálló és szakadásbiztos kábelborítás
 W ATEX változat nemesacél csipesszel
 W 3 vagy 5 méteres spirálkábel

Földelő kábelek

Fali tartók nemesacélból akár 
2 földelő kábelhez 
(2 csipesz és 2 szemes saru)

 W A kábel praktikusan és megfelelően tárolható
 W Csatlakoztatási lehetőség a vásárló földelési 
pontjaihoz

 W Azonnal bevethető földelési pontként a 
lefejtési terület közelében

Cikkszám
201-358-J137.100 Ft

Nemesacél földelőcsipeszek, melyek hosszú élettartamúak és „harapásállók” 
még a legzordabb körülmények között is - a biztonságos és tartós 
összekapcsolásért.

https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-nemesacel-medium-duty-fold-bilincs-120-mm-es-1-szem-saru-3-m-kabelh-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-nemesacel-medium-duty-fold-bilincs-120-mm-es-1-szem-saru-5-m-kabelh-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-atex-engedellyel-3-m-kihuzhato-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-nemesacel-medium-duty-foldelo-bilinccsel-120-mm-5-m-kabelhossz-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-nemesacel-heavy-duty-fold-bil-235-mm-es-1-szem-saru-3-m-kabelhossz-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-nemesacel-heavy-duty-fold-bil-235-mm-es-1-szem-saru-5-m-kabelhossz-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-nemesacel-heavy-duty-foldelo-bilinccsel-235-mm-3-m-kabelhossz-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-nemesacel-heavy-duty-foldelo-bilinccsel-235-mm-5-m-kabelhossz-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-foldelo-bilinccsel-es-1-szemes-saruval-3-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-1-foldelo-bilincs-es-1-szemes-saruval-5-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-3-m-kihuzhato-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/spiral-foldelo-kabel-2-foldelo-bilinccsel-5-m-kihuzhato-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-tarto-legfeljebb-2-foldelo-kabelnek-foldelo-csatlakozassal-es-kabelrogzitovel-nemesacel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kábelhossz [m] 1 15

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 145 x 269 x 1294 163 x 309 x 309
IP védelem IP 24 IP 24
Cikkszám 148-325-J1 148-329-J1
Ár Ft / darab 71.400 106.800

Tömlőhossz [m] 10 15 20

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 460 x 460 x 180 494 x 470 x 180 494 x 470 x 180
Névleges szélesség DN 12 12 12
Munka alatti nyomás max. [bar] 50 50 50
Cikkszám 148-393-J1 148-394-J1 148-395-J1
Ár Ft / darab 181.000 249.200 276.200

71.400 Ft -tól

58.500 Ft -tól

181.000 Ft -tól
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130.900 Ft -tól

Tömlőhossz [m] 8 15 15 20

Kivitel PVC cső rugalmas tömlő
Névleges szélesség DN 8 10 12 10
Munka alatti nyomás max. [bar] 12 15 15 10
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 145 x 269 x 269 205 x 460 x 380 210 x 500 x 420 425 x 530 x 210
Cikkszám 148-330-J1 148-378-J1 148-380-J1 250-519-J1
Ár Ft / darab 58.500 120.400 128.100 148.100

Tömlőhossz [m] 12 20

Kivitel PVC cső
Névleges szélesség DN 10 10
Munka alatti nyomás max. [bar] 15 15
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 325 x 355 x 155 375 x 380 x 155
Cikkszám 148-387-J1 148-391-J1
Ár Ft / darab 130.900 152.300

Rendelhető kiegészítők:

Rendelhető kiegészítők:

www.denios.hu

Kábelek és tömlőcsévélők

Tömlőcsévélő levegőhöz
 W Automatikus tömlőcsévélő alumínium öntvényből
 W Horganyzott, leereszthető kifolyó vasalattal
 W Fordulatonként több zárral
 W Speciális PVC-tömlővel
 W Lezáró automatikával

Tömlőcsévélő levegőhöz
 W Automatikus tömlőcsévélő műanyagból
 W Csatlakozó tömlővel (1 m)
 W Fordulatonként több zárral
 W Süllyeszthető szerelő lemezzel

 W Teljesen szigetelt automatikus kábeldob műanyagból
 W Túlmelegedés elleni védelemmel, automatikus rugózással és csúszógyűrűvel
 W Süllyeszthető szerelő lemezzel, kábellel, biztonsági dugóval és aljzattal, 230 V
 W Kikapcsolható fékezés
 W Engedélyezett: 800 W feltekerve / 2000 W letekerve

Kábelcsévélő 230 V

Tömlőcsévélő levegőhöz, vízhez és olajhoz
 W Automatikus kábelcsévélő lakkozott acéllemez 
kivitelben

 W Állítható kimeneti ablak PVC-tekercsekkel
 W Gumi tömlővel és rögzítővel
 W Fordulatonként több zárral

  

Süllyeszhető fali lemez 
120°

Süllyeszhető fali lemez 120°

Cikkszám
148-758-J125.700 Ft

Cikkszám
148-392-J111.900 Ft

További kiviteleket talál az online boltban 
- pl. 400V-os csévélő, tömlőcsévélő SCS 
biztonsági rendszerrel 

 W Ideális a botlásveszély elkerülésére
 W Megkönnyíti a kábelek és tömlők használatát mindenhol, ahol ezekre különböző 
hosszokban ismételten szükség van

https://www.denios.hu/shop/kabelcsevelo-230-v-10-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kabelcsevelo-230-v-15-m-kabelhossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levego-viz-olaj-hoz-acellemezbol-szelesseg-dn-12-10-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levego-viz-olaj-hoz-acellemezbol-szelesseg-dn-12-15-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levego-viz-olaj-hoz-acellemezbol-szelesseg-dn-12-20-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-muanyagbol-szelesseg-dn-08-8-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-muanyagbol-szelesseg-dn-10-15-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-muanyagbol-szelesseg-dn-12-15-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-muanyagbol-szelesseg-dn-10-20-m-pu-tomlohossz-kek-forgathato/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-aluminiumontvenybol-szelesseg-dn-10-10-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlocsevelo-levegohoz-aluminiumontvenybol-szelesseg-dn-10-20-m-tomlohossz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sullyeszheto-falilemez-120-dn-12-tomlocsevelohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sullyeszheto-falilemez-120-dn-08-es-dn-10-tomlocsevelohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Földelő kábelek
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Hordószerszámok 2” menetes edények leürítéséhez és betöltéséhez

Hordószerszám rozsdamentes acél/
alumínium, nem önzáró, 
Cikkszám 117-240-J1

Önzáró hordószerszám rozsdamentes acélból/alumíniumból, melynél egy speciális 
rugós mechanika megszakítja a lefejtést a T-fogantyú elengedésekor,  
Cikkszám 117-241-J1Hordószerszám polipropilénből

 W Fekvő hordók maradékmentes leürítéséhez
 W Gyors és tiszta ürítés még magas viszkozitású folyadékoknál is
 W Optimális védelem szivárgás ellen, mivel minden lefejtés után visszacsavarodik a hordó fedele
 W Ha a hordót 180°-ban elfordítjuk, a szerszámokat betöltéshez is használhatjuk

Típus PP típusú hordószerszám Alumínium hordószerszám Alumínium hordócsapoló kar

Kivitel – – „fix állapottal“
Felszerelés állítható csap állítható csap önzáró és állítható csap
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 100 x 200 x 160 170 x 190 x 160 170 x 190 x 160
Cikkszám 117-117-J1 117-240-J1 117-241-J1
Ár Ft / darab 58.100 74.900 81.600

58.100 Ft -tól

Fém és műanyag leeresztő csapok

A nyél elfordításával nyithatja a nyílást és előrehúzza 
a fedelet. Így a folyadék ki tud folyni.

A hordószerszám egy tölcsérrel kombinálva hordók 
töltéséhez is használható. Ilyenkor 180°-ban el kell 
fordítani.

Ahordószerszámot a zárt fedélre kell felhelyezni.

A hordószerszámok működése:

Nemesacél/alumínium hordószerszámHordószerszám polipropilénből
 W Ásványi olaj termékek, alkoholok, gyúlékony oldószerek, stb. lefejtéséhez
 W Statikus feltöltődés megelőzése érdekében a hordót illetve a hordócsapolót 
földelő kábellel láthatjuk el

 W Ideális agresszív vegyszerek lefejtéséhez
 W Polipropilénből, nagyon ellenálló számos savval és lúggal szemben
 W Nyílás átmérője: 42 mm

 W Választható polipropilénből (PP) vagy nemesacélból/alumíniumból
 W Megelőzhető a folyadékok kontrollálatlan kifolyása

oldalszám
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https://www.denios.hu/shop/hordoszerszam-rozsdamentes-acelbol-aluminiumbol-tarolo-edenyekhez-2-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszerszam-rozsdamentes-acelbol-aluminiumbol-tarolo-edenyekhez-2-menettel-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszerszam-polipropilenbol-pp-2-menethez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszerszam-rozsdamentes-acelbol-aluminiumbol-tarolo-edenyekhez-2-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszerszam-rozsdamentes-acelbol-aluminiumbol-tarolo-edenyekhez-2-menettel-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

➁ ➂

➅ ➆

➇ ➉➈

➃➄

➀

 W Biztonságos lefejtés bármilyen edényből 3/4 vagy 2 colos Trisure-menettel

A folyadék leeresztése 2 
helyzetben lehetséges: (A) 
folyamatosan, (B) pontos 
adagolással.

A  B
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Anyaga alumínium nemesacél Öntöttvas Sárgaréz Cink szórópalack

Alkalmazási terület 
Hordócsapok ásványi olajok agresszív folyadékok viszkózus folyadékok ásványi 

olajok
könnyű viszkózus 

folyadékok
agresszív 

folyadékok
viszkózus 

folyadékok
alkáli folyadékok

ásványi olaj termékek
Menet 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“
Anyag lezárás nitrilgumi PTFE PTFE PTFE PTFE NBR PTFE PTFE PTFE Műanyag

Kivitel önzáró csap
állítható 

folyamatos vagy 
adagolt kifolyás

önzáró és állítható 
csap – – – önzáró és 

állítható csap önzáró csap önzáró csap lánggátló

További kiegészítők – önzáró, lánggátló lánggátló – – – lánggátló lánggátló – –
Cikkszám 145-222-J1 117-189-J1 117-194-J1 117-292-J1 117-293-J1 117-291-J1 117-132-J1 117-195-J1 117-134-J1 117-196-J1
Ár Ft / darab 17.200 54.200 56.700 12.300 22.600 9.500 20.800 20.800 64.100 13.200

Ár Ft / darab 5 
darabtól

15.500 51.400 53.700 11.200 21.500 8.500 18.600 18.600 60.700 11.800

Kifolyócső hosszabbító, 
hossza 150 mm, Cikkszám 
174-228-J1, 
20.300 Ft

Sárgaréz csaptelep 2“, zárólemezzel, PFTE tömítéssel, 
Cikkszám 117-134-J1, 64.100 Ft

Sárgaréz csap 3/4“,
Cikkszám 117-132-J1, 20.800 Ft

Sárgaréz leeresztőszelep 3/4“,
Cikkszám 117-291-J1, 9.500 Ft

Csaptelep 3/ 4“, Cikkszám 117-196-J1, 13.200 Ft

Fém és műanyag leeresztő csapok

Adagoló és csaptelepek

  

Hordócsap öntöttvasból 3/4“,
Cikkszám 117-292-J1, 12.300 Ft

Hordócsap öntöttvasból 2”,
Cikkszám 117-293-J1, 22.600 Ft

Alumínium csaptelep 2“, rugós bekapcsoló gombbal, 
Cikkszám 145-222-J1, 17.200 Ft

Sárgaréz csap 3/ 4“,
Cikkszám 117-195-J1, 20.800 Ft

Nemesacél finomadagoló csap 3/4“,
Cikkszám 117-189-J1, 54.200 Ft

Nemesacél csap 3/4“,
Cikkszám 117-194-J1, 56.700 Ft

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

https://www.denios.hu/shop/aluminium-csap-2-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-ontottvasbol-sargarez-zarolemezzel-o-3-4-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-ontottvasbol-sargarez-zarolemezzel-o-2-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-leereszto-szelep-3-4-futoolajhoz-es-benzinhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-3-4-agressziv-folyadekokhoz-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-2-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-hosszabbito-150-mm-rugalmas-nemesacel-3-4-csapokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-2-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-leereszto-szelep-3-4-futoolajhoz-es-benzinhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-ontottvasbol-sargarez-zarolemezzel-o-3-4-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-ontottvasbol-sargarez-zarolemezzel-o-2-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/aluminium-csap-2-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-csap-3-4-agressziv-folyadekokhoz-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-csap-3-4-onzaro/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus AH 40 AH 45 AH 51 AH 61

Menet-Ø [mm] 42 45 55 61

Alkalmazás 2 - 5 literes 
kannák

2 - 10 literes 
kannák

5 - 20 literes 
kannák

15 - 30 literes 
kannák

Cikkszám 158-087-J1 158-091-J1 158-093-J1 158-094-J1
Ár Ft / darab 4.100 4.600 4.900 5.800

Ár Ft / darab 10 darabtól 3.800 4.100 4.400 5.200

Típus HF-G HF-K HF-M

Menet 2“ Mauser durva 2“ TriSure 2“ fi nom

Alkalmazás max. 220 literes műanyag hordókhoz 200 literes acél 
hordókhoz

Cikkszám 158-096-J1 158-097-J1 158-153-J1
Ár Ft / darab 9.950 9.950 10.300

Ár Ft / darab 10 darabtól 9.400 9.400 9.700

Típus H 45 H 50 H 51 H 61 H 71

Menet-Ø [mm] 45 50 55 60 72
Alkalmazás 2 - 10 literes kannák 5 - 20 literes kannák 5 - 30 literes kannák 20 - 30 literes kannák 30 - 60 literes kannák
Cikkszám 157-964-J1 157-963-J1 123-555-J1 117-296-J1 117-297-J1
Ár Ft / darab 4.900 5.200 5.500 6.600 7.500

Ár Ft / darab 10 darabtól 4.400 4.700 4.900 5.900 6.800

17.300 Ft / darab

Típus FH 1 FH 2

Menet 3/4“ 2“ fi nom
Cikkszám 117-104-J1 117-105-J1
Ár Ft / darab 7.200 13.900

Ár Ft / darab 10 
darabtól

6.500 12.700 12.700 Ft -tól

4.400 Ft -tól

9.400 Ft -tól3.800 Ft -tól

 W Folyadékok finom adagolású lefejtése műanyag kannákból vagy hordókból
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Leeresztő csapok

HF típus

H 45 típus

Leeresztő csapok műanyag menethez

Polietilén hordócsapok (PE) 
3/4“ és 2“

Elektromosan vezetőképes műanyag 
leeresztő csap 3/4“

  

Fém és műanyag leeresztő csapok

Műanyag hordócsap 2”-menettel, 
Cikkszám 117-105-J1

H 61 típus H 71 típus

HF-G
2“ Mauser durva

HF-K
2“ Trisure

AH típus

Optimális lefejtés 
kis nyílásokba is

 W Oldószerekhez
 W Belső menet adapterrel
 W Utócsepegés megelőzése

 W Levehető reduktor
 W Elektromosan vezetőképes

 W Folyadékok finom adagolású 
lefejtéséhez műanyag kannákból

 W Kifolyó Ø: 23 mm
 W Átfolyási mennyiség: kb. 5 liter/perc
 W Èlelmiszerekhez is használható 
(kivéve H 71 típus)

 W Műanyag kannákhoz
 W Kifolyó Ø: 13 mm
 W Átfolyási mennyiség: 
kb. 2.5 liter/perc

 W Magas ellenállóképesség 
savakkal és vegyszerekkel 
szemben

 W Élelmiszerekhez is használható

 W Ideális folyadékok finom adagolású lefejtéséhez 
kannákból vagy  2"-menetes hordókból

 W Kifolyó Ø: 23 mm
 W Átfolyási mennyiség: kb. 5 liter/perc
 W Gyors kifolyás a külön szellőzőnyílás révén

Elektromosan vezetőképes műanyag 
leeresztő csapok 3/4"- menet, 
Cikkszám 193-761-J1, 17.300 Ft

 W Maró és agresszív vegyszerekhez alkalmas (acetonhoz nem)
 W 200 literes hordó gyors leürítése 2”-hordócsappal mindössze 3 perc alatt
 W Menet: Trisure 3/4" vagy 2"
 W Gyors kifolyás a külön szellőzőnyílás révén
 W PE-zárófedél
 W EPE-habtömítés (FH 2 típus)

https://www.denios.hu/shop/muanyag-csap-ah-40-o-42-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-csap-ah-45-o-45-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-csap-ah-51-o-55-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-csap-ah-61-o-61-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-hf-g-zart-hordohoz-2-mauser-durva-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-hf-k-muanyag-hordokhoz-2-trisure-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-hf-m-acelhordokhoz-2-finom-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-muanyag-edenyekhez-h-45-o-45-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-muanyag-edenyekhez-h-50-o-50-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-muanyag-edenyekhez-h-51-o-55-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-muanyag-edenyekhez-h-61-o-60-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-muanyag-edenyekhez-h-71-o-72-mm-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-fh-1-polietilenbol-pe-o-3-4-menet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-fh-2-polietilenbol-pe-2-menet-o/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordocsap-fh-2-polietilenbol-pe-2-menet-o/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-pa-vezetokepes-oldoszerekhez-alkalmas-3-4-ag-3-4-ig-adapterrel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Hordószivattyúk

4.800 Ft -tól

Szín 1 sárga zöld fehér piros kék szürke narancs fekete barna

Szálas (I) 2“ finom 2“ finom 2“ finom 2“ Mauser durva 2“ finom 2“ finom 2“ finom – 2“ finom
Szálas (A) – – – – – – – 2“ finom –
Szálas (I) DIN 61/ 31 DIN 51 63 mm ASTM – – – – – DIN 71
Szálas (A) – – – TriSure durva 2“ Mauser durva DIN 61/ 31 TriSure durva DIN 61/ 31 –
Cikkszám 117-110-J1 117-112-J1 117-114-J1 117-108-J1 117-109-J1 117-111-J1 117-107-J1 117-113-J1 164-153-J1
Ár Ft / darab 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

Ár Ft / darab 5 darabtól 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Típus SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

Szálas (I) 2“ finom 2“ finom 2“ finom –
Szálas (A) – – – 2“ finom
Szálas (I) DIN 59 – – Ø 36-38 mm
Szálas (A) – s64x4 2“ Mauser durva –
Cikkszám 171-727-J1 171-732-J1 171-733-J1 171-738-J1
Ár Ft / darab 5.300 5.300 6.200 5.600

Ár Ft / darab 5 darabtól 4.800 4.800 5.600 5.000

Típus SG 5 SG 6 SG 7 SG 8

Menet DIN 61/ 31 DIN 61/ 31 DIN 61/ 31 DIN 61/ 31
Tömlőcsatlakozás 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“
Cikkszám 171-734-J1 171-735-J1 171-736-J1 171-737-J1
Ár Ft / darab 5.600 5.600 5.600 5.600

Ár Ft / darab 5 darabtól 5.000 5.000 5.000 5.000

Cikkszám 148-370-J1

14.900 Ft
Cikkszám 148-365-J1

15.100 Ft

5.000 Ft -tól

Szett ajánlat: 9 adapterből álló készlet, 
Cikkszám 117-115-J1, 34.700 Ft
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SG 5 - SG 8 tömlőcsatlakoztató 
adapterek (ábrához hasonlóak)

Menetadapterek

Speciális menetadapterek

Túltöltés jelző

Külön csavaros kupakkal (fekete), 
Cikkszám 148-370-J1, 14.900 Ft

Átlátszó védőkupakkal, 
Cikkszám 148-365-J1, 15.100 Ft

oldalszám
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 W Különböző menetek kiegyenlítéséhez kannákon, 
hordókon, csapokon vagy szivattyúkon

 W Szettben 9 adapterrel vagy egyesével is kapható
 W Menetek: I = belső menet, A = külső menet

 W Megelőzi a hordók esetleges túltöltését
 W A piros úszó mutatja, ha a hordó már 
majdnem megtelt

 W 3/4"- és 2"-os nyílásokhoz illik
 W Előkészítve légtelenítő 
csatlakoztatásához, pl. a bűzös vagy 
erős gázképződéssel járó anyagok 
gőzeinek elvezetéséhez

 W Választható csavaros zárral vagy 
átlátszó védőkupakkal

Különféle menetek összekötésére vagy tömlők csatlakoztatására

https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-din-61-31-l-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-din-51-l-zold/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-63-mm-astm-durva-l-feher/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-mauser-durva-i-trisure-durva-a-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-2-mauser-durva-a-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-din-61-31-a-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-trisure-durva-a-narancs/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-a-din-61-31-a-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-2-finom-i-din-71-l-barna/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-1-2-finom-din-59-i-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-2-2-finom-s64x4-a-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-3-2-finom-2-mauser-durva-viton-a-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-4-2-finom-a-36-38-mm-csohoz-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-5-din-61-31-i-1-tomlocsatlakozas-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-6-din-61-31-i-1-1-4-tomlocsatlakozas-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-7-din-61-31-i-1-1-2-tomlocsatlakozas-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/specialis-menetadapter-sg-8-din-61-31-i-2-tomlocsatlakozas-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltes-jelzo-2-es-3-4-os-adagolo-nyilasokhoz-csavaros-kupakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltes-jelzo-2-es-3-4-os-adagolo-nyilasokhoz-atlatszo-vedokupakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/menetadapter-9-darabbol-allo-keszlet/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltes-jelzo-2-es-3-4-os-adagolo-nyilasokhoz-csavaros-kupakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltes-jelzo-2-es-3-4-os-adagolo-nyilasokhoz-atlatszo-vedokupakkal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Hordócsapok

Hordó tartozékok

Új: szintjelző kombinált 
térfogatskálával 60-/ 200 
literes hordóhoz!

Cikkszám 137-715-J1

18.900 Ft

Cikkszám 117-138-J1

29.400 Ft

Cikkszám 129-362-J1

27.800 Ft

Cikkszám 117-131-J1

25.900 Ft

Töltöttségi szintjelző fekvő hordókhoz

Szintjelző térfogatskálával FS és FH típusokhoz

(Csaptelep nélkül)

Hordó-biztonsági szelepek

Biztonsági hordószelep, használható 
álló vagy fekvő hordókhoz

lásd

236

 W Az úszó felfekszik a hordóban lévő folyadékra. A skála csaknem liter 
pontossággal megmutatja a hordó tartalmát

 W Kombinált térfogatskálával 60-/ 200 literes hordóhoz

 W Kereskedelemben kapható 200 literes hordókhoz
 W Csuklós vezetésű úszórendszer - a szintet hozzávetőleges 
mennyiségben mutatja literben

Minden kereskedelemben kapható 200 literes hordóhoz illik (az FS típus a 60 literesekhez is), nem maró folyadékokhoz, mint pl. olajok, 
fagyálló, dízel és fűtőolaj használható. A töltöttségi szintjelzőt a 3/4”-os nyílásra kell szerelni. A 2”-os dugónyílásra ezzel egyidőben 
szivattyú is szerelhető, így meghatározott mennyiséget fejthetünk le.

 W Minden 3/4“-os csapra illik
 W Felszerelt töltöttségi állapotjelző 
mellett is azonnal megkezdhető 
a lefejtés

 W Álló vagy fekvő hordókhoz
 W A lefejtés során biztosítja a 
megfelelő nyomáskiegyenlítést

 W Sárgaréz, 2“-os menettel

FS típus FH típus

FS-típusú töltöttségi szintjelző 60 és 200 
literes hordóhoz 3/4”-os nyílással, alkalmas pl. 
olajokhoz, fagyállóhoz, dízelhez és fűtőolajhoz

  

https://www.denios.hu/shop/toltottsegi-szintjelzo-fs-terfogatskalaval-60-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/toltottsegi-szintjelzo-kromozott-acelbol-fekvo-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/toltottsegi-szintjelzo-fh-terfogatskalaval-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-biztonsagi-szelep-2-os-menettel-sargarez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 117-277-J1

15.100 Ft

Cikkszám 156-168-J1

52.200 Ft

Cikkszám 202-167-J1

17.300 Ft

Cikkszám
156-255-J126.100 Ft
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Cikkszám 210-011-J1

67.900 Ft
ÚJ

Cikkszám 210-012-J1

22.600 FtA bronz nyitóval könnyedén 
eltávolíthatja pl. a gyűrűs hordók 
beragadt fedelét is.

Hordópánt-nyitó műanyag fogóval

Hordónyitók

Hordónyitók

Pótkések

A tömítő sapkák biztonságos felszerelése és leszakítása - nincs sérülésveszély, 
mint a hagyományos fogók használatánál.

Tri-Sure®- hordó és ballonkulcsok

  

Hordópánt-nyitó műanyag fogóval
 W Szorítógyűrűs zárak egyszerű és biztonságos 
kezelése

 W Elkerülhető, hogy a zárószerkezet véletlenül 
odacsípje az ujjunkat

 W A kart az elejével a fűzőszem első végéhez a 
szorítógyűrű biztosító csíkján kell csatlakoztatni

Bádog zárókupakok biztonságos felemeléséhez és hordózárak 
nyitásához.

 W Horganyzott acél
 W Minden Tri-Sure 3/4"- és 2"-os csavaros csatlakozáshoz
 W Kapszula feltépővel

 W Az extra hosszú fogó gondoskodik az optimális emelőhatásról
 W Stabil acél kivitelben nagy értékű késekkel különleges sárgaréz réteggel
 W Pótkések tartozékként rendelhetők

 W Kereskedelmi forgalomban kapható acél és műanyag hordók záraihoz
 W Nem szikrázó eszköz
 W Kiegészítő zárbetéttel (szélessége 22 mm)

Többfunkciós hordókulcsok bronzból
 W Könnyen nyitható vele a tartályok fedele és a 3/4" és 2” hordó dugók
 W Szikraképződés kizárt

Univerzális sárgaréz hordókulcsok

Nem szikrázó eszközök robbanásveszélyes 
területeken lásd a shopban!

 W Zárókupakok és hordózárak nyitása 
csupán 1 szerszámmal

 W Kereskedelemben kapható 200 literes 
acélhordók biztonságos nyitásához

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/tarolo-edeny-fedel-emelo-muanyag-fogoval-hordok-konnyu-nyitasahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-hordonyito-optimalis-emeloerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kombinalt-zarokupak-nyito-es-hordokulcsok/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/potkesek-hordonyitashoz-bronz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-bronz-hordokulcsok-adagolo-nyilasokhoz-es-fedelnyitokent/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-sargarez-hordokulcsok-adagolo-nyilasokhoz-es-villaskulcskent/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 171-739-J1

12.800 Ft

Cikkszám 117-253-J1

13.700 Ft

Cikkszám 117-250-J1

18.900 Ft Cikkszám 117-139-J1

13.700 Ft
Cikkszám 157-449-J1

10.200 Ft

Cikkszám 157-450-J1

31.700 Ft
Cikkszám 117-199-J1

22.100 Ft

Cikkszám 117-251-J1

31.200 Ft

12.800 Ft / Cs. e.

18.900 Ft

31.200 Ft
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Cikkszám 250-295-J1

34.100 Ft

Hordókulcs bronzból

HordókulcsHordókulcs

Kereszt-hordókulcs

Hordókulcs műanyagból

DIN 70 szerinti 
gyűrűskulcsok

Hordónyitók

Hordókulcs bronzbólHordókulcs, 
multifunkcionális

Hordókulcs Universal

IBC-fedélnyitók

Cs. e. = 3 darab
Cikkszám 188-645-J1

Hordókulcs acélból

  

DN 225, 
Cikkszám 185-787-J132.000 Ft

DN 150, 
Cikkszám 185-786-J130.100 Ft

 W Gyűrűskulcsok IBC csavaros kupakok kényelmes 
nyitásához

 W Horganyzott acélból
 W 2 méretben kapható

 W Gyűrűskulcsok a csavaros kannakupakok 
kényelmes nyitásához

 W Alkalmas 3/4“ és 2“ rögzített tetejű és 
műanyag fedelekhez, DIN 51 és DIN 61

 W Hordókulcsok lakkozott acélból
 W A gyakori hordózárak könnyed nyitásához 

 W Hordókulcs stabil öntöttvas kivitelben, 
feketére lakkozott

 W Multifunkcionálisan használhatók, 
mivel a hordókulcsok minden 
kereskedelmi forgalomban kapható 
acél és műanyag hordókhoz 
megfelelnek

 W Lakkozott öntöttvasból
 W Szinte minden hordóhoz alkalmas
 W Többféleképpen használható

 W Hordókulcs lakkozott acélból
 W A leggyakoribb hordótípusokhoz

 W Illik bármilyen szabvány hordózárhoz
 W Könnyű nyitás a hosszú kezelőkar révén
 W Hordókulcs bronzból - kizárt a szikraképződés

 W Szikraképződés kizárt
 W Minden gyakori hordótípushoz alkalmas
 W Kompakt felépítménnyel

Szikramentes hordókulcsok, 
robbanásveszélyes 
területekre
Különleges bronzból - tanusítványok 
az 1,20 robbanásveszélyes 
területeken való használatra

 W 22 hordókulcshoz

https://www.denios.hu/shop/kereszt-hordokulcs-acelbol-lakkozott-a-leggyakoribb-hordozarak-nyitasahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-muanyagbol-3-4-es-2-toltonyilassal-ellatott-fedelekhez-es-muanyag-fedelekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-universal-acelbol-mindenfajta-pantolt-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-ontottvasbol-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-acelbol-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-ontottvasbol-lakkozott-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-bronzbol-mindenfajta-hordotipushoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokulcs-universal-bronzbol-mindenfajta-pantolt-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-hordokulcs-kulonleges-bronz-szikramentes-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csavaros-fedel-nyito-din-70-muanyag-gyuruskulcs-dn-70/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Mobil kármentők

Típus AB 10-L AB 30-V AB 60-V AB 10-E

Felhasználás 10 literes ballonok 20/30 literes ballonok 60 literes ballonok 10 literes ballonok

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 350 x 330 x 570 410 x 545 x 1015 500 x 580 x 1390 350 x 330 x 570
Anyaga acél acél acél nemesacél
Felület lakkozott horganyzott horganyzott –
Cikkszám 136-492-J1 122-918-J1 123-547-J1 136-491-J1
Ár Ft / darab 34.700 61.300 71.800 53.200

16.600 Ft -tól
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Hordóék 

polietilénből

Külső méretek 
sz x mé x ma (mm) 217 x 214 x 97

Cikkszám 114-894-J1
Ár Ft / darab 18.600

Ár Ft / darab 5 darabtól 16.600

Cikkszám 123-547-J1

71.800 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Lefejtőbakok

 W Környezetbarát  polietilénből (PE)

 W Henger szett AB 30-V/ 60-V 
típushoz, 
Cikkszám 122-965-J1, 
15.100 Ft

lásd

28-29

 W A ballon könnyen felvehető a leereszthető kosárral
 W Könnyen és egyszerűen adagolhat, ha a billentő rúd segítségével 
elforgatja a ballont

 W Kármentő tálca, mely védi a környezetet a szennyeződésektől, az AB 30-V 
és AB 60-V lefejtő bakokba állítható, opcionálisan rendelhető

 W Görgőkészlet, 4 görgőből áll, 2 fékezhető, az AB 30-V és AB 60-V 
tartozékai

AB 60-V lefejtőbak 
(Kármentő tálca a 
tartozékok között)

AB 10-E lefejtőbak nemesacélból, 
álló vagy falra szerelhető, 
Cikkszám 136-491-J1, 53.200 Ft

AB 10-L lefejtőbak, falra 
szerelhető, álló készülék, 
Cikkszám 136-492-J1, 34.700 Ft

AB 30-V lefejtőbak (görgők a 
tartozékok között), 
Cikkszám 122-918-J1, 61.300 Ft

AB típusú lefejtőbakok

Hordóék polietilénből (PE)

Hordóék, Cikkszám 114-894-J1, 18.600 Ft

 W Ideális ipari, műhelyi és laboratóriumi felhasználáshoz
 W Megkönnyítik a műanyag ballonok kiürítését

 W Lehetővé teszi a 200 literes hordók ferde beállítását
 W Szivattyúval elvégezhető a hordó optimális leürítése

Cikkszám
118-580-J141.700 Ft

  

KB-R 28 típusú padlótálca PE, 
28 literes

https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab10-l-acelbol-lakkozott-10-l-ballonokhoz-ral5010/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab30-v-acelbol-horganyzott-20-30-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab60-v-acelbol-horganyzott-60-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab10-e-nemesacelbol-10-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoek-polietilenbol-pe-optimalis-hordoleuriteshez-200-literes-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab60-v-acelbol-horganyzott-60-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgo-szett-ab30-v-ab-60-v-lefejto-bakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab10-e-nemesacelbol-10-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab10-l-acelbol-lakkozott-10-l-ballonokhoz-ral5010/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-bak-ab30-v-acelbol-horganyzott-20-30-l-ballonokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoek-polietilenbol-pe-optimalis-hordoleuriteshez-200-literes-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/also-felfogo-talca-kb-r-polietilenbol-pe-kis-tarolo-edenyekhez-28-liter-urtartalom-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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FALCON IBC-tölcsér polietilénből (PE), kerek

Kármentők IBC-tartályokhoz 
polietilénből

Cikkszám
117-254-J19.800 Ft

 Kerek szögletes szögletes

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 690 x 820 x 200 790 x 730 x 175 790 x 730 x 175
Kivitel – – elektromosan vezetőképes
Szín antracit szürke antracit
Cikkszám 243-312-J1 218-986-J1 230-342-J1
Ár Ft / darab 37.500 46.200 87.500

Rendelhető kiegészítők:

oldalszám

72-73

  

 W Folyadékok biztonságos felfogásához és 
betöltéséhez

 W Kémiailag rendkívül ellenálló polietilénből 
(PE) készült

 W Megkönnyítik a folyadékok tiszta betöltését a 
tartályba, még nagyobb mennyiség esetén is

 W Nagy lefolyó nyílással (Ø 145 mm) integrált 
2” csatlakozóval, pl. opcionális töltöttségi 
szintjelzőhöz

 W Ívelt tölcséralj - a folyadékok teljes 
lefolyása érdekében

 W Leeresztő tál, oldalsó tároló felületekkel
 W Tárolórekesszel IBC-zárófedelekhez
 W Töltési űrtartalom: 15 liter

FALCON IBC-tölcsér polietilénből (PE), szögletes

 W Tölcsér standard IBC-tartályhoz
 W Folyadékok biztonságos felfogásához és betöltéséhez
 W Leeresztő nyílás Ø: kb. 100 mm
 W Kémiailag rendkívül ellenálló polietilénből (PE)
 W Borulásbiztos és strapabíró
 W Könnyű és egyszerűen kezelhető
 W Hullámos fenék - a folyadék maradék nélkül kifolyik
 W Töltési űrtartalom: 30 liter

 Túltöltés jelző (opcionális), 
mely illeszkedik a beépített 
2 csatlakozáshoz.

További vonzó ajánlatok 
elérhetők az üzletben!

www.denios.hu

IBC-tölcsérek

IBC-fedélnyitók
 W Gyűrűskulcsok IBC csavaros 
kupakok kényelmes nyitásához

 W Horganyzott acélból
 W 2 méretben kapható

DN 150, 
Cikkszám 185-786-J1, 
30.100 Ft

DN 225, 
Cikkszám 185-787-J1, 
32.000 Ft

Kifolyócső hosszabbító IBC-tartályhoz
 W Hosszúság (mm): 250

https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-hosszabbito-ibc-hez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolcser-m-tipusu-ibc-hez-polietilenbol-pe-szurke-30-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolcser-x-tipusu-ibc-tartalyhoz-polietilen-pe-kek-145-mm-leereszto-nyilas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ibc-fedelnyito-gyurus-kulcs-dn-225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 148-431-J1

26.300 Ft
Cikkszám 171-741-J1

21.700 Ft
Cikkszám 189-634-J1

34.300 Ft

 W 60/200 és 220 literes acél vagy műanyag hordók praktikus szállításához
 W Kiegészítő felszereltséggel - sokféle alkalmazási módon használható

 W 60 literes acél hordókhoz  W 200 literes acél és 220 literes műanyag 
hordókhoz

 W Dönthető acél hordógörgetők

 W Olajzáró hegesztett, zárt felfogó tálcával  W Nemesacél hordógörgetők  W Robusztus hordógörgetők különösen 
nehéz acélhordókhoz

34.300 Ft
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Típus DT1 / 60 DT 1 / 200 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5

Kivitel vonórúddal standard olajtömített tálcával billentő mechanizmussal nemesacél fokozott teherbírás
Teherbírás összesen [kg] 100 350 300 350 350 500
Ø belső [mm] 400 610 610 610 610 610
Magasság [mm] 135 125 185 145 165 165
Görgők száma 4 4 4 4 4 8
Ø görgő [mm] 60 75 75 75 80 100
Cikkszám 171-741-J1 148-431-J1 189-637-J1 189-634-J1 189-635-J1 189-636-J1
Ár Ft / darab 21.700 26.300 45.200 34.300 76.700 37.800

Hordógörgetők

DT 1 - DT 5 típusú hordógörgetők acélból és nemesacélból

  

DT 1 / 200 hordógörgető acélból, 
200/220 literes hordókhoz.

DT 1 / 60 hordógörgető acélból, 60- literes 
hordókhoz, csatlakoztató rúddal.

 W Vonórúddal a könnyebb és 
ergonomikusabb mozgatásért

 W 4 erős horoggal, biztonságos rögzítés 
a hordónak

 W 200/ 220 literes hordókhoz
 W Pedálos mechanizmus a hordó egyszerű 
billentéséhez - hasznos pl. szivattyúval 
történő leürítésnél

 W Acél szerkezet robusztus porszórt bevonat 
RAL 5010 (kék színben)

 W 500 kg teherbírás
 W Stabil acélszerkezet porfestett kék színben 
(RAL 5010)

 W Perem magassága 80 mm
 W Kék porszórt színben (RAL 5010)

 W 200 literes hordók és nemesacél hordók 
egyszerű szállításához

 W Különösen alkalmas pl. élelmiszer- és 
gyógyszeripari felhasználásra

 W Könnyen és gyorsan tisztítható

Új termékünket, azaz a Secu DrumJack 
emelőt, mely a hordó egyszerű pozicionálását 
teszi lehetővé pl. hordógörgetőre - megtalálja 
a shop-ban kedvező áron!

www.denios.hu

https://www.denios.hu/shop/hordogorgo-acelbol-ral5010-kek-lakkozott-200-l-hordokhoz-4-beallo-gorgovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-egy-60-literes-hordohoz-vonoruddal-es-4-beallo-gorgo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-200-l-hordokhoz-billento-szerkezettel-4-beallo-gorgo-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-egy-60-literes-hordohoz-vonoruddal-es-4-beallo-gorgo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgo-acelbol-ral5010-kek-lakkozott-200-l-hordokhoz-4-beallo-gorgovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-olajzaro-talcaval-200-l-hordokhoz-4-beallo-gorgo-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-200-l-hordokhoz-billento-szerkezettel-4-beallo-gorgo-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-nemesacelbol-200-l-hordokhoz-4-beallo-gorgovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-hd-heavy-duty-200-l-hordokhoz-teherbiras-500-kg-8-beallo-gorgo-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


64.800 Ft -tól

 W Hordófogó, mely nagyobb biztonságot biztosít a kézi hordókezelés során
 W Robbanásvédett területekre alkalmas kivitelben is kapható
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Felhasználás bordás acélhordók acélfedeles hordók műanyag zárt hordók

Normál kivitel

Súly: 7 kg

Cikkszám 115-247-J1 115-248-J1 115-249-J1
Ár Ft / darab 251.700 255.200 224.600

Ex-kivitel

Súly: 9 kg

Cikkszám 133-762-J1 133-761-J1 133-717-J1
Ár Ft / darab 393.800 351.200 407.000

Típus DT 6

Kivitel elektromos vezetőképesség nékül elektromos vezetőképességgel
Teherbírás összesen [kg] 450 450
Ø belső [mm] 840 840
Magasság [mm] 123 123
Cikkszám 115-199-J1 127-147-J1
Ár Ft / darab 64.800 113.800

Elektromosan vezetőképes 
kivitelben is kapható (bizonyos 
üzemekben alkalmas 
robbanásveszélyes területeken 
történő használathoz is).

Hordógörgetők

DT6 típusú hordógörgető biztonsági hordókhoz

Kézi hordógörgető

Kézi hordógörgető műanyag zárt hordókhoz

Kézi hordógörgető bordás 
hordókhoz

  

 W Ø 680 mm-ről 840 mm-re állítható
 W Horganyzott acélból
 W Könnyen mozgatható a 4 beálló görgő révén

 W A szorítóberendezéssel ellátott fogószerkezet 
bordás acélhordókhoz, pántos acélhordókhoz, 
vagy 220 literes műanyag zárt hordókhoz van 
igazítva

 W Robbanásvédett kivitel: nemesacél, 
horganyzott acél fogantyú

 W 200 literes acélhordók, biztonsági és mentő hordók biztonságos szállításához

https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-bordas-acelhordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acel-fedeles-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acel-bordas-hordokhoz-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-dt6-tipus-allithato-200-literes-hordokhoz-biztonsagi-es-mentesi-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-dt6-elektromosan-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENIOS 
garancia

Optimális, könnyebb hordókezelés 
lényegesen kevesebb erőfeszítéssel!

 Standard kivitel Elektromosan vezetőképes kivitel

Típus FKR-S2 FKH FKR-S2 FKH

Gumiabroncsok tömör gumi levegő tömör gumi
Teherbírás összesen [kg] 300
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 730 x 545 x 1600 730 x 520 x 1600 730 x 570 x 1590 650 x 600 x 1415
Cikkszám porfestett 164-364-J1 164-362-J1 164-355-J1 180-863-J1 180-861-J1
Ár Ft / darab 96.600 104.000 69.700 212.800 177.800

69.700 Ft -tól
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Elektromosan vezetőképes kivitelben is kapható (bizonyos üzemekben alkalmas robbanásveszélyes területeken 
történő használathoz is)!

96.600 Ft -tól

FKR-S2 és FKH típusú hordókocsik 

FKH típusú hordókocsik

Lefejtő állomásként 
is használható.

FKR-S2 típusú hordókocsik

  

5 
év

FKR-S2 típusú hordókocsik,  porszórt bevonat 
RAL 5010, 2 támaszkerékkel, tömör gumikkal, 
Cikkszám 164-364-J1,96.600 Ft

 W Hordókocsik, tömörgumival, 200 literes acél és műanyag fedeles 
hordók biztonságos szállításához és lefejtéséhez

 W Döntéshez és kényelmes szállításhoz
 W Könnyű és biztonsági hordófelvétel a biztosító kampókkal
 W Lefejtő állomásként is használható
 W Nagy tömörgumi kerekek, ideálisak egyenetlen padlón

 W Robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W A hordó könnyedén felvehető a szíjakkal és biztosító horgokkal
 W Fokozott biztonság a két támasztó kerékkel
 W A hordókocsival 200 literes hordókat állíthatunk a 
kármentőbe (max. tálca magasság 260 mm)

 W Választható tömörgumi vagy felfújható 
kerekekkel, kerék Ø: 350 mm

FKH hordókocsik, kihajtható lábtámasszal a biztos 
állításért, Cikkszám 164-355-J1

 W Nagyobb távokon is biztonságos és kényelmes szállítást tesz lehetővé
 W 200 literes acél- és műanyag fedeles hordókhoz
 W Kihajtható, rugós lábtámasz, biztonságos és helytakarékos

https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-frk-s2-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumi-2-tamaszto-kerekkel-200-220-l-es-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-frk-s2-acelbol-kekre-lakk-levegos-gumi-2-tamaszto-kerekkel-200-220-l-es-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkh-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumis-200-220-l-es-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkr-s2-acelbol-kekre-lakk-tomor-gumis-2-tam-kerek-200-220-l-es-hord-el-vezeto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkh-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumis-200-220-l-es-hordokhoz-el-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-frk-s2-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumi-2-tamaszto-kerekkel-200-220-l-es-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkh-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumis-200-220-l-es-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Gyakori kézi hordószállításhoz - ergonomikus 
Secu Comfort hordókocsik:

Cikkszám 115-243-J1

51.800 Ft

DENIOS 
garancia

 Standard kivitel Elektromosan vezetőképes kivitel

Típus FKZ BK-60 FKZ BK-60

Gumiabroncsok tömör gumi levegő tömör gumi levegő tömör gumi
Teherbírás összesen [kg] 300 120 300 120
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 730 x 565 x 1580 470 x 530 x 1160 695 x 650 x 1415 470 x 530 x 1160
Cikkszám tűzihorganyzott – – 115-243-J1 115-246-J1 – 181-315-J1
Ár Ft / darab – – 51.800 53.200 – 104.700

Cikkszám porfestett 164-371-J1 164-370-J1 164-368-J1 – 181-268-J1 181-316-J1
Ár Ft / darab 68.300 69.700 44.800 – 174.700 99.800

Optimális, könnyebb hordókezelés lényegesen 
kevesebb erőfeszítéssel!
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Elektromosan vezetőképes kivitelben is 
kapható (bizonyos üzemekben alkalmas 
robbanásveszélyes területeken történő 
használathoz is)!

Rendelhető kiegészítők:

A kármentővel 
(lásd tartozékok) 
lefejtő állomásként 
is használható.

68.300 Ft -tól

Hordókocsik

FK típusú hordókocsik, acél és műanyag hordókhoz

  

Tűzihorganyzott kivitel, tömör gumi 
abroncsok, (biztosítólánc nélkül) (pneumatikus 
abroncsokat lásd a táblázatban)

BK ballonos kocsik, akár 60 literes tároló edényekhez

5 
év

 W Pedállal és rögzítő hevederrel a biztonságos szállításához és lefejtéshez

 W 30 és 60 literes ballonokhoz, valamint 60 literes acél és műanyag hordókhoz alkalmas
 W Garantálja a biztonságos szállítást (opcionálisan rendelhető kiegészítő biztosító lánc is)
 W Kerék átmérője Ø: 200 mm

Biztosító láncok 33 kg-os 
gázpalackokhoz

 W 33 kg-os gázpalackok szállítás 
közbeni biztosításához

Hordókocsi FKZ, porfestett RAL 5010, 
felfújható kerekekkel, Cikkszám 164-370-J1

A lecsatolható lábtámaszok megakadályozzák 
a hordókocsi véletlen felborulását.

lásd
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 W Választható tömörgumi vagy felfújható kerekekkel, kerék Ø: 350 mm
 W 60 - 220 literes acél és műanyag hordók szállításához és lefejtéséhez

Cikkszám
133-938-J14.600 Ft

PolySafe PSW 6.2 típus közvetlen behelyezéshez, 
Cikkszám 107-262-J1, 53.600 Ft

https://www.denios.hu/shop/acel-palackos-kocsi-bk-60-1-palackhoz-tomor-gumi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-palackos-kocsi-bk-60-1-palackhoz-tomor-gumi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acel-palackos-kocsi-bk-60-1-palackhoz-levegos-gumi/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ballonos-kocsi-bk-60-horganyzott-tomor-gumis-max-60l-es-edenyekhez-elektromosan-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkz-acelbol-kekre-lakk-levegos-gumi-tartoszerk-es-rogzito-hevederrel-60-220-l-hord/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkz-acelbol-kekre-lakk-lev-gumi-2-tartoszerk-es-rogzito-hevederrel-60-220-l-hord/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ballonos-kocsi-bk-60-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumis-60-l-es-edenyekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkz-acelbol-kekre-lakk-tomor-gumis-tartoszerk-heveder-60-220-l-es-hord-el-vez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ballonos-kocsi-bk-60-acelbol-kekre-lakkozott-tomor-gumis-60-l-es-edenyekhez-el-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-fkz-acelbol-kekre-lakk-lev-gumi-2-tartoszerk-es-rogzito-hevederrel-60-220-l-hord/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztosito-lanc-bk-60-33-literes-palackokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-classic-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-60-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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122.200 Ft -tól

Típus Secu Comfort Secu Plus

Kivitel standard kivitel vezetőképes kivitel standard kivitel
Teherbírás összesen [kg] 350
Szín narancs piros narancs
Cikkszám 243-307-J1 250-280-J1 251-170-J1
Ár Ft / darab 122.200 244.700 104.700

Secu Comfort, elektromosan 
vezetőképes kivitel, piros. Alkalmas 
az Ex 1, 2  IIA, IIB zónákba.

A görgős rúd és az állítható emelőkar 
segítségével könnyedén megdönthető.

Secu Plus - az ideális 
kiegészítés a Secu 
Comfort hordókocsikhoz!

SZETT-ÁR
Költséghatékony kombináció Secu 
Comfort + Plus, 
Cikkszám 257-452-J1, 212.800 Ft

Ergonomikusabb - jobb, 
mint azt a munkavédelmi 
előírások megkövetelik. 
Vezetőképes változatban 
robbanásveszélyes 
területekhez is használható.

Rendelhető kiegészítők:

 W 200/220 literes acél és műanyag hordókhoz/
állítható tolórúd 3 funkcióval: 
billentés/tolás/rögzítés pl. lefejtés során

 W Állítható tolórúd 3 funkcióval: billentés/tolás/
rögzítés pl. lefejtés során

 W  Acélból, minőségi porfestéssel
 W 2 beálló görgő rögzítőfékkel (Ø 125 mm) és 2 fix 
görgő (Ø 160 mm), tömör gumi, görgős csapágyak

Hordókocsik DENIOS 
garancia

5 
év

  

Secu Comfort hordókocsi

 W Többfélekképpen használható 60-220 literes acél és műanyag hordókhoz
 W Még nagy és nehéz hordók könnyed szállítására is alkalmas - nincs szükség 
kisegítő személyzetre

 W  Nem szükéges a teli hordót megdönteni 
 W Stabil, tartós acél és nemesacél szerkezet minőségi porfestéssel

Secu Comfort 
hordókocsik, tömör 
gumi kerekekkel, 350 kg 
teherbírás

Minimális erőfeszítés mellett akár egy gyakorlatlan személy is képes teli 
hordókat mozgatni anélkül, hogy veszélyeztetné saját egészségét.

Segítségével a hordó könnyedén a megfelelő 
pozícióba állítható - további szállításhoz 
valamint raktározáshoz vagy lefejtéshez.

Hordóbillentő Secu Plus ÚJ

Cikkszám 251-170-J1

104.700 Ft

 W Megfelel a legmagasabb biztonsági és ergonómiai igényeknek is gyakori kézi működtetés 
során (akár napi 40 alkalommal is a munkavédelmi törvények értelmében)

 W Nagy horganyzott platform a hordó 
biztonságos felállításához a Secu 
Comfort hordókocsival

 W Költségtakarékos, egyszerű és gyors

Ergonomikus Secu Plus hordóbillentő, 
nagy platformmal és lánccal a hordók 
biztonságos felvételéhez

Görgőfeltét a hordók könnyű 
forgatásához, 
Cikkszám 115-213-J1, 26.300 Ft
Kis tároló edény kármentők a 
biztonságos lefejtéshez
Cikkszám 243-475-J1, 25.200 Ft

Biztonságos lefejtés a kannába kármentővel 
(lásd tartozékok), max. lefejtési magasság 
350 mm.

https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-secu-comfort-porfestett-acel-tomor-gumis-acel-muanyag-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordokocsi-secu-comfort-porfestett-acel-acel-muanyag-hordokhoz-elektr-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordobillento-secu-plus-emelo-ruddal-porfestett-acel-acel-muanyag-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szett-secu-comfort-hordoskocsi-es-secu-plus-hordobillento-acel-muanyag-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordobillento-secu-plus-emelo-ruddal-porfestett-acel-acel-muanyag-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gorgofeltet-hordobillentohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-kiskannakhoz-base-line-polietilenbol-pe-racsrostely-nelkul-32-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 128-406-J1

160.700 Ft

 W Kombinálja egy emelőkocsi kényelmét a 
hordószállító funkcionalitásával

Cikkszám 158-052-J1

157.200 Ft
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Hordószállítók

DENIOS 
garancia

5 
év

Hordótargonca 200 literes acélhordókhoz
 W Egy 200 literes acélhordó egyszerű emeléséhez, ill. 
leeresztéséhez és szállításához sima felületen

 W Teherbírás: 350 kg
 W Egyszerű egykaros kezelés minden funkciónál
 W Leeresztett állapotban a kampó nyitva van és felveszi 
az acélhordót

 W A rögzítő gyűrű automatikusan záródik a hordóra 
emelés során

 W Műanyag kerekek
 W Kék porszórt színben (RAL 5010)

Hordótargonca 200 literes acélhordókhoz, 
teherbírás: 350 kg

FTH 1 típusú hordószállító emelő

FTH hordószállító emelő 1 acélhordókhoz, 
teherbírás 200 kg

 W Egyesíti a hordókocsi és a hordóemelő előnyeit
 W Stabil vázzal, fogantyúval, görgős kerekekkel
 W Állítható magasságú biztonsági fogantyúkkal a hordó alvázra rögzítéséhez
 W Kiegészítő tartórendszer a kármentő rögzítéséhez a gázrugós emelési folyamat során
 W Max. 365 mm magassághoz alkalmas
 W 2 nagy gumikerék (golyóscsapággyal) Ø 250 mm

2 kiegészítő kampó rögzíti a szállító emelőt a 
kármentőhöz, hogy a hordót biztonságosan bele 
lehessen helyezni.

  

 W Könnyedén felhelyezhető vele bármilyen 50 - 200 literes acél adagoló nyílású hordó a kármentőkre

https://www.denios.hu/shop/hordoszallito-emelo-fth-1-acelbol-lakkozott-tartorendszerrel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordotargonca-hordoszoritoval-200-literes-acelhord-emelesi-magassag-0-110-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


71.800 Ft
TOP-TERMÉK

Cikkszám 115-256-J1

157.200 Ft
Cikkszám 115-197-J1

97.700 Ft
Cikkszám 115-266-J1

 W Ideális álló hordókhoz
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Hordóemelő fogók

  

FZ 600 típusú hordófogó

FGM hordóakasztók mandzsettákkal

A hordót csak az egyik 
oldalánál lehet felfogatni, 
így az FZ-S hordófogó 
több szorosan egymás 
mellett álló hordónál 
is problémamentesen 
használható.

 W 200 literes bordás és pántolt hordók függőleges emeléséhez és 
szállításához

 W Szorosan egymás mellett álló hordók, vagy biztonsági- és T-kódos 
mentőhordók kezelésére is

 W Robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W Teherbírás: 350 kg
 W Tömeg: 10 kg

Különösen alkalmas álló, nyitott vagy zárt peremes fémhordók 
emeléséhez és szállításához. A mandzsetta alulról kerül a hordóra 
és a feszítő kar segítségével a hordóra feszítjük. A szélességet 
állító csavarral szabályozhatjuk.

 W Hordó átmérője: 560 - 610 mm
 W Teherbírás: 300 kg
 W Tömeg: 10 kg

200 literes bordás acélhordók függőleges emeléséhez. Nyitott 
hordókat is lehet vele szállítani, mivel mindig függőleges 
helyzetben maradnak. Kék porszórt színben (RAL 5010).

FZ-S típusú hordófogó csipesz

 W Teherbírás: 350 kg
 W Tömeg: 8 kg

https://www.denios.hu/shop/hordofogo-fz-600-acelbol-lakk-200-l-bordas-vagy-pantos-hordok-fuggoleges-emelesere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-akaszto-horganyzott-acel-mandzsettakkal-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofogo-fz-s-acelbol-200-l-bordas-v-hordok-fuggoleges-emelesere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


BEST-SELLER

Cikkszám 164-398-J1

114.800 Ft

76.700 Ft
Cikkszám 115-188-J1Cikkszám 164-399-J1

60.600 Ft

 W Álló és fekvő hordókhoz

SOKFÉLEKÉPPEN BEVETHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ!
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Hordóemelő fogók

  

FGV típusú hordóakasztóFZ 500 típusú hordófogó, 
porfestett

 W 200 - literes bordás és fedeles 
hordók vízszintes emeléséhez és 
szállításához

 W Egy állásban rögzíthető
 W Teherbírás: 350 kg
 W Tömeg: 8 kg

 W 60/200 literes acél és műanyag 
bordás hordók emelése/szállítása

 W Stabil lánckonstrukció speciális 
horoggal a hordók emeléséhez

 W Teherbírás: 300 kg
 W Tömeg: 4 kg

Könnyedén felállíthat egy 
fekvő helyzetben lévő hordót.

FGK típusú hordóemelő fogó

 W Álló vagy fekvő 60/200 literes acél és műanyag 
bordás hordók emelése/szállítása

 W Stabil lánckonstrukció speciális horoggal a 
hordók emeléséhez

 W Szorosan egymás mellett álló hordók, vagy 
sárga biztonsági hordók kezelésére is

 W Teherbírás: 500 kg
 W Tömeg: 2,2 kg

FGK típusú hordóemelő fogó - ideális fekvő vagy 
álló hordók emeléséhez.

 W Optimális eszköz egy fekvő hordó felállításához

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-fogo-minden-acelhordotipushoz-bordakhoz-alkalmas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofogo-fz-500-h-200-l-hordok-vizszintes-emelesere-hordoszorito-panttal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-akasztok-fgv-60-220-literes-fekvo-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

104.700 Ft
Cikkszám 115-187-J1

279.700 Ft
Cikkszám 157-584-J1

121.500 Ft
Cikkszám 164-641-J1
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P 360 típusú hordófogó

  

Hordóemelő fogók

FGH típusú hordóemelő

P 400 típusú hordófedél feszítő emelő

 W 200 literes acél hordók és 220 literes 
műanyag zárt hordók függőleges 
emeléséhez és szállításához

 W Robusztus, kék porszórt bevonat  
(RAL 5010)

 W Felépítmény magassága: 350 mm
 W Teherbírás: 350 kg
 W Tömeg: 5 kg

 W 110/220 literes műanyag zárt hordók 
és 60/200 literes acél bordás hordók 
függőleges szállításához

 W Stabil lánckonstrukció speciális 
horoggal a hordók emeléséhez

 W Teherbírás: 300 kg
 W Tömeg: 4 kg

 W EN 818-4 szerint 8-as besorolás, egy emelő- és egy csatlakozó 
szemmel, valamint biztonsági horoggal

 W Hosszúság: 1000 mm, Teherbírás: 1120 kg

A targonca villához való rögzítéshez. A karabiner-horgon 
lehetséges a láncos emelők vagy hordófogók beakasztása és 
biztonságos szállítása.

 W Teherbírás: 2000 kg
 W Befogó-csavar a villához történő rögzítéshez
 W Villakengyel mérete sz x m (mm) 170 x 70
 W Hossz (mm): 500 (DZ) / 220 (EZ)
 W DZ típus köztávolsága (mm): 190

EZ és DZ típusú targonca-horog

Emelőlánc

EZ típusú targonca-horog egy villával 
történő emeléshez, tömeg: 11 kg, 
Cikkszám 115-189-J1, 89.300 Ft

Cikkszám 137-691-J1, 33.300 Ft

DZ típusú targonca-horog két villával 
történő emeléshez, tömeg: 29 kg, 
Cikkszám 115-190-J1, 138.300 Ft

P 400 típusú hordófedél felfeszítő, 
tűzihorganyzott kivitelben

 W 120 - literes műanyag fedeles hordók függőleges 
emeléséhez és szállításához

 W Egyszerű kezelés önzáró kapcsolódással
 W Nyitás a vezetősín működtetésével
 W Galvanizált, horganyzott
 W 395 mm átmérőjű hordókhoz
 W Teherbírás: 360 kg
 W Magasság: 370 mm
 W Tömeg: 7 kg

https://www.denios.hu/shop/hordo-akaszto-fgh-60-220-literes-allo-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofedel-feszito-emelo-120-literes-muanyag-fedeles-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofogo-p-360-200-literes-acel-200-l-es-es-220-l-es-muanyag-zart-hordok-fuggoleges-emelesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-horog-ez-egy-villaval-torteno-emeleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/emelo-lanc-8-as-besorolas-biztonsagi-horoggal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-horog-dz-ket-villaval-torteno-emeleshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


1.360.500 Ft
Cikkszám 115-250-J1

Előlnézet: Oldalnézet:

321.700 Ft
Cikkszám 164-392-J1

377.700 Ft
Cikkszám 115-258-J1
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Alkalmas targoncás és 
darus használatra

  

Hordóforgatók

HW típusú hordófordító fogókHordófordító fogó FW-N

Hordófordító fogók

 W 200 literes bordás és pántos hordók függőleges és vízszintes emeléséhez 
és szállításához

 W Hordók emeléséhez, fordításához és lefejtéshez
 W Feszítő kar a hordó biztonságos rögzítéséhez
 W A hordó függőleges és vízszintes pozícióban is rögzíthető
 W Forgástartomány: >360°
 W Robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)

 W Emelés közben a hordót biztosan körülzárja és megtartja
 W Biztosításként a kapocspofák gumi peremekkel vannak ellátva
 W A hordókat a fogóban is le lehet fejteni
 W Forgástartomány: >360°
 W Teherbírás: 300 kg

Hordófordító fogók ollós 
csipesz akasztóval, 
tűzihorganyzott kivitelben

 W Hordók emeléséhez, fordításához és lefejtéséhez
 W A hordókat bármilyen helyzetből fel lehet venni
 W Önállóan stabil fémhordók vagy bordás hordók szállításához és 
fordításához / döntéséhez

 W Megfelelő Ø: 400 - 620 mm-es hordókhoz
 W Az önzáró csigahajtómű segítségével a hordókat a kívánt helyzetbe 
lehet állítani

 W Ömlesztett áruhoz is gond nélkül használható
 W Forgástartomány: >360°
 W Minőségi kék felületi festéssel

Kék porszórt színben (RAL 5010)

 W Ollós hordófogó 200 literes bordás és pántos hordók függőleges és 
vízszintes emeléséhez és szállításához

https://www.denios.hu/shop/hordofordito-fogo-acelbol-lakkozott-femhordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofordito-fogo-fw-n-acelbol-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofordito-fogo-hw-acelbol-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus FK SK

Felhasználás 200 literes acél bordás hordók/fedeles hordók 200 literes acél bordás hordók/fedeles hordók és 220 literes műanyag fedeles hordók/műanyag zárt hordók
Teherbírás összesen [kg] 350 300
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 710 x 1100 x 160 675 x 1280 x 220
Villakengyel sz x ma [mm] 150 x 55 170 x 70
Súly [kg] 56 47
Cikkszám 164-394-J1 212-869-J1
Ár Ft / darab 321.700 384.700
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Cikkszám 212-869-J1

384.700 Ft

Cikkszám 164-394-J1

321.700 Ft
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Hordófogók - targoncához

  

 W Szárnyas csavarokkal rögzíthető a targoncára
 W Robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)

SK típusú hordószorító, robbanásveszélyes területen való használathoz bevizsgálva és engedélyezve

 W 220 literes műanyag vagy 200 literes acél hordókhoz alkalmas

FK típusú hordó-szorító

 W 200 literes acél hordókhoz

Műanyag és acélhordók biztosabb szállítása.
Könnyen beállítható a kezelendő 
hordóhoz kézikerekek és skála 
segítségével.

Felülnézet: SK típusú hordó-szorító

Felülnézet: FK típusú hordó-szorító

 W Targoncára szerelhető hordófogó 1 hordó szállításához
 W 220 literes műanyag vagy 200 literes acél bordás hordókhoz alkalmas

 W Állítható, automatikusan záródó hordó-szorítóval, amely biztosan 
ragadja meg a hordót

 W Különféle hordóméreteknél is biztosan tart
 W Robbanásveszélyes területeken való használathoz bevizsgálva és 
engedélyezve: IIB T4 Zóna 1

 W Automatikusan záródó hordó-szorítóval, amely biztosan 
ragadja meg és rögzíti

https://www.denios.hu/shop/hordoszorito-fk-acel-lakkozott-1-x-200l-acel-bordas-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszorito-sk-s-targoncara-szerelheto-lakkozott-acelbol-1-x-200l-acel-es-muanyag-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszorito-sk-s-targoncara-szerelheto-lakkozott-acelbol-1-x-200l-acel-es-muanyag-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoszorito-fk-acel-lakkozott-1-x-200l-acel-bordas-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Bevizsgált kármentők veszélyes 
anyagok tárolására vonatkozó 
engedéllyel 

Típus SH 1 SH 2

Teherbírás összesen [kg] 350 700
Felhasználás 1 x 200 literes acél bordás hordók/fedeles hordók 2 x 200 literes acél bordás hordók/fedeles hordók
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 710 x 890 x 975 1050 x 1080 x 975
Villakengyel sz x ma [mm] 140 x 55 150 x 55
Súly [kg] 70 110
Cikkszám 115-223-J1 115-225-J1
Ár Ft / darab 437.200 682.200

437.200 Ft -tól
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Hordófogók - targoncához

SK típusú hordószorító, robbanásveszélyes területen való használathoz bevizsgálva és engedélyezve SH típusú hordófogó

Mivel a hordókat a perem alatt fogja meg és emeli fel, a hordó 
rögzítése biztonságos. A fogó az emelési folyamat során a hordó 
peremébe akad. A hordó lerakása után a kioldás automatikus.

 W Acél bordás és pántos hordók biztonságos emelése
 W Állítható magasságú
 W Stabil, hegesztett szerkezet acélból
 W Targoncára rögzíthető modul robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W Gyorsan és egyszerűen rögzíthető a villás targoncára
 W Automatikus rögzítés a hordó emelésénél
 W A kampók automatikusan kioldanak lerakáskor

  

Felülnézet: SH 2 hordófogó.Felülnézet: SH 1 hordófogó.Oldalnézet: SH 1 és SH 2 hordófogó.

Hordó fogó SH2 típus 2 darab 200 literes hordóhoz 
teherbírás: 2x350 kg

Hordó fogó SH1 típus 1 darab 200 literes hordóhoz 
teherbírás: 350 kg

oldalszám

10

 W Akár 200 literes acélhordók praktikus szállítására
 W Biztos tartás egyenetlen felületen is
 W Egyemberes kezelés - nem szükséges még egy ember a hordók 
mozgatása során

https://www.denios.hu/shop/hordofogo-acelbol-lakkozott-1-db-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofogo-acelbol-lakkozott-2-db-200-literes-hordohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Robbanásvédett verzió, 
lsd. a táblázatot

Típus SV SVK

Alkalmazás
60 - 220 literes műanyag és 60-/200 

literes acél hordókhoz alkalmas
200 l acél hordó

Teherbírás összesen [kg] 300 300
Súly [kg] 90 70
Villakengyel sz x ma [mm] 170 x 70 180 x 65
Villakengyelek távolsága [mm] 695 620
Cikkszám standard kivitel 115-286-J1 164-393-J1
Ár Ft / darab 646.200 572.000

Cikkszám robbanásvédett 
változat 147-724-J1 –

Ár Ft / darab 730.800 –

572.000 Ft
Cikkszám 164-393-J1

 W Ideális 380-600 mm-es átmérőjű hordókhoz
 W Robbanásvédett, Atex szerinti kivitelben is rendelhető

EX II 2G IIB T4

646.200 Ft -tól
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572.000 Ft
Cikkszám 164-393-J1

Hordóforgató típus SVK, 
végtelenített lánccal

A vezetőülésből a végtelenített 
lánccal kezelhető.

  

 

Hordóforgató típus SW, kézi kerékkel

Felülnézet: SV Hordófordítók

 W A végtelenített lánc lehetővé teszi a hordó 
adagolt ürítését bármilyen magasságból, 
valamint könnyű kezelhetőséget és használatot 
biztosít a vezetőülésből

 W Reteszelő csavarokkal rögzíthető a targoncára
 W Stabil, hegesztett acélszerkezet
 W Robusztus, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W Forgástartomány: >360 

 W A hordóforgatók olyan targonca-tartozékok, amelyek hordók emelésére, 
forgatására, adagolt ürítésére és szállítására alkalmasak. Egyszerű 
kezelés 1 fő által.

 W Ideális 60-220 literes műanyag rögzített tetejű és fedeles hordókhoz, 
valamint 60-200 literes bordás acél hordókhoz, és pántos hordókhoz

 W Önfékező csigahajtómű könnyű járású kézikerékkel
 W Forgatható csapágyazott prizmapofa rögzítő hevederrel a frontoldalon
 W Biztonsági lánc a targoncához való rögzítéshez
 W Forgástartomány: 180°



Típus RLN

Alkalmazás 200 literes acélhordó, álló vagy fekvő

Teherbírás összesen [kg] 300
Súly [kg] 75
Villakengyel sz x ma [mm] 170 x 70
Villakengyelek távolsága [mm] 665
Cikkszám 115-289-J1
Ár Ft / darab 419.400
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Cikkszám 115-289-J1

419.400 Ft419.400 Ft

 

Hordófogó típus RLN

 W Kompakt felépítésű hordótartó
 W Automatikus reteszelés
 W A hordókat egymáshoz közel lehet elhelyezni a polcon
 W Az álló hordó átfogásra kerül, majd a targonca villa leeresztése által vízszintes pozícióba
 W Hordótárolás további manuális ráfordítás nélkül

  

Hordófogó típus RLN, 
1 db 200 literes hordóhoz

Felülnézet: RLN hordófogó.

 W Álló vagy fekvő 200 literes acél hordókhoz
 W Robbanásveszélyes területeken való használathoz bevizsgálva és engedélyezve: IIB T4, zóna 1



Cikkszám 227-164-J1

636.100 Ft
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Hordóemelők Servo

Hordóemelő Servo, állítható alvázzal
 W Sokoldalúan bevethető, pl. DENIOS-kármenetők és tartályok rakodására, 
valamint polcokra való betárolásra

 W 200 literes bordás acélhordókhoz
 W Speciális, önzáró megfogó mechanizmus
 W Kompakt mérete által minden standard ipari ajtón átfér
 W 4 nagy forgó görgő (2 fékezhető) gondoskodik a könnyű mozgathatóságról 
és biztonságos szállításról hosszabb útszakaszon is

 W Rendkívül erős, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W Teherbírás: 350 kg

 W Problémamentes mozgatás szűk helyeken is
 W Állítható alváz (700 és 1390 mm-es tiszta szélesség)

Nagy emelési tér 
(kb. 1060 mm hordó 
alsó peremig)

Figyelmeztetések a megfelelő hordóemelő kiválasztásához
Oldal OldalAlkalmazás Alkalmazás
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261

262
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Alváz méretei becsatolva/kicsatolva

Könnyen megközelíthető pl. egy kármentő még a legszűkebb helyeken is.

  

Hordóemelők EUR raklapok és kármentő tálcák sarok felőli 
pakolásához

Hordóemelő EUR raklapok és kármentő tálcák 200–220 l-es 
acél- és műanyag hordóinak megkerülésére, azzal a funkcióval, 
hogy a hordókat 180°-ostartományban elforgassa

Hordóemelő, EUR raklapok és kármentő-tálcák 60-200 
l-es acélhordói alatt vagy azok körül történő mozgatáshoz, 
robbanásvédelmi területen

Hordóemelő, EUR raklapok és kármentő tálcák 200-220 l-es 
acél- és műanyag hordói alatt vagy azok körül történő 
mozgatáshoz, robbanásvédelmi területen

Hordóemelő EUR raklapok és kármentő tálcák 60–220 l-es 
acél- és műanyag hordói alatt vagy azok körül történő a 
funkcióval, hogy a hordókat 360°-os tartományban elforgassa. 
Robbanásvédett kivitel.

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-servo-hordofogoval-200-literes-bordas-acelhord-allithato-alvazu-em-mag-0-1060-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


INNOVÁCIÓ
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Rögzítő kapcsok műanyag hordókhoz, 
állítható feszítő öves zárással.

Felhasználás 200 l acélhordó
200 l-es acélhordó, 220 l-esrögzített 

tetejű műanyag hordó

Max. emelési magasság [mm]* 1270

Teherbírás összesen [kg] 350
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1105 x 1335 x 1960
Alváz belső szélessége [mm] 940
Aláfoghatósági magasság [mm] 150
Cikkszám 227-163-J1 236-464-J1
Ár Ft / darab 535.300 556.900

*A 200 l-es acélhordó alsó élén mérve (max. emelési magasság másik hordótípusoknál eltérhet)

Acélhordókhoz és műanyag hordókhoz

Hordóemelők Servo

Hordóemelő Servo, hordóforgatóval 180°-os forgástartománnyal

 W Biztonsági, egykezes emelőrúd, 3-szoros funkció (emelés/süllyesztés/
mozgatás)

 W Pontos emelés lábpedál által
 W Optimális kezelői védelem a hosszabb kézi forgatókar és védőrács által
 W Könnyű mozgathatóság 2 fi x és 2 forgó görgő által (rögzítőfékkel, 

lábvédővel)
 W Rendkívül erős, kék porszórt bevonat (RAL 5010)
 W Forgástartomány: 180°

Részlet: Biztonsági fedélOldalnézet: FW-D típusú hordóemelők.

 W 200/220 literes acélhordók és műanyag hordókemelése, forgatása és ürítése 

 W A hordó alatti rögzítőfül védi és fi xen tartja az acélhordót 

Rögzítő kapcsok műanyag hordókhoz, 
állítható feszítő öves zárással.

 W További biztonsági szorítóval - mellyel az acélhordó és műanyag hordó 
biztonságos megfogása és megtartása érhető el

  

Acélhordókhoz

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-servo-hordoforgatoval-180-200-literes-acelhord-szeles-alvazu-em-mag-0-1270-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-servo-hordoforgatoval-180-200-220-literes-hordohoz-szeles-alvazu-em-mag-0-1270-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Robbanásvédett hordóemelők

Robbanásvédelmi zónákhoz kifejlesztve

A hordók tárolása és kezelése robbanásvédelmi zónákban megfelelő segédeszközöket igényel. Mérnökeink 
és biztonsági szakértőink széleskörű tapasztalata alapján a DENIOS-nál kifejlesztettük az új Secu Ex 
hordóemelőt, kifejezetten robbanásvédelmi területekre.

Ez azt jelenti: a maximális felhasználói védelem érzékeny munkakörnyezetben, valamint az ATEX-
megfelelőség már alapfelszereltség.

Formatervezés és funkció a Secu Ex hordóemelőknél összehangoltan van jelen. A kezelhetősége ezekből 
különösen nagy mértékben profitál. A Secu Ex kivitel kialakítása karbantartásbarát.

Változatok:
A Secu Ex hordóemelő 3 különböző hordófelvevő 
típusban kapható: acél és műanyag hordók 
emelésére, szállítására és forgatására. Válassza ki 
az Ön számára megfelelő hordófelvevőt a 3 alváz-
változat egyikével kombinálva: keskeny, széles 
vagy V-alakú alváz (részletes leírások a következő 
termékoldalakon találhatók)

Minden alváztípus rövid és magas változatban egyaránt kapható (részleteket lsd. a 
táblázatban) - Rövid verzió: pl. raklapok és DENIOS kármentők rakodására - Magas 
verzió: pl. DENIOS- kármentők rakodására, illetve hordópolcokra történő betárolásra.

Hordóemelő Secu Ex

pl. 
hordóforgatóval

pl. 
hordófogóval

 W Keskeny 
alváz

 W V-formájú 
alváz

  

pl. 
hordószorítóval

 W Széles 
alváz



Cikkszám 236-561-J1

1.468.800 Ft
Cikkszám 236-561-J1

1.468.800 Ft

Alváz keskeny széles terpesztett

Teljes magasság [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Max. emelési magasság [mm]* 905 1405 905 1405 905 1405

Min. emelési magasság [mm] 120 120 0 0 0 0
Alkalmazás acél hordók emelése/szállítása
Teherbírás összesen [kg] 300
Külső méretek sz x mé (mm) 1216 x 1233 1132 x 1290
Cikkszám 236-561-J1 236-562-J1 236-559-J1 236-560-J1 236-563-J1 236-564-J1
Ár Ft / darab 1.468.800 1.521.700 1.447.900 1.514.500 1.680.100 1.752.100

*Emelési magasság min./max. a talajtól, illetve az EUR raklaptól egy 200 literes acélhordó alsó pereméig mérve. Más hordótípusok esetén eltérhet.
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Robbanásvédett hordóemelők

Hordóemelő Secu Ex, emelőfogóval

Secu Ex hordófogóval, magas kivitel széles 
alvázzal, Cikkszám 236-560-J1

Secu Ex hordóemelővel, rövid kivitel, keskeny alvázzal

Felcsatolható pedál és lábvédő a legnagyobb biztonságért.Gripper fej integrált potenciálkiegyenlítéssel - 
Ex-védelem még a legkisebb részletekben is.

EX II 2G IIB T4

 W Az acélhordó felső peremen történő automatikus megfogása, 
biztonságos megtartása

 W Ergonomikus hordóemelés lábpumpával, nagy süllyesztési 
pontosság külön pedállal

 W Emelési magasság: 1405 mm-ig

Változatok:
Keskeny alváz - EUR raklapok és kármentők mentén történő 
pozicionálásra

 W 2 beálló és 2 fix görgő (rögzítőfékkel és lábvédővel)

Széles alváz - EUR raklapok és kármentők mentén történő 
pozicionálásra

 W 2 beálló és 2 fix görgő (rögzítőfékkel és lábvédővel)

V-alakú alváz - kármentő tálcák sarkoknál történő rakodására, 
ill. EUR raklap feletti áthajtásra

 W Befogási szög 2 pozícióban állítható
 W 4 nagy beálló görgő a kényelmes szállításért, 
helytakarékos manőverezésért szűk helyen is

  

 W 200 literes bordás és pántos acélhordók emeléséhez és 
szállításához

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofogoval-60-200-l-acelhordokhoz-keskeny-alvaz-emel-mag-120-905-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofogoval-60-200-l-acelhordokhoz-keskeny-alvaz-emel-mag-120-905-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofogoval-60-200-l-acelhordokhoz-keskeny-alvaz-eme-mag-120-1405-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofog-60-200-literes-acelhord-szel-alv-em-mag-0-905-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofog-60-200-literes-acelhord-szel-alv-em-mag-0-1405-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofog-60-200-literes-acelhord-v-alaku-alv-em-mag-0-905-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofog-60-200-literes-acelhord-v-alaku-alv-em-mag-0-1405-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordofog-60-200-literes-acelhord-szel-alv-em-mag-0-1405-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Alváz keskeny széles terpesztett

Teljes magasság [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Max. emelési magasság [mm]* 700 1200 700 1200 820 1320

Min. emelési magasság [mm] 120 120 0 0 0 0
Alkalmazás acél-/műanyag hordók emelése/szállítása
Teherbírás összesen [kg] 300
Külső méretek sz x mé (mm) 1216 x 1233 1132 x 1290
Cikkszám 236-567-J1 236-568-J1 236-565-J1 236-566-J1 236-569-J1 236-570-J1
Ár Ft / darab 1.557.700 1.600.900 1.543.300 1.586.500 1.755.700 1.832.400

*Emelési magasság min./max. a talajtól, illetve az EUR raklaptól egy 200 literes acélhordó alsó pereméig mérve. Más hordótípusok esetén eltérhet.

Működés és biztonság felsőfokon
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Robbanásvédett hordóemelők EX II 2G IIB T4

Hordóemelő Secu Ex, hordószorítóval

Az osztott alvázzal kényelmesen 
áthajthat az EUR raklapok felett. A 
hátsó hordók is könnyen elérhetők.

Kármentők könnyű 
megközelítése a 
sarok irányából oldalt 
elhelyezkedő hordók 
esetén.

Hordóemelő Secu Ex, 
hordószorítóval, típus SK

Minden alváztípus rövid és magas változatban egyaránt kapható (részleteket lsd. a táblázatban) - Rövid verzió: pl. raklapok és DENIOS-
kármentők rakodására - Magas verzió: pl. DENIOS kármentők rakodására, illetve hordópolcokra történő betárolásra.

Kézi kerék skálával és reteszeléssel, hogy 
kényelmesen beállíthassuk az adott hordó 
átmérőjéhez.

 W Az automatikusan záródó hordószorító gyorsan beállítható - könnyű 
illesztés és biztos tartás érhető el, akár különböző hordóméretek esetén

 W Ergonomikus hordóemelés lábpumpával, nagy süllyesztési pontosság 
külön pedállal

 W Emelési magasság: 1320 mm-ig

Változatok:
Keskeny alváz - EUR raklapok és kármentők mentén történő 
pozicionálásra

 W 2 beálló és 2 fix görgő (rögzítőfékkel és lábvédővel)

Széles alváz - EUR raklapok és kármentők mentén történő pozicionálásra
 W 2 beálló és 2 fix görgő (rögzítőfékkel és lábvédővel)

V-alakú alváz - kármentő tálcák sarkoknál történő rakodására, ill. 
EUR raklap feletti áthajtásra

 W Befogási szög 2 pozícióban állítható
 W 4 nagy beálló görgő a kényelmes szállításért, 
helytakarékos manőverezésért szűk helyen is

  

 W 200/220 literes acélhordók és műanyag hordók emelésére 
és szállítására

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-keskeny-alvazu-eme-ma-120-700-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-keskeny-alvazu-eme-ma-120-1200-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-szeles-alvazu-emel-mag-0-700-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-szeles-alvazu-emel-mag-0-1200-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-v-formaju-alvaz-eme-mag-0-820-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoszoritoval-200-220-l-hordokhoz-v-formaju-alvaz-eme-mag-0-1320-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Alváz keskeny széles

Teljes magasság [mm] 1635 2135 1635 2135

Max. emelési magasság [mm]* 930 1430 930 1430

Min. emelési magasság [mm] 120 120 0 0
Alkalmazás acél-/műanyag hordók emelése/szállítása/forgatása
Teherbírás összesen [kg] 300
Külső méretek sz x mé (mm) 1216 x 1233
Cikkszám 236-573-J1 236-574-J1 236-571-J1 236-572-J1
Ár Ft / darab 1.791.700 1.834.600 1.795.300 1.832.400

*Emelési magasság min./max. a talajtól, illetve az EUR raklaptól egy 200 literes acélhordó alsó pereméig mérve. Más hordótípusok esetén eltérhet.

1.795.300 Ft -tól 
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Robbanásvédett hordóemelőkEX II 2G IIB T4

Hordóemelő Secu Ex hordóforgatóval

Secu Ex hordóforgatóval, rövid kivitel, 
keskeny alvázzal, ideális EUR raklapok 
mentén történő pozicionálásra, 
Cikkszám 236-573-J1

Felcsatolható pedál és lábvédő a 
legnagyobb biztonságért.

Secu Ex hordóforgatóval, 
magas verzió, széles 
alvázzal, kármentők 
áthajtására, 
Cikkszám 236-572-J1

Robbanásvédett, könnyű 
kezelésű kézikerék hajtás

A hordóemelő Secu Ex hordóforgatóval keskeny, illetve széles alvázzal egyaránt rendelhető, 
valamint rövid, vagy magas kivitelben.

 W Megfogó-rendszer prizmapofákkal és rögzítőpánttal - különböző 
típusú és méretű hordók biztonságos emelése és megtartása 

 W Emelésre, forgatásra, keverés., adagolt leereszt.
 W Könnyű kezelésű kézikerékkel történő meghajtás, pontos 
hordó-pozícionálás forgatásnál

 W Ergonómikus hordóemelés lábpumpával, nagy süllyesztési 
pontosság külön pedállal

 W Könnyen mozgatható 2 fix és 2 beálló görgő által 
(rögzítőfékes forgógörgők)

 W Em. magas. 1430 mm-ig

  

 W 60-220 literes L-gyűrűs műanyag, és fedeles hordók, illetve 
60-200 l-es bordás acélhordók, pántos hordók emelésére, 
szállítására, forgatására

 W Forgástartomány: >360°

https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-keseny-alvaz-em-ma-120-930mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-keseny-alvaz-em-ma-120-1430mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-szeles-alvaz-em-mag-0-930-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-szeles-alvaz-em-mag-0-1430-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-keseny-alvaz-em-ma-120-930mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordoemelo-secu-ex-hordoforgatoval-360-60-220-l-hordokhoz-szeles-alvaz-em-mag-0-1430-mm-atex/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


2 Gázpalack fali tartók

15.300 Ft -tól 
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48.600 Ft -tól 

Típus GFS GFS

Ø Gázpalack átmérője max. [mm] 230 230
Tárolókapacitás 50 literes gázpalack 1 2
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 275 x 360 x 1005 560 x 410 x 1005
Teherbírás összesen [kg] 75 150
Cikkszám 115-875-J1 115-873-J1
Ár Ft / darab 48.600 60.800

Típus WH 140-S WH 230-S WH 320-S

Ø Gázpalack átmérője max. [mm] 140 230 320
Anyaga acél acél acél
Felület horganyzott horganyzott horganyzott
Cikkszám 1 db gázpalackhoz 136-479-J1 136-482-J1 136-485-J1
Ár Ft / darab 15.300 16.700 17.100

Cikkszám 2 db gázpalackhoz 136-480-J1 115-878-J1 136-486-J1
Ár Ft / darab 22.500 29.300 30.400

Cikkszám 3 db gázpalackhoz 136-481-J1 136-484-J1 –
Ár Ft / darab 30.100 34.700 –

Fali tartó típus WH-S, horganyzott acélból
 W Stabil konstrukció
 W Horganyzott acélból
 W Láncokkal a palackok biztosítására

 W Fali tartó maximum 3 gázpalackhoz
 W 140, 230 és 320 mm átmérőjű gázpalackokhoz

WH 140-S típusú fali tároló, 3 legfeljebb 140 mm 
átmérőjű gázpalackhoz

WH 230-S típusú fali tároló, 3 legfeljebb 230 mm 
átmérőjű gázpalackhoz

WH 320-S típusú fali tároló, 2 legfeljebb 320 mm 
átmérőjű gázpalackhoz

Gázpalack állványok típus GFS
 W Gázpalack állvány legfeljebb 2 gázpalackhoz (max. Ø 230 mm)
 W Porszórt, enciánkék (RAL 5010)
 W Fali rögzítésre előkészítve
 W Biztonsági lánccal
 W Gázpalackok biztonságos rögzítéséhez
 W Több állvány összecsavarozható egyetlen teljes egységgé

  



14.000 Ft -tól 
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Típus WH-P Univerzális WH-P Univerzális WH-P Univerzális

Tárolókapacitás: 1 db gázpalackhoz 2 db gázpalackhoz 3 db gázpalackhoz
Ø Gázpalack átmérője max. [mm] 320 320 320
Anyaga műanyag műanyag műanyag
Szín kék kék kék
Cikkszám 240-854-J1 241-360-J1 241-361-J1
Ár Ft / darab 14.000 26.600 33.500

Gázpalack fali tartók

  

Fali tartó típus WH-P, univerzális, műanyagból
 W Stabil konstrukció
 W Környezetbarát polietilénből
 W 140-320 mm átmérőjű gázpalackokhoz
 W Hevederrel a palack biztosításához
 W Integrált csatlakozóelemek, több 
gázpalack falra történő könnyű 
felszereléséhez

 W Fali rögzítésre (rögzítőanyagokkal 
együtt)

1 gázpalackhoz Szett 2 gázpalackhoz Szett 3 gázpalackhoz

WH-P típusú fali tartó, 1 gázpalackhoz, egyedileg 
bővíthető.
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Nagy kapacitású felitató anyagok a kiömlő folyadékok hatékony megfékezéséhez és felitatásához

DENSORB FELITATÓ ANYAGOK

Ön felkészült egy olaj- vagy vegyszerbalesetre? Meg tudja akadályozni a vizekbe bocsátott szennyező anyagok általi 
környezetszennyezést?  Hogyan kezeli a gépeknél esetlegesen előforduló csepegést, hogy elkerülje a munkahelyi 
biztonságot veszélyeztető helyzeteket?

Kerülje el a felesleges kiadásokat és fáradságot, védekezzen DENSORB felitató anyagokkal!

A törvényi szabályozások és a környezetvédelmi szabványok, mint pl. az ISO 14001 megkövetelik a veszélyes folyadékok 
felelősségteljes kezelését. Ezért a vészhelyzetekre történő felelősségteljes felkészülés fontos részét képezik a kiömlő 
folyadékok biztonságos felszívására készenlétbe helyezett felitató anyagok. Szakmai kérdésekben szívesen állunk 
rendelkezésére!

Már kisebb szivárgások is veszélyeztetik a környezetet, illetve az üzemi biztonságot, és ezáltal az Ön munkatársait is. 
A csatornába, a talajba vagy az ivóvízbe kerülő vegyszerek és olajok költséges szennyeződéseket okoznak. 

 W Kiemelkedő nedvszívó képesség

 W Optimális biztonság

 W Megtakarítás a hulladékkezelés során

 W A lehető legmagasabb minőség

 W Gondos kidolgozás

Győződjön meg előnyeiről!

A DENSORB felitató anyagok polipropilénből pl. 
olajat akár saját tömegük 16-szoros mennyiségében 
is képesek szemmel láthatóan gyorsabban magukba 
szívni, mint a hagyományos felitató anyagok. A kitűnő 
kapilláris hatás egyenletes folyadékeloszlást biztosít 
a felitató kendőben, valamint gondoskodik a felvevő 
kapacitás hatékonyságáról.  A DENSORB felitató anyagok semmilyen egészségügyi 

veszélyt nem jelentenek, sőt, hozzájárulnak a 
biztonságos és tiszta munkahelyhez. A lehetséges 
csúszásveszélyt is megelőzik.

Az alacsony saját tömeg és a nagy felvevő kapacitás 
révén a DENSORB felitató anyagok lényegesen 
alacsonyabb hulladékkezelési költséggel járnak, mint a 
hagyományos felitató anyagok.

A DENSORB felitató anyagok magas 
szakítószilárdságuknak és stabilitásuknak 
köszönhetően még telített állapotban is különösen 
jól terhelhetők, ill. tartósak. A szálfelület és a bevitt 
folyadék közötti erős adhézió megakadályozza a 
felszívott folyadék lecsöpögését. 

A tiszta vágott szélek, a felitató kendő változatlanul nagy 
felületi súlya, valamint a problémamentes elválasztás 
a pontos perforációnak köszönhetően garantálja a 
maximális elégedettséget a használat során.

Próbálja ki Ön is a DENSORB termékeket!

Győződjön meg a finom szövésű felitató kendők 
kiemelkedő terméktulajdonságairól! Kérje ingyenes 
minta-készletünket!

DENSORB minta-készlet, UNIVERSAL

Tartalom: 
1 Economy Single felitató kendő 40 x 50 cm
1 Economy Double felitató kendő 40 x 50 cm
1 Economy Triple felitató kendő 40 x 50 cm
1 Premium Triple felitató kendő 40 x 50 cm

Tartalom: 
5 Economy Single felitató kendő 40 x 50 cm
5 Premium Triple felitató kendő 40 x 50 cm
2 felitató párna 25 x 25 cm
2 felitató tömlő 120 x 7,5 cm

Tesztelje a különféle felitató kendőket induló-
készletünkkel!

DENSORB induló-készlet, UNIVERSAL

Cikkszám 132-399-J1Cikkszám 157-222-J1, 11.000 Ft

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/densorb

Ne csak keresse! 
Találja meg! 
Az abszorbens-keresővel.
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Alkalmazás UNIVERSAL OLAJ SPEZIAL 

Tulajdonság

Hidrofil, szinte minden folyadékot 
felszív, pl. olajok, hűtőfolyadékok, 
kenőanyagok, oldószerek, fagyálló, 
olaj-víz emulziók és egyéb vizes 
folyadékok, valamint nem agresszív 
savak és lúgok.

Az a sajátossága, hogy megköti az 
olajat, de taszítja a vizet. Az olajat 
úgy szívja fel, hogy közben egyetlen 
csepp vizet sem szív magába. 
Olajokhoz, benzinhez, dízelhez, 
oldószerekhez, petróleumhoz 
(szénhidrogén alapú folyadékok).

Savaknál, lúgoknál, agresszív 
és ismeretlen folyadékoknál 
történő használata esetén A sárga 
jelölőszín potenciális veszélyt jelez 
és jól látható a felvett folyadék.

Használat
Gyártás, műhely, raktár 
stb. 

Külső raktár, rakodási terület, vizek 
stb.

Labor, raktár és agresszív vegyi 
anyagok feldolgozása

A DENSORB abszorbensek – nagyon összetett!

 W Egyszeri, rövidtávú 
felhasználásra szivárgásoknál

 W Mindkét oldalon nyitott, erősen 
felitató finom rostos struktúra 
a kifolyó folyadékok gyors 
felitatására

 W Az élettartamra és 
hatékonyságra támasztott magas 
elvárásokra

 W A spunbond eljárással készült 
anyag robusztus kiegészítő réteg a felső részen magas 
szakadás- és tépésellennállóságot eredményez

 W Hosszabb, nagyobb 
igénybevételre

 W Ideális gyártási területeken, 
laborokban és más 
szennyeződésekre érzékeny 
területeken

 W A szakadás- és tépésellennálló védőrétegek lehetővé teszik 
a bejárhatóságot

 W Kiváló ár-érték arány

 W Az élettartamra és tisztaságra 
támasztott legmagasabb 
elvárásokra

 W Szöszmentes, így optimális 
kényes felhasználásokra és 
felületekre

 W A szakadás- és tépésellennállóvédőrétegek lehetővé 
teszik a bejárhatóságot

Kiválasztási segédlet az Ön felhasználási igénye számára

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

where experts grow

Tájékozódjon széleskörűen 
az abszorbensekről! 

www.denios.hu/academy
Formátum TEKERCS KENDŐ TÖMLŐ PÁRNÁK VARIOFORM HORDÓBORÍTÁS

Tulajdonság

Különböző 
szélességekben, 
melyek 
mindegyike 
középen, 
valamint 
keresztben is 
perforált

Felhasználáshoz 
megfelelő 
méretekben, 
részben 
keresztben 
perforált

Nagy felszívási 
kapacitás, könnyű 
formálhatóság

Nagy felszívási 
kapacitás, 
rugalmasság

Általánosan 
alkalmazható 
tekercs, 
kendő, tömlő 
vagy rongy

Speciális 
alkalmazhatóság 
200 literes
hordókhoz

Használat

Padlóborítás -
nagy felületek 
számára 
egyaránt 
alkalmas.

Karbantartás, 
tisztítás, 
javítás,
szivárgások 
esetére 
munkapadokon 
stb.

Folyadékszivárgás 
behatárolására 
meghibásodott 
gépeken és 
berendezéseken 
stb.

Lefejtés/
áttöltés során, 
szivárgás 
esetén 
csöveken és 
csatlakozási
helyeken stb.

Műhely 
felszerelés
Szerviz-jármű, 
labor stb.

Szivattyúk vagy 
tölcsérek álló 
hordóhasználat 
során

Anyagvastagság HEAVY
Tulajdonság Normál anyagvastagság Dupla anyagvastagság

Használat Kisebb folyadékmennyiségekhez Nagyobb folyadékmennyiségekhez
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DENSORB® – A DENIOS 
erősen nedvszívó felitató 
anyagai!

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/densorb
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Acetaldehid  • •

Aceton • • •

Acetilklorid  • •

Akrilsav   •

Allilalkohol  • •

Aminobenzol sav   •

Ammónia (vízmentes) • • •

Ammónium-fluorid • • •

Ammónium-hidroxid • • •

Amil-alkohol  • •

Anilin  • •

Éter • • •

Benzaldehid • • •

Benzin • • •

Benzoesav   •

Benzol • • •

Benzil-alkohol  • •

Kéksav (hidrogén-cianid) • • •

Bórsav   •

Fékfolyadék • • •

Bróm  • •

Butil-acetát • • •

Butil-alkohol • • •

Butil-glikát • • •

Kálcium-hidroxid  • •

Celloszolv-acetát • • •

Klórbenzol  • •

Klór-naftalin • • •

Kloroform • • •

Klóretén • • •

Klórhidrogén-sav   •

Krómsav (max. 50%)   •

Ciklohexán • • •

Dibutil-ftalát • • •

Dietil-amin • • •

Dietil-éter • • •

Dimetil-formamid • • •

Dimetil-szulfoxid • • •

Dioktil-ftalát • • •

Ecetsav   •

Etil-acetát • • •

Etilalkohol (etanol) • • •

Etil-benzol • • •

Etil-klorid • • •

Etilén-diklorid • • •

Etilén-glikol  • •

Etil-éter • • •

Etil-propionát • • •

Repülőbenzin • • •

Hidrogén-fluorid-sav   •

Folysav (max. 48%) •

Formaldehid  • •

Freon • • •

Furfurol • • •

Váltóolaj • • •

Glicerin  • •

Fűtőolaj • • •

Hexán • • •

Hidrazin  • •

Hidrokinon • • •

Izoamil-acetát • • •

Izobutanol • • •

Izooktán • • •

Izopropil-acetát • • •

Izopropil-alkohol • • •

Kálium-hidroxid  • •

Karbolsav (fenol)   •

Kerozin • • •

Ketonok • • •

Krezol • • •

Linolsav   •

Lenmag-olaj • • •

Metil-glikol • • •

Metil-alkohol • • •

Metil-amin • • •

Metil-klorid (klórmetán) • • •

Metilén-bromid (dibrómmetán) • • •

Metil-éter • • •

Metil-etil-keton • • •

Metil-izobutil-keton • • •

Metil-metakrilát • • •

Ásványi olaj • • •

Monoetanol-amin • • •

Morfolin • • •

Motorolajok • • •

Nafta • • •

Naftalin • • •

Nátrium-bikarbonát  • •

Nátrium-klorid  • •

Nátrium-hidroxid (max. 30 %)  • •

Nátrium-hipoklorit  • •

Nátrium-nitrát  • •

Nátronlúg (max. 30%) • •

Nitrometán • • •

Oktán • • •

Parafin • • •

Perklóretilén • • •

Fenol  • •

Foszforsav   •

Propanol  • •

Propionsav   •

Propil-alkohol • • •

Propil-glikol • • •

Rezorcin  • •

Salétromsav (max. 70%)   •

Sósav (max. 37%) •

Kenőolaj • • •

Szén-diszulfid  • •

Kénsav (max. 50%)   •

Ezüst-nitrát  • •

Szilikonolaj • • •

Sztirol • • •

Terpentin • • •

Tetra-klórhidrogén • • •

Toluol • • •

Transzformátor-olaj • • •

Triklór-etilén • • •

Trietilén-glikol • • •

Hidrogén-peroxid (max. 30%)  • •

Xilol • • •

Citromsav   •

Megjegyzés:
Jelen anyagösszeférhetőségi lista minden polipropilén anyagú felitató kendőre érvényes. A DENSORB felitató kendők ellenállóképességét számos 
vegyszerrel tesztelték. A nem ellenőrizhető külső tényezők miatt a DENIOS nem garantálhatja 100 %-ban a felitatóképességet. Az Önök biztonsága érdekében 
javasoljuk, hogy a vásárlást megelőzően teszteljék a DENIOS felitató kendők összeférhetőségét és felszívóképességét saját vegyszereikkel. 
Kérdés esetén, vagy ha szeretne ingyenes mintát rendelni, hívjon fel minket a következő telefonszámon: +36 96 800 147.

ANYAG-ÖSSZEFÉRHETŐSÉGI LISTA A FELITATÓ 
ANYAGOKHOZ



Tartalom: 
100 kendő 50 x 40 cm
7 tömlő 120 x 7,5 cm
10 párna 25 x 25 cm
1 teljes látómezős védőszemüveg 
gumipánttal
1 pár védőkesztyű
5 hulladékzsák

Tartalom: 
200 kendő 50 x 40 cm
22 tömlő 120 x 7,5 cm
12 párna 25 x 25 cm
2 teljes látómezős védőszemüveg 
gumipánttal
2 pár védőkesztyű
8 hulladékzsák

Tartalom: 
400 lap 50 x 40 cm
4 tömlő 120 x 7,5 cm
4 tömlő 300 x 7,5 cm
15 párna 25 x 25 cm
2 gumipántos védőszemüveg
2 pár védőkesztyű
25 hulladékzsák

Típus B 12 B 12 B 12 B 24 B 24 B 24 B 36 B 36 B 36

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális Olaj Univerzális Speciális Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 115 115 115 238 238 238 415 415 415
Külső méretek h x sz x ma (mm) 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095
Görgős tároló színe piros piros piros piros piros piros piros piros piros
Cikkszám 270-382-J1 270-383-J1 270-384-J1 270-385-J1 270-386-J1 270-387-J1 270-388-J1 270-389-J1 270-390-J1
Ár Ft / darab 87.200 94.200 104.700 152.600 160.700 188.700 230.700 244.700 276.200

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 157-367-J1 157-368-J1 157-369-J1 157-370-J1 157-371-J1 157-372-J1 267-669-J1 267-670-J1 267-671-J1
Ár Ft / csomag 69.300 73.200 83.700 124.600 134.400 163.500 181.700 195.700 227.200

Tartalom: 
1 felitató kendő tekercs 20 m x 38 cm
tekercstartó rúddal
8 felitató fi lc tömlő 120 x 7,5 cm
2 felitató párna 25 x 25 cm
25 törlőrongy 38 x 40 cm
1 teljes látómezős védőszemüveg 
gumipánttal
1 pár védőkesztyű
5 hulladékzsák

2

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 55 55 55
Külső méretek h x sz x ma (mm) 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Cikkszám 267-167-J1 267-168-J1 267-169-J1
Ár Ft / darab 177.800 185.200 192.200

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 267-170-J1 267-171-J1 267-172-J1
Ár Ft / darab 52.200 60.200 66.200

269

Vészhelyzeti készlet piros 
görgős tárolóban

ÚJ

 87.200 Ft -tól

ÚJ
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DENSORB abszorbensek

Mobil vészhelyzeti készlet, DENSORB Caddy Small
Az átlátszó ajtó által gyorsan kontrollálható tartalom.

 W Minőségi DENSORB felitató anyagok és 
tisztítóeszközök célirányos összeállítása.

 W A tartalma különleges elemei a perforált felitató 
kendő tekercsek, melyekről mindig a szükséges 
mennyiséget lehet letépni.

 W Gyorsan bevethető.
 W Robusztus és talajkímélő gumikerekekkel a könnyű 
és gyors mozgatáshoz.

 W Az ergonomikus fogantyú optimális manőverezést 
tesz lehetővé.

 W Az ajtaján található kilincs lehetővé teszi a lakattal 
való lezárást, ill. plombálást annak érdekében, 
hogy a tartalmát megvédhessük az illetéktelen 
hozzáféréstől.

DENSORB újdonságok

  

  W Peremig megtöltve nedvszívó 
anyagokkal és eszközökkel egyéni 
védőeszközként vészhelyzet esetén

 W A tartály feltűnő piros színe 
vészhelyzet esetén jól láthatóvá teszi 
ezt a szivárgás elleni készletet

 W Szabadban való felállításra egyaránt 
alkalmas

 W Ideális gyors szállításhoz a 
felhasználási helyre Vészhelyzeti készlet típus B 24 piros 

240 literes gurulós konténerben, 
UNIVERSAL kivitel

Vészhelyzeti készlet típus B 36 piros 
360 literes gurulós konténerben, 
SPEZIAL kivitel

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-12-gurulos-kontenerben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-12-gurulos-kontenerben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-12-gurulos-kontenerben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-24-gurulos-kontenerben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-24-gurulos-kontenerben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-24-gurulos-kontenerben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-36-gurulos-kontenerben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-36-gurulos-kontenerben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-felitato-anyagok-piros-b-36-gurulos-kontenerben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-12-tartalyhoz-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-12-tartalyhoz-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-12-tartalyhoz-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-24-tartalyhoz-es-s200-l-hordohoz-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-24-tartalyhoz-es-s200-l-hordohoz-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-absorbensek-gurulo-b-24-tartalyhoz-es-s200-l-hordohoz-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-felitato-anyagokhoz-b36-gurulos-kontenerben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-felitato-anyagokhoz-b36-gurulos-kontenerben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-felitato-anyagokhoz-b36-gurulos-kontenerben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-utantolto-keszlet-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-utantolto-keszlet-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cs. e. = 25 darab

29.400 Ft / Cs. e.
Cikkszám 173-865-J1

15.400 Ft -tól

Kendők Light Light Light Light Light Heavy Heavy Heavy

Külső hosszúság [mm] 240 400 500 500 15000 500 500 800
Külső szélesség [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforáció nem nem igen igen nem igen igen nem
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 200 darab 100 darab 200 darab 10 darab 50 darab 100 darab 50 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 38 118 80 160 48 62 124 124
Cikkszám 175-581-J1 177-885-J1 207-920-J1 175-014-J1 180-856-J1 207-921-J1 175-015-J1 191-669-J1
Ár Ft / csomag 16.100 29.200 24.200 43.100 22.100 24.200 43.100 43.100

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 15.400 27.700 22.900 40.500 21.000 22.900 40.500 40.500
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Light

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

DENSORB felitató anyagok

  

A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak

Hordóborítás Universal Economy 

Kendők Universal ECONOMY SINGLE 

Univerzális felitató kendők hordókhoz a csepegő veszteségek 
felszívásához olajok, oldószerek vagy enyhe vegyszerek áttöltése során.

Az extrém jó szívóképességű univerzális felitató kendők különösen 
gyorsan és biztonságosan szívják fel a kifolyt folyadékokat, 
univerzálisan használhatók, és különféle méretben kaphatók

 W Univerzálisan használható a termelésben és a műhelyben
 W Ideális csepegő gépek alá, vagy piszkos felületek illetve alkatrészek letörléséhez
 W Különösen alkalmas alátét tisztítási, karbantartási és javítási munkálatok során
 W A sötétszürke szín elfedi a szennyeződéseket, így a kendőt tovább lehet használni anélkül, hogy 
rendezetlen benyomást keltene

 W Megtakarítja a tisztítási költségeket és növeli a biztonságot
 W Nélkülözhetetlen a hordópumpák és tölcsérek használata során
 W 200 literes hordókhoz
 W A hordófedelek és a padló tiszta marad
 W Anyag erőssége: Heavy
 W Átmérő: 560 mm
 W Felszívó kapacitás: 36 l/ csomag

 W  Extrém erősen nedvszívó polipropilén felitató kendők kétoldalon nyitott finomszálas 
szerkezettel a kiömlött folyadékok gyors felszívására

 W Gyors és egyszerű alkalmazás szivárgásnál is

https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-anyagok-hordoboritas-200-literes-hordohoz-idealis-lefejteshez-25-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-20-x-24-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-37-x-40-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-150-x-180-cm-10-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-heavy-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-heavy-80-x-50-cm-50-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Light, extra 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Külső szélesség [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Cikkszám 259-105-J1 173-862-J1 173-867-J1 173-858-J1 173-871-J1 178-453-J1 259-107-J1 173-857-J1 173-866-J1 259-104-J1
Ár Ft / csomag 24.000 41.300 41.300 60.200 60.200 61.300 37.100 60.200 60.200 84.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 22.800 39.100 39.100 57.300 57.300 58.300 35.100 57.300 57.300 80.200

15
0 

cm

76
 c

m

38
 c

m

 Adagoló tekercses áruhoz

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

DENSORB felitató anyagok

Tekercsek Universal ECONOMY SINGLE 
A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind hosszanti, mind 
kereszt irányban perforáltak 43 cm-enként

 W A tekercsek kiválóan alkalmasak a szivárgások és porlasztott anyagok felszívására
 W Három különböző szélességben kapható számtalan felhasználási célra

  

 W A speciális szerkezet nagy stabilitást és tartósságot eredményez
 W A kicsepegés kockázata rendkívül alacsony a szövetfelület és a felvett 
folyadék közötti nagy fokú adhézió révén

 W Kiváló nedvszívó képesség és nagy szakítószilárdság

22.800 Ft -tól 
TOP ÁR

Extrém jó szívóképességű univerzális felitató 
kendőtekercsek, gyorsan bevethetők, ideális alátétek 
karbantartási vagy szerelési munkáknál, univerzálisan 
használhatók, szélességük 38, 76 vagy 150 cm

lásd

290

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-90-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-150-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 146 96
Cikkszám 243-791-J1 243-798-J1
Ár Ft / csomag 44.800 44.800

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 42.500 42.500

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, kes-

keny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 90 90 45 45
Külső szélesség [mm] 500 1000 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 328 328 215 215
Cikkszám 243-799-J1 243-800-J1 243-801-J1 243-802-J1
Ár Ft / csomag 87.200 87.200 78.100 78.100

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 82.800 82.800 74.100 74.100

42.500 Ft -tól 
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Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, kes-

74.100 Ft -tól 

50
 c

m

10
0 

cm

DENSORB felitató anyagok

Tekercsek Universal ECONOMY DOUBLE 
A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind 
hosszanti, mind kereszt irányban perforáltak.

 W Extra széles tekercsek nagy felületeken való használatra

Kendők Universal ECONOMY DOUBLE 
 W Praktikus adagolókartonban szállítva a gyors és hatékony 
felhasználhatóság érdekében

Perforált kendők, melyekkel 
kisebb szivárgás esetén 
letörölhetjük a szükséges 
mennyiséget, miáltal 
anyagot is spórolhatunk.

  

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható 
kedvezményekről és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Két anyagvastagságban: Heavy: dupla vastagsággal nagyobb folyadékmennyiségekhez
Light: Szimpla vastagság kis szivárgásokhoz és csepegéshez

 W A szőtt filc anyagból álló robusztus kiegészítő réteg magas szakítás- és tépésállóságot biztosít, 
még teljes telítettség esetén is

 W A védőrétegnek köszönhetően az anyag célirányosan használható:
- egyrészt alátétként szerelés esetén, valamint tisztítási és karbantartási munkák során, vagy 
munkaasztalokon, ha sima, szöszmentes felület szükséges (védőréteggel felfelé), 
- másrészt padlóvédelemként, vagy szivárgásra hajlamos gépek esetén, ahol a lecsepegő 
folyadék gyors felszívása lényeges (védőréteg lefelé)

 W Univerzálisan használható termelésben és műhelyben egyaránt

 W Erősen nedvszívó felitató anyag, különösen strapabíró és szöszmentes védőréteg 
kombinációjából, a hosszútávú használhatóság érdekében

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-rongyok-economy-double-heavy-2-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-double-light-2-retegu-50-cm-x-90-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-rongyok-economy-double-light-2-retegu-100-cm-x-90-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-double-heavy-2-retegu-50-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-economy-double-heavy-2-retegu-100-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 100 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 70 100
Cikkszám 248-913-J1 248-914-J1
Ár Ft / csomag 26.400 46.200

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 25.100 42.300

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 45
Külső szélesség [mm] 380 760 380 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 60 120 85 170
Cikkszám 248-907-J1 248-908-J1 248-909-J1 248-910-J1
Ár Ft / csomag 26.400 42.700 38.200 60.200

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 25.100 40.500 36.300 57.100

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

25.100 Ft -tól

 Adagoló tekercses áruhoz

 W Nincsenek szálmaradványok a padlón, még teljesen telített kendő esetén sem

Kendők Universal ECONOMY TRIPLE Tekercsek Universal ECONOMY TRIPLE 

DENSORB felitató anyagok

lásd
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Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható 
kedvezményekről és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak.

A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind 
hosszanti, mind kereszt irányban perforáltak.

  

 W Az erősen nedvszívó felitató anyag mindkét oldalán ellenálló és szöszmentes 
védőrétegei által megfelel a legmagasabb igényeknek tisztaság, használati idő, 
szakadás- és tépésellennállóság tekintetében is

 W A magas mechanikus ellenállás garantálja a hosszú távú használatot és lehetővé 
teszi, hogy gyalog és járművel is közlekedjünk rajta

 W Ideális padlók védelmére vagy munkapadok és munkafelületek alá tartósan használt alátétként
 W Szöszmentes, így optimális kényes felhasználásokra is szennyeződésekre érzékeny területeken
 W Kezeletlen vagy éles felületek letörléséhez is megfelel
 W A kétoldali megerősítés a robusztus spunbond eljárással készült réteggel a lehető legmagasabb 
szakítás- és tépésállóságról gondoskodik

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

25.100 Ft -tól

https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-triple-light-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-triple-heavy-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-light-3-retegu-38-cm-x45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-light-3-retegu-76-cm-x45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-heavy-3-retegu-38-cm-x45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-heavy-3-retegu-76-cm-x45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 90 90 45 45
Külső szélesség [mm] 500 1000 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 363 363 226 226
Cikkszám 219-430-J1 219-431-J1 219-432-J1 219-433-J1
Ár Ft / csomag 104.700 104.700 92.400 92.400

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 99.400 99.400 87.700 87.700

Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 161 101
Cikkszám 219-426-J1 219-427-J1
Ár Ft / csomag 49.700 49.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 47.200 47.200

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

47.200 Ft -tól 

PRÉMIUM TERMÉK

 W Az erősen nedvszívó szorbens kendő mindkét oldalán ellenálló és szöszmentes 
védőrétegekkel megfelel a legmagasabb igényeknek tisztaság, használati idő, 
szakadás- és tépésellennállóság tekintetében is.

  

DENSORB felitató anyagok

10
0 

cm

50 cm

A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak.

Kendők Universal PREMIUM TRIPLE 
A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind hosszanti, 
mind kereszt irányban perforáltak.

 W Extra széles tekercsek nagy felületeken való használatra

Tekercsek Universal PREMIUM TRIPLE 

Praktikus adagolókartonban 
szállítva a gyors és hatékony 
felhasználás érdekében

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható 
kedvezményekről és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

 W A magas mechanikus terhelhetőség garantálja a hosszú élettartamot, valamint lépés-, és 
járműálló

 W Szöszmentes, így optimális kényes és szennyeződésekre érzékeny területeken, akár éles 
peremű felületek letörlésére is alkalmas

 W Ideális padlók védelmére vagy munkapadok és munkafelületek alá terítve
 W Nincsenek szálmaradványok a padlón, még telített kendő esetén sem
 W A termelésben és a műhelyben való univerzális felhasználásra
 W A világos szín által a folyadékfelszívás jól látható

https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-premium-triple-light-3-retegu-50-cm-x-90-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-premium-triple-light-3-ret-100-cm-x-90-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-premium-triple-heavy-3-ret-50-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-premium-triple-heavy-3-ret-100-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-premium-triple-light-3-retegu-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-premium-triple-heavy-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Külső méretek h x sz (mm) 250 x 250 460 x 460

Csomagolási egység (Cs. e.) 30 darab 16 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 49 85
Cikkszám 123-134-J1 123-135-J1
Ár Ft / csomag 36.400 45.200
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Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Csomagolási egység (Cs. e.) 20 darab 12 darab 4 darab 4 darab 1 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 53 47 25 53 56
Cikkszám 123-138-J1 123-139-J1 123-140-J1 258-259-J1 263-307-J1
Ár Ft / csomag 36.400 39.200 24.300 32.200 24.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 34.500 37.200 23.000 30.500 23.400

 W Igény szerint a 20 m hosszú tömlő a kívánt hosszra vágható. 
 W A szállítási terjedelem része: 10 kábelkötegelő a tömlők rögzítéséhez

Felszívó tömlők, vághatók

TOP-TERMÉK

23.400 Ft -tól 

Felitató párnák, Universal

Felszívó-tömlők, Universal

Párnák tároló dobozokban, 
csomagolási egység = 12 párna 
6 tároló dobozzal

  

Töltött kötőanyag magas felszívó kapacitással

 W Ideális vészhelyzeti felfogórendszerként, pl.: 
szivárgó berendezések vagy tároló edények alatt

 W A tárolódoboz további védelmet nyújt a talaj számára, valamint szükség 
esetén felfogja a nagyobb folyadékmennyiségeket - átlátszó anyaga 
lehetővé teszi a gyors szemrevételezéses ellenőrzést

 W A felitató kendő megakadályozza a folyadék szétfröccsenését, és a 
szorosan záródó tető megkönnyíti a biztonságos elszállítást

 W Méretek: h x sz x ma [mm]: 
295 x 205 x 90

 W Felszívó kapacitás
[l/csomagolási egység]: 27

 W Tökéletes tartós használatra minden olyan helyen, ahol gyakran kell kifolyt folyadékot felfogni, pl. lefejtés esetén

 W A nyújtható huzat különösen rugalmas formájának köszönhetően 
sokoldalúan használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is

DENSORB felitató anyagok

Speciális polipropilén töltőanyag gondoskodik a különösen jó felszívóképességről.
A felszívott folyadékot biztosan megköti, így az könnyen ártalmatlanítható

 W Univerzálisan használható termelésben és műhelyben egyaránt

32.200 Ft / Cs.e.
Cikkszám 123-130-J1

SZETT-ÁR

A tömlő forma ideális a szivárgások bekerítéséhez

 W Lecsöpögő folyadékok felfogásához csövek, szelepek, hidraulikus 
vezetékek, peremek, csatlakozási pontok és hordócsapok alatt

 W Ideális tartós használatra, pl. lefejtésnél

 W A különösen rugalmas 
formának köszönhetően 
sokoldalúan használható, 
még nehezen hozzáférhető 
helyeken is

Felszívó tömlő, vágható, Cikkszám 263-307-J1, 24.700 Ft

Az UNIVERSAL tömlők tartós védelmet kínálnak a gépek elszennyeződése ellen.



 W Balesetmegelőzés és költségtakarékosság
 W Megbízhatóan magukba szívják a folyadékokat és 
magukban is tartják

 W Szennyeződések mint pl. olajnyomok nem 
kerülnek át egyéb területekre
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Típus Professzionális, öntapadó PE-fóliával - Light

Kivitel keskeny széles
Külső hosszúság [m] 15 30
Külső szélesség [mm] 800 1000
Csomagolási egység (Cs. e.)  tekercs  tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 20 50
Cikkszám 265-655-J1 268-019-J1
Ár Ft / darab 41.000 97.700

Ár Ft / darab 3 darabtól 38.900 92.800

Erős tűflíz

Öntapadó, 
vízhatlan 

műanyag réteg

Az alsó oldalon lévő öntapadós PE-fólia megakadályozza az 
abszorbeált folyadékok kiszivárgását és tisztán tartja a padlót.

ÚJ

Cikkszám 265-655-J1

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

38.900 Ft -tól 

DENSORB takarófi lcek

Kendők és tekercsek a közlekedési utakra
 W A közlekedési utak tiszták és csúszásmentesek
 W A megfelelő szín által a szennyeződés palástolható
 W A hosszas állás általi fáradtság jelentősen csökken
 W Károsanyag-mentes, szagmentes és pormegkötő: a tiszta munkavégzésért, 
és kényelmes munkahelyi klímáért

 W Tiszta vágási élek - egyszerű és gyors elhelyezhetőség, botlásveszély nélkül

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Padlóvédő tekercsek, "Professional SH PE"
Az öntapadó, vízálló hátoldal megakadályozza a tűflíz gyűrődését és elcsúszását. 
A maximális biztonságért.

 W A nagy felszívóképességű flíz felszín gondoskodik a stabilitásról és 
csúszásbiztosságról erős szennyezettség esetén is

 W A port is megköti a nyílt pórusos szerkezetű anyag-felület
 W Az öntapadó-fóliás hátoldal által a takarófilc egyenetlen talajra, sőt még 
lépcsőfokokra is gyűrődésmentesen és könnyedén felhelyezhető

 W Ideálisan használható munkapadok, valamint gépek környezetében
 W Használat után a tűflíz maradéktalanul eltávolítható
 W Nagy igénybevétel esetén is, mint pl. targoncás közlekedés
 W Strapabíró, szöszmentes és különösen tartós, mely nagy kopásállóságának 
köszönhető

 W Oldószerálló

  

Tűfl íz tekercs „Professional SH PE”

https://www.denios.hu/shop/densorb-padlovedo-tekercs-professional-ontapado-pe-bevonattal-80-cm-x-15-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-padlovedo-tekercs-professional-ontapado-pe-bevonattal-100-cm-x-30-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-padlovedo-tekercs-professional-ontapado-pe-bevonattal-80-cm-x-15-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


32.900 Ft -tól 26.700 Ft -tól 
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CO FRIENDLY

Kivitel Extra - Light Extra - Heavy Extra PE csúszásgátló PE fóliával - Light

Külső hosszúság [m] 100 50 30
Külső szélesség [mm] 1000 1000 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 200 150 50
Cikkszám 129-633-J1 129-634-J1 129-635-J1
Ár Ft / tekercs 104.700 113.800 75.300

Ár Ft / tekercs 3 tekercstól 99.400 108.100 71.500

Kivitel Kendők, Classic Tekercsek, Classic

Külső hosszúság [m] 0,50 50,00 50,00
Külső szélesség [mm] 500 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 50 darab 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 38 75 150
Cikkszám 123-093-J1 129-630-J1 129-632-J1
Ár Ft / csomag 28.200 34.700 71.800

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 26.700 32.900 68.200

Adagoló tekercses 
áruhoz lásd

290

„Extra” tűfl íz tekercs

Erős  tűflíz

Csúszásálló, 
vízhatlan 

műanyag réteg

UNIVERSAL — olajok, hűtő-, kenő- és oldószerek, valamint víz alapú oldatok számára

DENSORB takarófi lcek

Kendők és tekercsek, "Classic"

  

Az "Extra PE" tűflíz tekercs, csúszásgátló PE-bevonattal a 
hátoldalán lehetővé teszi az akár villás targoncával való 
áthajtást is.

Padlóvédő tekercsek, "Extra"
 W Nagy igénybevétel esetén is, mint pl. targoncás 
közlekedés

 W Strapabíró, szöszmentes és különösen tartós, mely 
nagy kopásállóságának köszönhető

 W Oldószerálló

 W Erősen nedvszívó
 W Ellentétben a tiszta műszálból álló termékekkel, 
ezen anyag a vizes oldatokat nagyon jól és gyorsan 
magába szívja

 W Újrahasznosított szálakból előállított, oldószerálló
 W Jó kopásállóságú, normál igénybevétel esetére

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez „Extra PE” tűfl íz tekercs

„Extra PE” tűfl íz tekercs



Kivitel Light Light Light Heavy Heavy Heavy

Külső hosszúság [mm] 400 500 500 500 500 500
Külső szélesség [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforáció nem igen igen nem igen igen
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab 200 darab 100 darab 50 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 118 80 160 96 62 124
Cikkszám 177-881-J1 207-923-J1 175-018-J1 189-447-J1 207-922-J1 175-016-J1
Ár Ft / csomag 34.700 22.100 36.400 28.700 22.100 36.400

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 32.700 21.000 34.500 27.200 21.000 34.500
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Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

21.000 Ft -tól 

ECOLINE olajgátak

  

Kendők OLAJ ECONOMY SINGLE 

DENSORB felitató anyagok

Minden részletében praktikus:
A kendők (500 x 400 mm) középen perforáltak. Így 
könnyedén letépheti a szükséges mennyiséget, és csak 
annyi anyagot használ, amennyit feltétlenül szükséges.

Az extrém jó szívóképességű OLAJ felitató kendők különösen gyorsan és biztonságosan szívják fel 
a kifolyt folyadékokat, vízfelszínen is használhatók, és különféle méretben kaphatók

 W Kiválóan alkalmas a vízfelszínen megjelenő olaj- és üzemanyag-szenyeződések 
elhárítására

 W Extrém jó szívóképességű polipropilén felitató kendők kétoldalon nyitott 
finomszálas szerkezettel a kiömlött folyadékok gyors felszívására

 W Gyors és egyszerű alkalmazás szivárgásnál is

OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító

https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-37-x-40-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-medium-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-heavy-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


19.100 Ft -tól 
TOPSELLER
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Kivitel
Light, 

keskeny
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Light, 

extra széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Külső szélesség [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Cikkszám 259-109-J1 173-859-J1 173-868-J1 173-863-J1 173-872-J1 178-454-J1 259-110-J1 173-860-J1 173-869-J1 259-108-J1
Ár Ft / csomag 20.100 29.200 29.200 48.300 48.300 46.200 29.200 48.300 48.300 64.100

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 19.100 27.700 27.700 46.000 46.000 44.000 27.700 46.000 46.000 61.100

Adagoló tekercses 
áruhoz

15
0 

cm

38
 c

m

76
 c

m

Ne csak keresse! Találja meg! 
Az abszorbens-keresővel.

www.denios.hu/densorb

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

  

Tekercsek OLAJ ECONOMY 
SINGLE 

DENSORB felitató anyagok

 W Telített állapotban is szakítószilárd és fent marad a víz felszínén
 W A víztaszítás miatt tökéletesen alkalmas a kültéri felhasználásra, még esőben is
 W Ideális gépek alá, vagy piszkos felületek illetve alkatrészek letörléséhez
 W A fehér szín segít a telítettségi fok megállapításában
 W A jó minőségű polipropilén szálak nagy szakítószilárdságot és kopásállóságot biztosítanak

Extrém jó szívóképességű OLAJ felitató kendőtekercsek, egyszerűen 
használhatók, ideálisak csepegő gépek alá, víztaszítók, szélességük 38, 76 
vagy 150 cm

A megfelelő adagolhatóság érdekében a 
tekercsek mind hosszanti, mind kereszt 
irányban perforáltak 43 cm-enként

 W A tekercsek kiválóan alkalmasak nagyobb 
felületek lefedésére is

 W Három különböző szélességben kapható 
számtalan felhasználási célra

OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

lásd

290

https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercsek-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercsek-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-90-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-150-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercsek-felszivashoz-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 146 96
Cikkszám 243-805-J1 243-806-J1
Ár Ft / csomag 37.100 37.100

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 35.200 35.200

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 90 90 45 45
Külső szélesség [mm] 500 1000 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 328 328 215 215
Cikkszám 243-808-J1 243-809-J1 243-810-J1 243-811-J1
Ár Ft / csomag 71.800 71.800 65.500 65.500

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 68.200 68.200 62.200 62.200

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez
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62.200 Ft -tól 

Tekercsek OLAJ ECONOMY 
DOUBLE 

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Kendők OLAJ ECONOMY DOUBLE 
A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak.

35.200 Ft -tól 

DENSORB felitató anyagok

 W Erősen nedvszívó felitató kendő, különösen strapabíró és szöszmentes védőréteg 
kombinációjából, a hosszútávú használhatóság érdekében

 W A szőtt filc anyagból álló robusztus kiegészítő réteg magas tépés- és kopásállóságot biztosít, 
még teljes telítettség esetén is

 W A védőrétegnek köszönhetően a felitató anyag célirányosan használható:
- egyrészt alátétként szerelés esetén, valamint tisztítási és karbantartási munkák során, vagy 
munkaasztalokon, ha sima, szöszmentes felület szükséges (védőréteggel felfelé), illetve
- másrészt padlóvédelemként, vagy szivárgásra hajlamos gépek esetén, ahol a lecsepegő 
folyadék gyors felszívása lényeges (védőréteg lefelé)

 W A víztaszítás miatt tökéletesen alkalmas a kültéri felhasználásra, még esőben is
 W Telített állapotban is nagy szakítószilárdságú és vízfelszínen úszó

  

A megfelelő adagolhatóság 
érdekében a tekercsek mind 
hosszanti, mind kereszt irányban 
perforáltak.

 W Extra széles tekercsek nagy 
felületeken való használatra

A praktikus adagoló kartonban 
a szőnyegek védve vannak, 
felhasználásuk esetén pedig igény 
szerint húzhatók ki.



Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 100 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 70 100
Cikkszám 248-911-J1 248-912-J1
Ár Ft / csomag 23.300 37.800

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 22.000 35.600

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 45
Külső szélesség [mm] 380 760 380 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 60 120 85 170
Cikkszám 248-903-J1 248-904-J1 248-905-J1 248-906-J1
Ár Ft / csomag 23.500 32.700 30.500 49.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 22.800 31.100 28.900 47.500

22.000 Ft -tól

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

22.800 Ft -tól

Adagoló tekercses 
áruhoz lásd

290

DENSORB felitató anyagok

 W Az erősen nedvszívó felitató kendő mindkét oldalán ellenálló és szöszmentes 
védőrétegekkel megfelel a legmagasabb igényeknek tisztaság, használati idő, tépés- 
és kopásállóság tekintetében is

 W A magas mechanikus ellenállás garantálja a hosszú távú használatot és lehetővé 
teszi hogy gyalog és járművel is közlekedjünk rajta

  

 W Ideális padlók védelmére vagy munkapadok és munkafelületek alá alátétként
 W Szöszmentes, így optimális kényes felhasználásokra és szennyeződésekre érzékeny területeken, 
akár kezeletlen vagy éles felületek letörlésére is alkalmas

 W Nincsenek rostmaradványok a padlón, még teljesen telített kendő esetén sem
 W A kicsepegés kockázata rendkívül alacsony a szövetfelület és a felvett folyadék közötti nagyfokú 
adhézió révén

 W A víztaszítás miatt tökéletesen alkalmas a kültéri felhasználásra, még esőben is
 W A fehér szín segít a telítettségi fok megállapításában
 W Telített állapotban is szakítószilárd és fent marad a víz felszínén

A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak.

A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind 
hosszanti, mind keresztirányban perforáltak.

Kendők OLAJ ECONOMY DOUBLE Tekercsek OLAJ ECONOMY TRIPLE 

https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-economy-triple-light-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-economy-triple-heavy-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-light-3-retegu-38-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-light-3-retegu-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-heavy-3-retegu-38-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-triple-heavy-3-retegu-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


74.100 Ft -tól 

OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító
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www.denios.hu/shop

Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 161 101
Cikkszám 219-428-J1 219-429-J1
Ár Ft / csomag 42.700 42.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 40.500 40.500

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 90 90 45 45
Külső szélesség [mm] 500 1000 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 363 363 226 226
Cikkszám 219-434-J1 219-435-J1 219-436-J1 219-437-J1
Ár Ft / csomag 87.200 87.200 78.100 78.100

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 82.800 82.800 74.100 74.100

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

40.500 Ft -tól 

DENSORB felitató anyagok

 W Az erősen nedvszívó szorbens kendő mindkét oldalán ellenálló és szöszmentes 
védőrétegekkel megfelel a legmagasabb igényeknek tisztaság, használati idő, tépés- 
és kopásállóság tekintetében is

 W Szöszmentes, így optimális kényes és szennyeződésekre érzékeny területeken, akár éles peremű 
felületek letörlésére is alkalmas

 W A magas mechanikus ellenállás garantálja a hosszú távú használatot és lehetővé teszi, hogy 
gyalog és járművel is ráhajtsunk

 W Ideális padlók védelmére vagy munkapadok és munkafelületek alá alátétként
 W Nincsenek rost maradványok a padlón, még teljesen telített kendő esetén sem
 W Aa kicsepegés kockázata rendkívül alacsony a szövetfelület és a felvett folyadék közötti 
nagyfokú adhézió révén

Kendők OLAJ PREMIUM TRIPLE 
A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás 
érdekében középen is perforáltak.

 W Praktikus adagolókartonban szállítva a gyors és hatékony 
felhasználás érdekében

  

A DENSORB kendők OLAJ 
Prémium, 50 x 40 cm, ideálisak 
tartós igénybevétel esetén.

Tekercsek OLAJ PREMIUM TRIPLE 
A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind 
hosszanti, mind keresztirányban perforáltak.

 W Extra széles tekercsek nagy felületeken való használatra



OLAJ — olajok, üzemanyagok és szénhidrogének számára, víztaszító

23.100 Ft -tól
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Külső méretek h x sz (mm) 250 x 250 460 x 460

Csomagolási egység (Cs. e.) 30 darab 16 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 49 85
Cikkszám 123-132-J1 123-133-J1
Ár Ft / csomag 43.100 53.200

Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Csomagolási egység (Cs. e.) 20 darab 12 darab 4 darab 4 darab 1 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 53 47 25 53 56
Cikkszám 123-145-J1 123-147-J1 123-148-J1 265-653-J1 263-308-J1
Ár Ft / csomag 33.300 38.200 24.300 34.700 23.300

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 31.300 36.400 23.100 32.900 22.100

Felszívó párnák - OLAJ

Tömlők a kifolyt olaj 
elzárásához és felszívásához.

Párnák a gépekről lecsepegő 
olajcseppek felfogásához.

Felszívó tömlők - OLAJ

Abszorbens tömlő magas felszívó kapacitással

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre 
adható kedvezményekről és egyedi 
kiszerelésekről: +36 96 800 147

 W Speciális polipropilén töltőanyag gondoskodik a különösen erős nedvszívó képességről
 W A felszívott folyadékot biztosan megköti, így az könnyen ártalmatlanítható
 W A víztaszítás miatt tökéletesen alkamas a kültéri felhasználásra, még esőben is

 W Tökéletes tartós használatra minden olyan helyen, ahol gyakran kell kifolyt folyakékot felfogni, pl. 
szivárgásra hajlamos gépeknél, vagy átfejtésnél

 W Telített állapotban is fent marad a víz felszínén

 W A tömlő forma ideális a szivárgások megfékezéséhez
 W A nyújtható huzat különösen rugalmas formájának köszönhetően 
sokoldalúan használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is

 W Lecsöpögő folyadékok felfogásához csövek, szelepek, hidraulikus vezetékek, 
peremek, csatlakozási pontok és hordócsapok alatt

 W Ideális tartós használatra, pl. lefejtésnél
 W A különösen rugalmas formának köszönhetően sokoldalúan használható, 
még nehezen hozzáférhető helyeken is

  

DENSORB felitató anyagok

https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-felszivo-parnak-szivargasok-felitatasara-25-x-25-cm-30-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-felszivo-parnak-szivargasok-felitatasara-46-x-46-cm-16-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-felszivo-tomlok-szivargasok-megfekezesere-hossz-1-2-m-20-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-felszivo-tomlok-szivargasok-megfekezesere-hossz-1-8-m-12-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-felszivo-tomlok-szivargasok-megfekezesere-hossz-3-m-4-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


30.000 Ft -tól 
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Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

Kivitel Light Light Light Heavy Heavy

Külső hosszúság [mm] 400 500 500 500 500
Külső szélesség [mm] 370 400 400 400 400
Perforáció nem igen igen igen igen
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab 200 darab 50 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 118 80 160 62 124
Cikkszám 177-886-J1 207-917-J1 175-019-J1 207-919-J1 175-020-J1
Ár Ft / csomag 47.300 31.700 54.600 31.700 54.600

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 45.000 30.000 52.000 30.000 52.000

DENSORB felitató anyagok

Kendők Spezial ECONOMY SINGLE 
 W Telített állapotban is szakítószilárdak

  

A kendők perforáltak (400 x 500 mm), hogy kisebb szivárgás esetén könnyedén 
le tudjuk törölni a szükséges mennyiséget.

SPEZIAL — savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen vegyszerek számára

 W Extrém jó szívóképességű polipropilén felitató kendők kétoldalon nyitott finomszálas 
szerkezettel a kiömlött folyadékok gyors felszívására

 W A sárga jelölőszín potenciális veszélyt jelez és jól látható a felvett folyadék

Az extrém jó szívóképességű vegyszerfelitató kendők különösen gyorsan és 
biztonságosan szívják fel a kifolyt folyadékokat, a fi gyelmeztető színezés potenciális 
veszélyt jelez, és különféle méretben kaphatók

https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-37-x-40-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-heavy-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

23.800 Ft -tól 

TOP ÁR

Kivitel Light, keskeny Light, keskeny Light, széles Light, keskeny Light, széles Heavy, keskeny Heavy, keskeny Heavy, széles Heavy, széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Külső szélesség [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Cikkszám 259-112-J1 207-914-J1 207-915-J1 173-864-J1 173-873-J1 259-113-J1 173-861-J1 173-870-J1 259-111-J1
Ár Ft / csomag 25.200 39.900 39.900 65.800 65.800 38.200 65.800 65.800 90.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 23.800 38.000 38.000 62.100 62.100 36.400 62.100 62.100 85.700

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

Ne csak keresse! Találja meg! 
Az abszorbens-keresővel.

www.denios.hu/densorb

Adagoló 
tekercses áruhoz

DENSORB felitató anyagok

Tekercsek Spezial ECONOMY SINGLE 

76
 c

m

38
 c

m

Extrém jó szívóképességű vegyszerfelitató kendőtekercsek, 
melyek egyszerűen használhatók, ideálisak áttöltésnél és 
nagyobb felületek védelmére, szélességük 38 cm vagy 76 cm

 W Nagy szakítószilárdság és kopásállóság
 W Telített állapotban is szakítószilárdak

  

lásd

290

 W A vegyszerálló anyag nem oldódik és nem mutat veszélyes reakciót korrozív folyadékokkal való érintkezés során (lásd a megfelelőségi listát)
 W Gyors és egyszerű alkalmazás szivárgásnál is
 W Különösen alkalmas alátétként tisztítási, karbantartási és javítási munkálatok során
 W Ideális laboratóriumi használatra, gépek alá, vagy piszkos felületek illetve tárolók letörléséhez
 W A speciális dombornyomás nagy stabilitást és tartósságot eredményez
 W A kicsepegés kockázata rendkívül alacsony a szövetfelület és a felvett folyadék közötti nagyfokú adhézió révén
 W Telített állapotban is szakítószilárdak

SPEZIAL — savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen vegyszerek számára

https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-90-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercsek-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 200 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 146 96
Cikkszám 243-812-J1 243-814-J1
Ár Ft / csomag 53.200 53.200

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 50.500 50.500

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 90 90 45 45
Külső szélesség [mm] 500 1000 500 1000
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 tekercs 1 tekercs 2 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 328 328 215 215
Cikkszám 243-815-J1 243-816-J1 243-817-J1 243-818-J1
Ár Ft / csomag 88.900 88.900 85.400 85.400

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 84.400 84.400 81.100 81.100
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www.denios.hu/shop

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

50.500 Ft -tól 

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

SPEZIAL — savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen vegyszerek számára

81.100 Ft -tól 

DENSORB felitató anyagok

 W Extra széles tekercsek nagy felületeken való használatra
 W A megfelelő adagolhatóság érdekében a tekercsek mind hosszanti, 
mind kereszt irányban perforáltak.

 W A készre szabott kendők a gazdaságos felhasználás érdekében 
középen is perforáltak.

 W Praktikus adagolókartonban szállítva a gyors és hatékony 
felhasználás érdekében

Tekercsek Spezial ECONOMY DOUBLE Kendők Spezial ECONOMY DOUBLE 

A praktikus adagoló kartonban 
a szőnyegek védve vannak, 
felhasználásuk esetén pedig igény 
szerint húzhatók ki.

 W A szőtt filc anyagból álló robusztus kiegészítő réteg magas tépés- és kopásállóságot biztosít, 
még teljes telítettség esetén is

 W A védőrétegnek köszönhetően a felitató anyag célirányosan használható:
- egyrészt alátétként szerelés esetén, valamint tisztítási és karbantartási munkák során, vagy 
munkaasztalokon, ha sima, szöszmentes felület szükséges (védőréteggel felfelé), illetve
- másrészt padlóvédelemként, vagy szivárgásra hajlamos gépek esetén, ahol a lecsepegő 
folyadék gyors felszívása lényeges (védőréteg lefelé)

 W A vegyszerálló felitató anyag nem oldódik és nem mutat veszélyes reakciót korrozív 
folyadékokkal való érintkezés során (lásd a megfelelőségi listát)

 W Univerzálisan használható laborban, termelésben és műhelyben

 W Az erősen nedvszívó felitató anyagok, különösen strapabíró és szöszmentes védőréteg 
kombinációjából, a hosszútávú használhatóság érdekében

 W Használható olyan területeken, ahol agresszív vegyszereket tárolnak vagy használnak

  



Kendők Light Heavy

Külső hosszúság [mm] 500 500
Külső szélesség [mm] 400 400
Csomagolási egység (Cs. e.) 100 darab 100 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 70 100
Cikkszám 256-714-J1 256-715-J1
Ár Ft / csomag 32.200 56.700

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 30.400 53.800

Tekercs
Light, 

keskeny
Light, 

széles
Heavy, 

keskeny
Heavy, 
széles

Külső hosszúság [m] 45 45 45 45
Külső szélesség [mm] 380 760 380 760
Csomagolási egység (Cs. e.) 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs 1 tekercs
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 60 120 85 170
Cikkszám 256-710-J1 256-711-J1 256-712-J1 256-713-J1
Ár Ft / csomag 28.200 46.200 39.200 66.200

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 26.800 43.800 37.300 62.700
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Sima, szöszmentes 
védőréteg

Erős felszí-
vóképességű 
felitató kendő

Sima, szöszmentes 
védőréteg

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Heavy: dupla anyagvastagság nagy folyadékmennyiségekhez
Light: szimpla anyagvastagság kis szivárgásokhoz és csepegésekhez

Mobil vészhelyzeti készlet 
DENSORB Caddy-ben, 
Extra Large

SPEZIAL — savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen vegyszerek számára

26.800 Ft -tól

30.400 Ft -tól

DENSORB felitató anyagok

 W Az erősen nedvszívó felitató anyagok mindkét oldalán ellenálló és szöszmentes 
védőrétegekkel megfelel a legmagasabb igényeknek tisztaság, használati idő, 
tépés- és kopásállóság tekintetében is

 W A sárga jelölőszín potenciális veszélyt jelez és jól látható a felvett folyadék
 W A vegyszerálló anyag nem oldódik és nem mutat veszélyes reakciót korrozív folyadékokkal 
való érintkezés során (lásd a megfelelőségi listát)

 W Ideális laboratóriumi használatra, padlók védelmére, vagy munkaasztalok alá alátétnek
 W A magas mechanikus ellenállás garantálja a hosszú távú használatot és lehetővé teszi, hogy 
gyalog és járművel is ráhajtsunk

 W Szöszmentes, így optimális kényes felhasználásokra is szennyeződésekre érzékeny területeken, 
akár kezeletlen vagy éles felületek letörléséhez is megfelel

 W A kicsepegés kockázata rendkívül alacsony a szövetfelület és a felvett folyadék közötti nagy 
fokú adhézió révén

  

 W Strapabíró kendők véletlenül kifolyó vegyszerek megbízható 
felszívásához, pl. laboratóriumokban

A kendők perforáltak (400 x 500 mm), 
hogy kisebb szivárgás esetén könnyedén 
le tudjuk törölni a szükséges mennyiséget.

Tekercsek Spezial ECONOMY TRIPLE Kendők Spezial ECONOMY TRIPLE 

lásd
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https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-triple-light-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-triple-heavy-3-retegu-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-economy-triple-light-3-retegu-38-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-economy-triple-light-3-retegu-76-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-economy-triple-heavy-3-retegu-38-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-economy-triple-heavy-3-retegu-76-x-45-m-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Mobil vészhelyzeti készlet 
DENSORB Caddy-ben, Extra Large
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Kendő

Törlő
kendő

Érdeklődjön a nagyobb mennyiségekre adható kedvezményekről 
és egyedi kiszerelésekről: +36 96 800 147

Külső méretek h x sz (mm) 250 x 250 460 x 460

Csomagolási egység (Cs. e.) 30 darab 16 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 49 85
Cikkszám 123-136-J1 123-137-J1
Ár Ft / csomag 37.100 47.300

Felitató párnák, Spezial

Felszívó tömlők, Spezial

 W Tökéletes tartós használatra minden olyan helyen, ahol gyakran kell kifolyt 
folyakékot felfogni, pl. szivárgásra hajlamos gépeknél, vagy átfejtésnél

A tömlő forma ideális a szivárgások megfékezéséhez

 W Lecsöpögő folyadékok felfogásához csövek, szelepek, hidraulikus 
vezetékek, peremek, csatlakozási pontok és hordócsapok alatt

 W A különösen rugalmas formának köszönhetően sokoldalúan használható, 
még nehezen hozzáférhető helyeken is

 W Különösen nagy felvevőképesség

 W A nyújtható huzat különösen rugalmas formájának köszönhetően sokoldalúan 
használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is

Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 80 x 5000 75 x 20000

Csomagolási egység (Cs. e.) 20 darab 12 darab 4 darab 4 darab 1 darab
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 53 47 25 53 56
Cikkszám 123-150-J1 123-151-J1 123-152-J1 265-654-J1 263-309-J1
Ár Ft / csomag 52.200 55.700 34.700 42.700 32.200

Ár Ft / csomag 3 csomagtól 49.500 52.900 32.900 40.500 30.500

  

30.500 Ft -tól 

DENSORB felitató anyagok

Speciális polipropilén töltőanyag gondoskodik a különösen erős nedvszívó képességről
A felszívott folyadékot biztosan megköti, így az könnyen ártalmatlanítható

Töltött kötőanyag magas felszívó kapacitással

 W A legjobb választás agresszív savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen 
vegyszerek szivárgása esetén

 W A sárga jelölőszín potenciális veszélyt jelez

 W Tökéletes tartós használatra minden olyan helyen, ahol gyakran kell kifolyt 
folyakékot felfogni, pl. szivárgásra hajlamos gépeknél, vagy átfejtésnél

 W Hidrofil szerkezete révén bármilyen folyadékot megbízhatóan magába szív

SPEZIAL tömlők a kiömlő veszélyes anyagok elzárásához baleseteknél és 
SPEZIAL kötőanyagok a folyadékok ezt követő felszívásához.

SPEZIAL — savak, lúgok, oldószerek és ismeretlen vegyszerek számára

lásd
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Háromféle kivitelben kapható:
OLAJ olajokhoz, üzemanyaghoz, víztaszító hatású

UNIVERSAL olajokhoz, emulziókhoz, oldószerekhez és enyhe vegyszerekhez

SPEZIAL savakhoz, lúgokhoz és agresszív kémiai anyagokhoz

 W Mindkét oldali védőrétege szöszmentes, ezáltal alkalmas érzékeny felületek számára is
 W Praktikus adagolókartonban szállítva a gyors és hatékony felhasználás érdekében

TOP-TERMÉK

19.800 Ft -tól 

 W Ideális napi felhasználásra: karbantartásoknál, szereléseknél, 
vagy váratlan szivárgásoknál

 W A felitató kendő tekercses formában áll rendelkezésre, és 
hosszanti irányban, ill. keresztirányban perforált - minden 
szükségletre megoldás

 W A tartós polipropilén szálak, és a robusztus, pókhálószerűen szőtt 
filc réteg nagy szakítószilárdságot és kopásállóságot biztosítanak

 W Kompakt méretei lehetővé teszik a felitató kendők elérését 
az adott felhasználási helyen, pl. szerelőpad, szerelőjármű, 
teherautó, szállítóeszköz mellett

Kendő

Te
kercs

Tömlő

Törlő
kendő

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Külső méretek h x sz (mm) 15000 x 480 15000 x 480 15000 x 480
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 29 29 29
Cikkszám 181-147-J1 181-146-J1 181-148-J1
Ár Ft / darab 19.800 19.800 24.700

43 cm
86 cm

129 cm

Teljes hosszúság: 15 m

12
 cm24

 cm36
 cm48

 cm

DENSORB felitató anyagok

  

 W Tekercs, tömlő, kendő, törlőrongy formátumban alkalmazható

Varioform - minden felhasználási területre jó megoldás: 4 az 1-ben

A számos hossz- és oldalirányú perforációnak köszönhetően minden felhasználási célhoz 
könnyen leszakítható a megfelelő méret.

Varioform szorbensek három kivitelben: UNIVERSAL, SPEZIAL és OLAJ (balról), praktikus 
adagoló kartonban szállítjuk.



17.200 Ft
Cikkszám 116-579-J1

28.200 Ft
Cikkszám 116-578-J1

20.700 Ft
Cikkszám 116-637-J1

Tekercsadagolók 

40 cm

80 cm

40 cm

290

2

www.denios.hu/shop

Opcionális tartozék: 
adagoló állványhoz görgős 
tartozék, 80 cm széles 
tekercsekhez, 
Cikkszám 136-489-J1, 
8.800 Ft

Cikkszám 256-716-J1

44.100 Ft

100 cm

Rendelhető 
kiegészítők:

ÚJ

Adagoló állványok és fali tartók

Mobil tekercsállvány, szemeteszsák-
tartóval és tépőéllel, méretei:
sz x mé x ma (mm): 490 x 720 x 1070

Adagoló állvány 80 cm széles tekercsekhez fali tartóként.

Adagoló állvány tépősínnel, méretek 
sz x mé x ma (mm): 440 x 385 x 880

Praktikus fali adagoló tépősínnel, 
méretek: sz x mé x ma (mm): 
500 x 230 x 270

Adagoló állvány tekercses törlőkhöz, 80 cm-es szélességig, helyhez kötött termék, 
Cikkszám 136-487-J1, 46.200 Ft

 W Tekercses törlőkhöz, 80 cm-es szélességig
 W Stabil tekercstartó ipari és műhely-területekre
 W Tépősínnel
 W Akár fali tartóként, akár állványként is használható
 W Méretek sz x mé x ma [mm]: 880 x 460 x 630

40 cm

80 cm

Mobil adagoló, méretek: 
sz x mé x ma (mm): 600 x 470 x 1000, 
Cikkszám 251-113-J1, 103.300 Ft

Kihúzható adagoló állvány 
76-100 cm-es szélességű tekercsekhez, 
méretek: sz x mé x ma [mm]:
1100 x 300 x 1060

 W Tekercses törlőkhöz, 38 cm-es szélességig

Opcionális kiegészítők: 
tárolótálca pl. 
védőkesztyűkhöz és 
védőszemüvegekhez, 
sz x mé x ma (mm): 
390 x 180 x 85, 
Cikkszám 250-263-J1, 
8.300 Ft

  

 W Ergonomikus kar és könnyen járó tömörgumi-kerekek szolgálják a 
komfortos és biztos manőverezést

 W A tekercsek gyorsan és egyszerűen felhelyezhetőek
 W Korrózióálló és könnyen tisztítható
 W Stabil és robusztus ház környezetbarát polietilénből - rendkívül ellenálló 
olajokkal, savakkal, lúgokkal és egyéb agresszív vegyi anyagokkal 
szemben



DENSORB felitató anyagok

Háromféle kivitelben kapható:
OLAJ olajokhoz, üzemanyaghoz, víztaszító hatású

UNIVERSAL olajokhoz, emulziókhoz, oldószerekhez és enyhe vegyszerekhez

SPEZIAL savakhoz, lúgokhoz és agresszív kémiai anyagokhoz
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Típus DENSORB állomás S DENSORB állomás L DENSORB Caddy

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális Olaj Univerzális Speciális Univerzális Speciális Olaj
Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 228 228 228 457 457 457 228 228 228
Külső méretek h x sz x ma (mm) 640 x 600 x 1130 640 x 1200 x 1130 820 x 700 x 1300
Cikkszám 217-042-J1 217-043-J1 217-044-J1 217-218-J1 217-219-J1 217-220-J1 217-040-J1 217-041-J1 217-039-J1
Ár Ft / darab 214.600 220.300 215.300 255.200 263.500 269.300 256.300 265.700 245.500

Tartozék

Cikkszám 2 db 45 m-es szorbens tekercs újratöltéshez 173-859-J1 173-862-J1 207-914-J1 – – – 173-862-J1 207-914-J1 173-859-J1
Ár Ft / csomag 29.200 41.300 39.900 – – – 41.300 39.900 29.200

Cikkszám 1 db 45 m-es szorbens tekercs újratöltéshez – – – 173-868-J1 173-867-J1 207-915-J1 – – –
Ár Ft / csomag – – – 29.200 41.300 39.900 – – –

Cikkszám 200 szorbens tekercs újratöltéshez – – – 175-018-J1 175-014-J1 175-019-J1 – – –
Ár Ft / csomag – – – 36.400 43.100 54.600 – – –

Cikkszám 100 szorbens tekercs újratöltéshez 207-923-J1 207-920-J1 207-917-J1 – – – 207-920-J1 207-917-J1 207-923-J1
Ár Ft / csomag 22.100 24.200 31.700 – – – 24.200 31.700 22.100

Tárolók DENSORB felitató anyagokhoz

Az ergonomikus fogantyúkat 
védőkesztyűvel is biztosan meg lehet 
fogni, és könnyű manőverezést tesznek 
lehetővé.

DENSORB S felitató állomás (olaj kivitel): különösen kompakt méretű, 1-ajtós, 
a belső terében elhelyezett átlátszó dokumentumtartó zsebbel

Tartalom: 
1 felitató kendő tekercs 45 m x 76 cm 
akasztó tengellyel
2 x 200 felitató kendő lapok 50 x 40 cm
1 polc, horganyzott acél

DENSORB L Állomás szorbens lerakat különlegesen nagy méretű rakodótérrel, 
két ajtóval, valamint átlátszó dokumentumtartó zsebbel az egyik belső oldalán.

Felitató anyag depo, DENSORB Caddy (speciális kivitel) 
könnyű járású tömörgumi kerekekkel, mobil használatra

Tartalom: 
1 felitató kendő tekercs 45 m x 38 cm 
akasztó tengellyel
2 x 100 felitató kendő lapok 50 x 40 cm
1 polc, horganyzott acél

 W DENSORB felitató anyagok: mindig keze ügyében áll - tiszta, gyors és 
hatékony használhatóság

 W A nagy ajtók lehetővé teszik a felitató kendők kényelmes és praktikus 
hozzáférését, akár tekercsben, akár hajtogatott formában

 W Mágneses zárak biztosítják az ajtók egyszerű nyitását, megfelelő záródását, 
és a terméktisztaság megóvását

 W Robusztus konstrukciók hosszú élettartamú és stabil műanyagból - 
strapabíróak és rozsdamentesek

 W Helyhez kötött vagy mobil kivitelek közül választhat

A könnyen mozgatható DENSORB Caddy rendkívül nagy segítség, 
ha a felitató kendőket gyorsan el kívánjuk juttatni a különböző 
felhasználási helyekre.

A praktikus DENSORB állomások kompakt méreteik által könnyen 
hozzáférhetővé teszik a napi használatú felitató kendőket, ill. 
gondoskodnak a rendről az üzemekben.

Tartalom: 
1 felitató kendő tekercs 45 m x 38 cm 
akasztó tengellyel
2 x 100 felitató kendő 50 x 40 cm
1 polc, horganyzott acélból

  

https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercsek-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercsek-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercsek-felszivashoz-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-tekercs-felszivashoz-economy-single-light-76-cm-x-45-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-200-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-univerzalis-felitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-vegyszerfelitato-fliz-kendok-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-olajfelitato-fliz-kendok-felszivashoz-economy-single-light-40-x-50-cm-100-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 22 22 22
Külső méretek h x sz x ma (mm) 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140
Cikkszám 116-660-J1 146-913-J1 116-661-J1
Ár Ft / darab 19.500 22.800 22.800

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 60 60 60
Külső méretek h x sz x ma (mm) 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Cikkszám 216-520-J1 216-519-J1 216-521-J1
Ár Ft / darab 25.700 28.200 30.500

Háromféle kivitelben kapható:
OLAJ olajokhoz, üzemanyaghoz, víztaszító hatású

UNIVERSAL olajokhoz, emulziókhoz, oldószerekhez és enyhe vegyszerekhez

SPEZIAL savakhoz, lúgokhoz és agresszív kémiai anyagokhoz

25.700 Ft -tól

42.700 Ft -tól
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DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 48 48 48
Külső méretek h x sz x ma (mm) 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Cikkszám 157-324-J1 157-327-J1 157-328-J1
Ár Ft / csomag 42.700 50.800 58.100

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 157-361-J1 157-362-J1 157-363-J1
Ár Ft / csomag 24.300 32.200 37.500

A vészhelyzeti készleteket igény szerint egyedileg is 
össze lehet állítani. Kérjük hívja a +36 96 800 147 számot.

Tartalom: 
20 kendő 50 x 40 cm 
2 tömlő 120 x 7,5 cm 
1 teljes látómezős 
védőszemüveg gumipánttal 
1 pár védőkesztyű 
1 hulladékzsák

Tartalom: 
50 kendő 50 x 40 cm 
5 tömlő 120 x 7,5 cm 
4 párna 25 x 25 cm 
1 teljes látómezős 
védőszemüveg gumipánttal 
1 pár védőkesztyű 
3 hulladékzsák

Tartalom: 
50 kendő 40 x 50 cm 
3 tömlő 120 x 7,5 cm 
1 teljes látómezős 
védőszemüveg gumipánttal 
1 pár védőkesztyű 
3 hulladékzsák

 W Nélkülözhetetlen a szivárgások és balesetek hatékony kezeléséhez
 W Ideális mobil használatra mindenütt, ahol szivárgás alakulhat ki
 W Kiválóan alkalmas a szervizkocsiban, villás targoncában vagy teherautóban 
történő tárolásra

 W Robusztus, időjárásálló táska
 W Állítható vállpánt
 W Záró csat gyors hozzáféréshez

  

Mobil-szett könnyű és kompakt 
tárolótáskában

 W Ideális mobil használatra mindenütt, ahol szivárgás alakulhat ki
 W Kiválóan alkalmas a szervizkocsiban, villás targoncában vagy 
teherautóban történő tárolásra

 W Szinte bármilyen veszélyes területen elhelyezhető
 W A cipzáras, átlátszó zacskó a használt kendők tárolására is szolgál

Vészhelyzeti szett átlátszó hordozótáskában

 W A vészhelyzeti készletek tartalmaznak védőkesztyűt a felhasználó 
számára és hulladékoszsákot a használt szorbens kendőknek

 W A tömlőket szivárgások körülhatárolására használhatja, hogy 
megakadályozza a továbbfolyást

 W A szőnyegeket és párnákat a kifolyt folyadék felszívására használjuk
 W Ideális mobil használatra mindenütt, ahol szivárgás alakulhat ki
 W Kiválóan alkalmas a szervizkocsiban, villás targoncában vagy 
teherautóban történő tárolásra

 W Átlátszó oldala miatt egy pillantással ellenőrizhetjük tartalmát, a táska 
kinyitása nélkül

Időjárásálló mobil vészhelyzeti táska

DENSORB mobil-szettek

 W Helytakarékos és könnyen kezelhető

 W Hatékonyan alkalmazható kisebb szivárgásnál

https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-keszlet-konnyu-atlatszo-hordtaskaban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-keszlet-konnyu-atlatszo-hordtaskaban-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-keszlet-konnyu-atlatszo-hordtaskaban-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-atlatszo-hordtaskaban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-atlatszo-hordtaskaban-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-atlatszo-hordtaskaban-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-idojarasallo-mobil-veszhelyzeti-taskahoz-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 67 67 67
Külső méretek h x sz x ma (mm) 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Cikkszám 155-181-J1 155-182-J1 155-183-J1
Ár Ft / darab 76.000 85.100 95.900

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 147-851-J1 147-852-J1 147-853-J1
Ár Ft / csomag 62.000 71.800 83.000

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 67 67 67
Külső méretek h x sz x ma (mm) 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Cikkszám 116-744-J1 116-745-J1 116-746-J1
Ár Ft / csomag 94.200 104.700 109.200

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 147-851-J1 147-852-J1 147-853-J1
Ár Ft / csomag 62.000 71.800 83.000

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 14 14 14
Külső méretek h x sz x ma (mm) 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230
Cikkszám 267-161-J1 267-162-J1 267-163-J1
Ár Ft / darab 23.500 25.700 28.200

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 267-164-J1 267-165-J1 267-166-J1
Ár Ft / darab 16.800 19.500 21.900

Tartalom: 
10 kendő 50 x 40 cm
2 tömlő 120 x 7,5 cm
1 teljes látómezős 
védőszemüveg gumipánttal
1 pár védőkesztyű
1 szemeteszsák

ÚJ

Tartalom: 
25 kendő 40 x 50 cm
8 tömlő 120 x 7,5 cm
16 párna 25 x 25 cm
1 gumipántos védőszemüveg
2 pár védőkesztyű
2 hulladékzsák

Tartalom: 
25 kendő 50 x 40 cm
8 tömlő 120 x 7,5 cm
16 párna 25 x 25 cm
1 teljes látómezős 
védőszemüveg gumipánttal
2 pár védőkesztyű
2 hulladékzsák

  

Időjárásálló mobil vészhelyzeti táska

Mobil-szett robusztus szállítódobozban

A tágas doboz jól szállítható a kézre 
álló fogantyúknak köszönhetően.

Mobil készlet szállítódobozban, UNIVERSAL kivitel, Cikkszám 116-745-J1, 104.700 Ft

Könnyű tömegének és 4 könnyen forgó kerekének köszönhetően a 
kompakt tartály mindig gyorsan ott teremhet, ahol szükség van a 
portól és nedvességtől mentes abszorbensekre.

Vészhelyzeti szett átlátszó görgős tárolódobozban

DENSORB mobil-szettek

 W Üzemen belül is használható

 W Kiválóan alkalmas a szervizkocsiban, villás targoncában vagy 
teherautóban történő tárolásra

Mobil-szett praktikus hordtáskában
Praktikus szivárgás-vészhelyzeti-hordtáska kisebb szivárgások azonnali eltávolítására.

 W A kompakt méreteknek köszönhetően tökéletesen alkalmas gépjárművekben való 
szállításra vagy helytakarékos megoldás a szivárgásra hajlamos munkaterületeken

 W Mobil használatra minden területen, ahol környezetre veszélyes vagy egészségre káros 
folyadékokat használnak, szállítanak vagy tárolnak

 W Robusztus doboz ergonomikus hordozó fülekkel
 W Helytakarékos, 2-szárnyas fedéllel
 W Stabil és könnyű

 W Tartalma nyitás nélkül ellenőrizhető
 W Annak érdekében, hogy megvédje a 
tartalmat az illetéktelen hozzáféréstől, 
a tárolódoboz plombálható vagy lakattal 
zárható

Vészhelyzeti készlet átlátszó görgős tárolódobozban, OLAJ kivitel, 
Cikkszám 155-181-J1, 76.000 Ft

https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-atlatszo-gorgos-dobozban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-atlatszo-gorgos-dobozban-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-atlatszo-gorgos-dobozban-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-universal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-spezial/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-robusztus-szallitodobozban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-robusztus-szallitodobozban-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-robusztus-szallitodobozban-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-universal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszl-densorb-mobil-szett-r-szallito-dob-es-vesz-keszl-szalloto-dob-spezial/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-kofferben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-kofferben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-veszhelyzeti-keszlet-kofferben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-kofferes-veszhelyzeti-keszlethez-olaj-kivitel-szamara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-kofferes-veszhelyzeti-keszlethez-universal-kivitel-szamara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-kofferes-veszhelyzeti-keszlethez-spezial-kivitel-szamara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-robusztus-szallitodobozban-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-szett-atlatszo-gorgos-dobozban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Típus Small

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 55 55 55
Külső méretek h x sz x ma (mm) 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Cikkszám 267-167-J1 267-168-J1 267-169-J1
Ár Ft / darab 177.800 185.200 192.200

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 267-170-J1 267-171-J1 267-172-J1
Ár Ft / darab 52.200 60.200 66.200

ÚJ

Cikkszám 267-169-J1

192.200 Ft

Tartalom: 
1 felitató kendő tekercs 20 m x 38 cm
tekercstartó rúddal
8 felitató fi lc tömlő 120 x 7,5 cm
2 felitató párna 25 x 25 cm
25 törlőrongy 38 x 40 cm
1 teljes látómezős védőszemüveg 
gumipánttal
1 pár védőkesztyű
5 hulladékzsák

Rendelhető kiegészítők:

Készlet a figyelmeztető 
állvány elhelyezésére
Figyelmeztető állványt és racsnis rögzítő 
hevedereket tartalmaz a DENSORB Caddy 
Small hátuljához való rögzítéshez

32.000 Ft Cikkszám
270-419-J1

Háromféle kivitelben kapható:
OLAJ olajokhoz, üzemanyaghoz, víztaszító hatású

UNIVERSAL olajokhoz, emulziókhoz, oldószerekhez és enyhe vegyszerekhez

SPEZIAL savakhoz, lúgokhoz és agresszív kémiai anyagokhoz

DENSORB Caddy vészhelyzeti készletek

Mobil vészhelyzeti készlet, DENSORB Caddy Small
Az átlátszó ajtó által gyorsan kontrollálható tartalom

 W Gyorsan bevethető
 W Robusztus és talajkímélő gumikerekekkel a könnyű és gyors mozgatáshoz
 W Az ergonomikus fogantyú optimális manőverezést tesz lehetővé
 W Az ajtaján található kilincs lehetővé teszi a lakattal való lezárást, ill. plombálást annak érdekében, hogy a tartalmát megvédhessük az illetéktelen hozzáféréstől
 W A hátoldali bemélyedés lehetővé teszi egy felállítható figyelmeztető tábla elhelyezését opcionális rögzítés által (a készlet nem tartalmazza)
 W A tartalma különleges elemei a perforált felitató kendő tekercsek, melyekről mindig a szükséges mennyiséget lehet letépni

Az átlátszó ajtó maximális betekintést nyújt a tágas szállító 
kocsi belsejébe. Ez megkönnyíti a vészhelyzeti berendezések 
teljességének ellenőrzését.

  

https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-utantolto-keszlet-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-utantolto-keszlet-caddy-small-mobil-veszhelyzeti-keszlethez-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-small-caddy-ben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


357.700 Ft
Cikkszám 219-594-J1

Mobil DENSORB Caddy vészhelyzeti készletek
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Típus Közepes Extra nagy

DENSORB felhasználási cél Olaj Univerzális Speciális Olaj Univerzális Speciális

Felszívó kapacitás [l / Cs. e.] 102 100 100 190 187 188
Külső méretek h x sz x ma (mm) 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300
Cikkszám 259-470-J1 259-469-J1 259-471-J1 219-594-J1 219-593-J1 219-595-J1
Ár Ft / darab 249.600 256.600 263.900 357.700 367.500 371.000

Tartozék

Cikkszám utántöltő szett 259-473-J1 259-472-J1 259-474-J1 219-597-J1 219-596-J1 219-598-J1
Ár Ft / darab 74.200 79.800 85.800 78.100 85.100 88.900

Rendelhető kiegészítők:

Tartalom: 
1 felitató tekercs 45 m x 38 cm 
akasztó tengellyel
7 felitató tömlő 120 x 7,5 cm
2 felitató párna 25 x 25 cm
25 törlőkendő 38 x 40 cm
1 zsák 8 kg-os granulátum
1 granulátumos lapát*
1 fi gyelmeztető tábla*
1 teljes védőszemüveg gumipánttal
1 pár védőkesztyű
10 hulladékzsák
*nincs az utántöltő dobozban, 
kérjük külön rendelje meg.

1 teljes védőszemüveg gumipánttal

Az ergonomikus fogantyúkat 
védőkesztyűvel is biztosan 
meg lehet fogni, és könnyű 
manőverezést tesznek lehetővé.

Abszorbens vészhelyzeti készlet, 
Olaj kivitel, DENSORB Caddy 
Extra nagy

DENSORB Caddy vészhelyzeti készletek

 W A tartalom különleges elemei a perforált szorbens tekercsek, melyekről mindig a szükséges 
mennyiséget lehet letépni, valamint a granulátum, mellyel a kifolyt folyadékot fel lehet szívni, 
így a talaj csúszásmentessége ismét biztonságosan helyreállítható

 W Gyorsan bevethető
 W Robusztus és talajkímélő tömörgumi kerekekkel a könnyű és gyors mozgatáshoz
 W Nagy, szélesre tárható ajtó a felitató anyagokhoz való könnyű hozzáférésért

 W Optimális felitató kendő készlet az üzemi szivárgásokhoz
 W Ez a áttekinthető és rendkívül robusztus szállítókocsi jó minőségű DENSORB felitató 
anyagokkal van feltöltve

A DENSORB Caddy Medium 
rendelkezik egy lakattal zárható 
vagy plombálható résszel, hogy a 
tartalmát megvédhessük az illetéktelen 
hozzáféréstől.

A közepes szállító kocsi hátoldalán 
található eszköz lehetővé teszi a 
fi gyelmeztető eszköz rögzítését.

Abszorbens vészhelyzeti készlet, 
Universal kivitel, a DENSORB Caddy 
Medium-ban

Cikkszám
259-696-J16.900 Ft

„DENSORB 
vészhelyzeti 
készlet” 
információs 
tábla időjárásálló 
műanyagból, 
400 x 400 mm

Tartalom: 
1 szorbens kendő 90 m x 38 cm
akasztó tengellyel
12 szorbens tömlő 120 x 7,5 cm
6 szorbens párna 25 x 25 cm
1 zsák 8 ill. 10 kg-os granulátum
1 granulátumos lapát*
1 teljes védőszemüveg gumipánttal
2 pár védőkesztyű
10 hulladékzsák
*nincs az utántöltő dobozban, kérjük 
külön rendelje meg

  

https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-extra-large-caddy-ben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-medium-caddy-ben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-medium-caddy-ben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-medium-caddy-ben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-extra-large-caddy-ben-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-extra-large-caddy-ben-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-veszhelyzeti-keszlet-extra-large-caddy-ben-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-medium-im-caddy-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-medium-im-caddy-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-medium-im-caddy-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-xl-im-caddy-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-xl-im-caddy-universal-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utantolto-keszlet-densorb-mobil-veszhelyzeti-szetthez-xl-im-caddy-spezial-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/informacios-tabla-densorb-veszhelyzeti-keszlethez-muanyag-400-x-400-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


296

2 Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető rendszer SpillGuard®

www.denios.hu/shop  

Depók 
hordótárolásra

Vegyszertároló 
szekrények

Veszélyesanyag-tároló 
állványok

Bevizsgált kármentők 
veszélyes anyagok 
tárolására vonatkozó 
engedéllyel 

SpillGuard® acél kármentő tálcában 1000 literes 
IBC-hez

SpillGuard® acél kármentő tálcában 200 literes 
hordókhoz

Alkalmazási példák  
a SpillGuard®  

és a SpillGuard®  
connect-hez

oldalszám

10

oldalszám

82

oldalszám

100

oldalszám

138

SpillGuard® veszélyesanyag-tároló állványban 
acél tálcával kiskannákhoz

SpillGuard® veszélyesanyag-tároló állványban 
műanyag tálcával kiskannákhoz

SpillGuard® acél veszélyesanyag-tároló 
szekrényben

SpillGuard® acél veszélyesanyag-depóban SpillGuard® műanyag veszélyesanyag-depóban

SpillGuard® műanyag veszélyesanyag-tároló 
szekrényben
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25.800 Ft /darab 10 darabtól

Veszélyesanyag-szivárgás figyelmeztető rendszer SpillGuard®

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147   

Cikkszám 271-433-J1

32.200 Ft / darab

A legfontosabb és legszokványosabb folyékony veszélyes 
anyagok kezelésére kialakítva, lásd az ellenállási listát  
www.denios.hu/spillguard. Az ott nem említett közegek 
esetében kérésre laboratóriumi tesztet lehet elvégezni, amely 
igazolja a SpillGuard® alkalmasságát tekintettel az említett 
veszélyes anyag biztonságos kimutathatóságára.

Veszélyesanyag-szivárgás 
figyelmeztető rendszer SpillGuard®
Az első ilyen típusú figyelmeztető rendszer: teljesen önellátó, gombnyomásra működik, 
bármilyen típusú kármentő tálcához használható vagy utólag felszerelhető.  A SpillGuard® 
megbízhatóan érzékeli a veszélyes szivárgásokat, értékes időt takarítva meg a tisztításban, 
így a helyzet nem válik szükségtelenül veszélyessé és drágává.

Könnyű üzembe helyezés: helyezze be, kapcsolja be, biztonságos!

Egy rendszeres optikai jel (piros LED) jelzi a biztonságos működést a teljes 
élettartam alatt.

A hangjelzés időben figyelmezteti Önt a SpillGuard® élettartamának végére 
(legfeljebb 5 év) és a cseréjére.

Hosszútávú használatra kifejlesztve és bevethető robbanásveszélyes területen is 
(ATEX-zóna 0).

A veszélyes, folyékony veszélyes anyagokkal való érintkezés akusztikus és 
optikai riasztást vált ki 24 órán keresztül.

Az intelligens, robusztus érzékelő technológia egy nagyon ellenálló, elektromosan 
vezetőképes foglalatban garantálja az egyszerű és biztonságos üzembe helyezést 
és használatot.

INNOVÁCIÓ

https://www.denios.hu/shop/szivargas-felismero-rendszer-spillguardr-0-as-atex-zonahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

18.700 Ft -tól
Cikkszám 217-355-J1

27.700 Ft -tól
Cikkszám 206-977-J1
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www.denios.hu/shop

 Neoprén tömítő szőnyegek

Külső méretek  
h x sz (mm) 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Alkalmazási 
terület

csatornafedél 
szélessége 
legfeljebb  

200 mm

csatornafedél 
szélessége 
legfeljebb  

700 mm

csatornafedél 
szélessége 
legfeljebb  

900 mm

csatornafedél 
szélessége 
legfeljebb  
1100 mm

Cikkszám 217-355-J1 216-516-J1 216-517-J1 216-518-J1
Ár Ft / darab 18.700 37.800 52.200 56.700

Tartozék tárolódoboz max. 5 tömítő szőnyeghez
Külső méretek  
h x sz x ma (mm) 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Cikkszám 132-787-J1 132-789-J1 132-790-J1 169-484-J1
Ár Ft / darab 30.600 41.700 45.200 48.000

 Mágneses tömítő szőnyegek

Külső méretek h x sz (mm) 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000
Cikkszám 206-977-J1 206-978-J1 206-979-J1
Ár Ft / darab 27.700 36.800 58.800

Tartozék tárolódoboz max. 5 tömítő szőnyeghez
Külső méretek h x sz x ma (mm) 675 x 190 x 210 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210
Cikkszám 132-787-J1 132-787-J1 132-789-J1
Ár Ft / darab 30.600 30.600 41.700

Tárolódoboz hordózó füllel és 
fedéllel, előkészítve a falra 
szereléshez.

A tömítő szőnyegeknek mindig a potenciális veszélyforrások közelében kell lenniük. 
Így garantált a gyors hozzáférés és bevetés a veszélyek minimalizálása érdekében.

 W Stabil dobozok környezetbarát  polietilénből (PE)
 W Falra rögzítésre előkészítve (rögzítőanyagokkal együtt)

Tárolódoboz tömítő szőnyegekhez

Mágneses tömítő szőnyegek

 W Meggátolja a veszélyes anyagok bekerülését a lefolyókba és csatornákba
 W Többször használható: ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható
 W Sűrű, rugalmas anyaga révén ideálisan idomul a talajhoz
 W Tárolódoboz max. 5 tömítő szőnyeg tárolásához tartozékként rendelhető
 W Ideálisan kombinálható a DENSORB vészhelyzeti készlettel

Neoprén tömítő szőnyegek

 W Kisebb szivárgások egyszerű és költséghatékony kezeléséhez
 W Könnyű, helytakarékos, újrahasználható és gyorsan tisztítható
 W Tárolódoboz max. 5 tömítő szőnyeg tárolásához tartozékként rendelhető
 W Ideálisan kombinálható a DENSORB vészhelyzeti készlettel

Tömítőrendszerek

 W Meggátolják a veszélyes anyagok bekerülését a lefolyókba és 
csatornákba

 W Vékony anyagvastagság a nem-fémcsatorna bemenetekhez való 
rugalmas illeszkedéshez

 W Mágnesesség révén megbízhatóan rögzíthető a fém 
csatornafedeleken

 W Időjárás- és hőmérséklet-ellenálló (-20 °C / +80 °C)

  

https://www.denios.hu/shop/neopren-csatornafedo-szonyegek-500x500-mm-csatornanyilasokra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-510-x-510-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/neopren-csatornafedo-szonyegek-500x500-mm-csatornanyilasokra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/neopren-csatornafedo-szonyegek-1000x1000-mm-csatornanyilasokra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/neopren-csatornafedo-szonyegek-1200x1200-mm-csatornanyilasokra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/neopren-csatornafedo-szonyegek-1400x1400-mm-csatornanyilasokra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1000-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1200-x-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szallito-doboz-1500-fenycsovekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-510-x-510-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-600-x-600-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1000-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1000-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Külső méretek 
h x sz (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

Anyagvastagság [mm]: 8

Cikkszám 129-672-J1 259-450-J1 116-039-J1 259-451-J1 129-674-J1 259-452-J1 129-676-J1 259-453-J1 116-038-J1 259-454-J1
Ár Ft / darab 49.700 69.700 90.700 111.700 137.900 156.100 180.600 202.700 237.300 142.100

Anyagvastagság [mm]: 13

Cikkszám 259-458-J1 259-468-J1 259-463-J1 259-459-J1 259-464-J1 259-460-J1 259-466-J1 259-461-J1 259-462-J1 156-402-J1
Ár Ft / darab 78.100 85.100 98.700 122.200 142.100 174.000 204.100 228.200 274.400 162.100

Tartozék Tárolódoboz tömítő szőnyegekhez –
Külső méretek 
h x sz x ma (mm) 475 x 190 x 210 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 –

Cikkszám 132-786-J1 132-787-J1 132-787-J1 132-788-J1 132-788-J1 132-789-J1 132-789-J1 132-790-J1 132-790-J1 –
Ár Ft / darab 26.100 30.600 30.600 34.300 34.300 41.700 41.700 45.200 45.200 –

Átmérő [mm] 450 850

Anyagvastagság [mm]: 8

Cikkszám 137-713-J1 137-720-J1
Ár Ft / darab 59.200 146.700

Anyagvastagság [mm]: 13

Cikkszám 259-465-J1 259-467-J1
Ár Ft / darab 62.000 149.500

Tartozék Tárolódoboz tömítő szőnyegekhez
Külső méretek 
h x sz x ma (mm) 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Cikkszám 132-787-J1 132-788-J1
Ár Ft / darab 30.600 34.300

Tömítő szőnyegek

 W Ideális lefolyók vagy csatornanyílások lefedéséhez
 W Ellenáll a víznek, olajnak és a legtöbb vegyszernek
 W A rugalmas, alsó felén tapadó műanyagkeverék ideálisan alkalmazkodik az adott felülethez és többször 
használható

Tömítőrendszerek

A rendkívül sűrű, rugalmas, alsó felén tapadó anyag ideálisan alkalmazkodik az adott felülethez. A beépített fogókkal 
érezhetően könnyebben használható.

A fehér, szőnyeghez rögzített védőfólia megakadályozza, 
hogy a szőnyeg „összeragadjon” felcsavaráskor. A két 
élénkpiros tépőzár egyszerű tárolhatóságot biztosít és 
gyors bevethetőséget vészhelyzet esetén.

Tömítő szőnyeg, kerek változat, 2 különböző méretben 
kapható.

49.700 Ft -tól

 W A tömítő szőnyegek megakadályozzák, hogy a szivárgások során nem kívánatos 
anyagok kerüljenek a talajba vagy a csatornába

  

https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-400-x-400-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-500-x-500-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-600-x-600-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-700-x-700-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-800-x-800-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-900-x-900-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1000-x-1000-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1100-x-1100-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1200-x-1200-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-teglalap-alaku-1520-x-460-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-400-x-400-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-500-x-500-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-600-x-600-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-700-x-700-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-800-x-800-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-900-x-900-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1000-x-1000-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1100-x-1100-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-negyzet-alaku-1200-x-1200-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-teglalap-alaku-1520-x-460-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-400-x-400-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-800-x-800-mm-es-850-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-800-x-800-mm-es-850-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1000-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1000-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1200-x-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-1200-x-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-kerek-o-450-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-kerek-o-850-x-8-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-kerek-o-450-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csatornafedo-szonyeg-kerek-o-850-x-13-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-600-x-600-mm-es-450-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-doboz-csatornafedo-szonyegekhez-800-x-800-mm-es-850-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W  Pl. lefolyók és csövek eltömítéséhez

 W A kifolyt folyadékok elzárásához és visszatartásához, pl. csatornanyílások körül
 W A speciális műanyagkeverék ellenáll a víznek, a szénhidrogénnek és számos más 
vegyszernek

 W Biztosan megtapadnak a talajon és szappanos vízzel történő lemosást követően újra 
felhasználhatóak

Külső méretek h x sz x ma (mm) 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Cikkszám 130-515-J1 259-455-J1 116-046-J1
Ár Ft / darab 111.700 141.800 232.800

Középső átmérő [mm] 51 76 103 150 200

Cikkszám 116-054-J1 116-055-J1 116-056-J1 259-456-J1 259-457-J1
Ár Ft / darab 29.200 34.700 39.900 71.400 84.700
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SZETT-ÁR

Cikkszám 116-057-J1

97.700 Ft

Lezáró korlátok, Ø 400 mm, kifolyt folyadékok elleni 
védelemért, pl. munkapadokon, laborasztalokon 
történő lefejtés során, 
Cikkszám 130-516-J1, 71.800 Ft

A speciálisan kialakított gátvégek lehetővé teszik több 
gát biztonságos összekapcsolását.

A 3 méteres zárógátak a biztonságos és kényelmes 
használat érdekében praktikus fogantyúkkal 
rendelkeznek.

Hordozó táska egy-egy tömítő dugóval 
51, 76 és 103 mm átmérővel

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Tömítőrendszerek

Rugalmas zárógátak

Tömítő dugók

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

Ø 165 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 115 mm

200 mm

A rendkívül sűrű, rugalmas, alsó felén tapadó anyag 
ideálisan alkalmazkodik az adott felülethez.

  

https://www.denios.hu/shop/rugalmas-zarogatak-tomlos-kivitel-2000-mm-hosszu-45-mm-magas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rugalmas-zarogatak-tomlos-kivitel-2000-mm-hosszu-100-mm-magas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rugalmas-zarogatak-tomlos-kivitel-3000-mm-hosszu-100-mm-magas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-51-mm-atmero-2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-76-mm-atmero-3/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-115-mm-atmero-4/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-120-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-170-mm-atmero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomito-dugok-szettben-50-75-es-105-mm-kisebb-szivargasok-lezarasara/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rugalmas-zarogatak-gyurus-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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Külső méretek h x sz (mm) 900 x 900 1500 x 1500 3000 x 1800 3000 x 3000 3700 x 3000

Cikkszám 265-565-J1 265-566-J1 265-567-J1 265-568-J1 265-569-J1
Ár Ft / darab 21.400 25.400 52.600 60.500 70.900

ÚJ

Cikkszám 265-565-J1

21.400 Ft

Cikkszám 116-035-J1

94.200 Ft

Szivárgás-elhárító rendszerek

Ø 165 mm

Szivárgás-elhárító ponyvák
 W Hatékony tető, mennyezet és csövek szivárgásának közvetlen 
intézkedéseként

 W Könnyű, nagy teherbírású anyag az egyszerű kezeléshez és tároláshoz
 W Biztonságos és újrahasznosítható
 W Tartalmazza a gyors és könnyű rögzítéshez szükséges hurkokat, pl. kábelsaru 
vagy racsnis rögzítő heveder

 W Leeresztő nyílás (átfolyási mennyiség: több mint 12 liter / perc) 
tömlőcsatlakozással és zárósapkával

 W Tömlő megfelelő csatlakozóval a folyadékok ellenőrzött ürítéséhez, 
tartozékként kapható

Megfelelő elvezető tömlő (7,6 m) 
csatlakozóval, Cikkszám 265-570-J1,
25.000 Ft

www.denios.hu

További választék elérhető az 
üzletben!

 W Könnyen és gyorsan felszerelhető

Szorító kötés hordókhoz poliuretánból (PU)

 W Acél és műanyag hordókhoz
 W Számos olajjal, savval és lúggal 
szemben ellenálló

 W Nylon heveder (4 m hosszú) praktikus 
gyorszárral

 W Kötés mérete h x sz (mm): 300 x 180

Hordó hevederek praktikus hordozó bőröndben, 
méretek sz x mé x ma (mm): 380 x 300 x 90

  

https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-90-x-90-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-150-x-150-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-300-x-180-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-300-x-300-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-370-x-300-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-ponyva-90-x-90-cm-tomlocsatlakozassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-heveder-poliuretanbol-hordtaskaval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tomlo-szivargasfelfogo-ponyvahoz-atlatszo-7-6-meter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Bevizsgált kármentők 
veszélyes anyagok 
tárolására vonatkozó 
engedéllyel

66.200 Ft -tól 
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 W Megóvja a dolgozókat, a termelést és a környezetet a szennyeződésektől
 W Könnyű és kicsire hajtogatható - optimális a tűzoltóság, a katasztrófavédelem stb. járművein való bevetéshez is

A rendkívül kompakt összehajtott méreteknek köszönhetően a rugalmas, többször használatos 
szivárgásfelfogó tálcákat a tűzoltóság, katasztrófavédelem, stb. járművein is be lehet vetni.

Űrtartalom [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Külső méretek h x sz x ma (mm) 700 x 350 x 125 600 x 600 x 180 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1240 x 840 x 225 1240 x 1240 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425
Cikkszám 206-980-J1 248-769-J1 206-981-J1 206-983-J1 206-987-J1 206-984-J1 206-985-J1 206-986-J1
Ár Ft / darab 66.200 92.800 109.200 128.800 157.200 187.600 267.800 348.600

Tartozék Táskák
Cikkszám 206-989-J1 206-989-J1 206-989-J1 206-989-J1 206-989-J1 206-990-J1 206-990-J1 257-201-J1
Ár Ft / darab 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 25.200 25.200 25.900

Szivárgás kezelése 4 lépésben

1. lépés: Kicsomagolás

75

Az egyszerűen kezelhető, korrózióálló 
lezáró kapcsok szivárgás esetén 
gyors és biztonságos megoldást 
kínálnak.

A többször használható 
szivárgásfelfogó tálcák másodpercek 
alatt kihajthatók és felállíthatók.

Összehajtva, könnyű és robusztus 
táskákban (opcionális tartozék, lásd 
a táblázatban) a rugalmas, többször 
használható szivárgásfelfogó tálcák 
gyorsan a bevetési helyszínre 
szállíthatók.

2. lépés: Felállítás

3. lépés: Használat
A rugalmas, többször használható 
szivárgásfelfogó tálcák 210 ill. 300 literes 
űrtartalommal pontosan illeszkednek az 
EUR ill. kémiai raklapokhoz. A raklapok 
egyszerűen be- és kihelyezhetők villás 
targoncával, az egyik oldalukat röviden 
aláfogva, majd szivárgásmentesen lezárva.

4. lépés: Zárás

Összecsukható, többször használatos szivárgásfelfogó tálcák

  

 W Kis befektetés nagy utólagos költségek elkerülése érdekében
 W Gyorsan és könnyen bevethető, pl. vészhelyzetekben, de a veszélyeztetett 
területeken / helyzetekben megelőző céllal is használható

 W Alkalmas a vegyi anyagok rövid távú tárolásának a védelmére is
 W PVC-ből készült, speciális felületi bevonattal (PP-ből készült beépített 
megerősítéssel ellátott oldalak) - ellenáll a kőolajtermékeknek, savaknak és 
vegyszereknek

 W Beépített töltöttségi szintjelzővel
 W Ponyvaként ill. tálcaként (pl. fertőtlenítésnél) is használható
 W Tartozékként kapható praktikus hordtáskával

Rugalmas, többször használatos szivárgásfelfogó tálcák

oldalszám

10

https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca-350-x-700-mm-25-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca-600-x-600-mm-45-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca-700-x-700-mm-75-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca1000-x-1000-mm-175-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca1240-x-840-mm-210-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca1240-x-1240-mm-300-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca1240-x-1500-mm-900-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talca-2000-x-2000-mm-1600-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-210-l-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-210-l-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-210-l-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-210-l-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-210-l-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-1500x1500-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-1500x1500-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/taska-osszecsukhato-tobbszor-hasznalatos-szivargasfelfogo-talcahoz-2000x2000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


35.600 Ft -tól 
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ÚJ

Űrtartalom [l] 30 45 80

Külső méretek h x sz x ma (mm) 558 x 538 x 191 728 x 728 x 200 915 x 915 x 200
Cikkszám 265-580-J1 270-601-J1 265-579-J1
Ár Ft / darab 35.600 31.800 47.500

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

Praktikus tartó résszel 
dugós zárhoz

Integrált kiöntő cső a 
kontrollált ürítéshez

Szivárgásfelfogó tálcák

Robusztus szivárgásfelfogó tálca ergonomikus fogantyúkkal, 
kiöntőcsővel és praktikus tárolóhellyel a tartály fedeléhez, 
45 literes térfogat, méretei sz x ma (mm): 728 x 200

Szivárgásfelfogó tálcák
 W Mindennapos csepegések, valamint kis szivárgások elleni védelemre
 W Kannák, vödrök és kis hordók számára
 W A talajt tisztán és csúszásmentesen tartja

 W Optimális design praktikus kiöntő csővel, valamint integrált dugós zárral
 W Ideális rendszeres lefejtéshez kiskannával

  

https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-talca-nyolcszogletu-tartalyfedel-tartoval-30-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-talca-fogantyuval-kifolyoval-es-tartalyfedel-tartoval-45-literes-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivargasfelfogo-talca-nyolcszogletu-tartalyfedel-tartoval-80-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


148.100 Ft
Cikkszám 157-698-J1

304

2

www.denios.hu/shop

 W Mentéshez és szállításhoz is engedélyezve
 W Gyorsan és univerzálisan alkalmazható, pl. tűzoltók, 
üzemvédelem, kikötői hatóságok, szállítmányozók 
és hulladékkezelő vállalkozások részére

Tartozék FZ 600 hordófogó FGH típusú hordóakasztó

Felhasználás 200 literes acélbordás hordók mentő- és 
biztonsági hordókba való beállításához

110 és 220 literes műanyag rögzített 
tetejű hordók és 60 és 200 literes bordás 

acélhordók mentő- és biztonsági hordókba 
való beállításához

Összes teherbírás [kg] 350 300
Cikkszám 115-256-J1 115-187-J1
Ár Ft / darab 71.800 104.700

BF-ST típusú mentőhordó látható, behelyezett 200 literes hordóval 
(a 200 literes hordó nem alaptartozék)

Mentő hordó T-jelzéssel

Biztonsági hordók

 W ADR, RID és IMDG-kódok szerinti szállításra engedélyezve
 W Acélból, fekete lakkozással
 W Levehető fedéllel és feszítő pánttal, valamint csatos zárral
 W Oldalsó merevítő bordázattal
 W UN-engedély 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...

  

https://www.denios.hu/shop/mento-hordo-t-jelzessel-acelbol-un-engedellyel-es-feszito-panttal-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofogo-fz-600-acelbol-lakk-200-l-bordas-vagy-pantos-hordok-fuggoleges-emelesere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-akaszto-fgh-60-220-literes-allo-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

Biztonsági hordók
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PE-biztonsági hordók
 W UN-engedéllyel (csomagolási csoport I: rendkívül veszélyes anyagok)
 W Nagy nyílás, pl. sérült hordó problémamentes behelyezéséhez
 W Savaknak, lúgoknak és egyéb agresszív vegyi anyagoknak ellenáll
 W Figyelemfelkeltő sárga színben
 W Villlástargoncával szállítható
 W Praktikus csavaros fedéllel

Kivitel elektromos vezetőképességgel elektromos vezetőképesség nékül

Cikkszám 127-147-J1 115-199-J1
Ár Ft / darab 113.800 64.800

Űrtartalom [l] 76 114 189 245 360 360 390

Változat görgők nélk. görgők nél. görgőkkel görgők nél. görgők nél. görgőkkel görgők nél.

Külső átmérő [mm] 576 576 738 718 804 897 804
Külső magasság [mm] 483 759 1143 937 1023 1194 1102
UN-engedéllyel 1H2/X75/S... 1H2/X100/S... 1H2/X125/S... 1H2/X200/S... 1H2/X295/S... 1H2/X113/S... 1H2/X295/S...
Cikkszám 265-546-J1 265-547-J1 265-549-J1 265-548-J1 265-545-J1 265-550-J1 267-229-J1
Ár Ft / darab 29.500 42.100 109.800 113.800 121.300 151.900 135.400

Üres állapotban egymásba rakásolható

ÚJ

-tól 29.500 Ft

DENSORB Varioform -erősen 
nedvszívó felitató anyagok többféle 
kivitelben, melyeket törlőkendőként is 
használhatunk

 W 200 literes acélhordók, biztonsági és mentő hordók biztonságos szállításához
 W Horganyzott acélból
 W Ø 680 mm-ről 840 mm-re állítható
 W Könnyen mozgatható a 4 beálló görgő révén

DT6 típusú hordógörgető biztonsági hordókhoz

  

lásd

289

https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-dt6-elektromosan-vezetokepes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordogorgeto-acelbol-dt6-tipus-allithato-200-literes-hordokhoz-biztonsagi-es-mentesi-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilenbol-pe-un-engedellyel-csavaros-fedellel-76-liter-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilenbol-pe-un-engedellyel-csavaros-fedellel-114-liter-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilen-pe-gorgokkel-un-engedellyel-csavaros-fedellel-189-l-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilenbol-pe-un-engedellyel-csavaros-fedellel-245-liter-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilenbol-pe-un-engedellyel-csavaros-fedellel-360-liter-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilen-pe-gorgokkel-un-engedellyel-csavaros-fedellel-360-l-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-hordo-polietilenbol-pe-un-engedellyel-csavaros-fedellel-390-liter-terfogatu/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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TÖLTŐÁLLOMÁSOK ÉS TARTÁLYOK

Üzemanyag-feltöltés, 
tárolás, hulladékkezelés, 
megőrzés vagy szállítás. A 
modern iparban mindenhez 
megtalálható a megfelelő 
tároló edény, az ömlesztett 
árutól a hulladékig. Az ipar 
hosszú távú partnereként 
a DENIOS széleskörű és 
keresletorientált tároló 
edény megoldásokat 
állított össze, amelyekkel 
a gyártó iparban minden 
igény kielégíthető.

ÁRUK 
TÁROLÁSA

Tároló- és hulladékkezelő-
tartályok308
Tartálykészülékek benzinhez 
és dízelhez310

Vegyszer- és gyűjtőtartályok312

Biztonsági kannák és tárolók320
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147 307

FALCON betöltő kannák, LubriFlex326



lásd

291

308
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 TA típusú tároló- és hulladékkezelő tartályok

Űrtartalom [l] 700 1000
Külső méretek h x sz x ma (mm) 1135 x 757 x 1210 1135 x 757 x 1640
Cikkszám 117-773-J1 117-777-J1
Ár Ft / darab 225.800 295.100

TOP ÁR

Cikkszám 117-773-J1

225.800 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Tároló- és hulladékkezelő-tartályok

  

Beltéri használatra (2-es zóna)

Töltő armatúra tartálykocsi 
gyorscsatlakozóval, 
Cikkszám 117-802-J1, 51.500 Ft

Lefejtő csatlakozó a tartálykocsival 
történő kiürítéshez: TA 700, 
Cikkszám 117-783-J1, 49.700 Ft

Armatúrák

Szellőztető szelep az 
alapkivitel részeként

Lefejtő csatlakozó a tartálykocsival 
történő kiürítéshez: TA 1000, 
Cikkszám 130-199-J1, 49.700 Ft

DENSORB - készletek - 
mobil és/vagy álló

TA típusú tároló- és hulladékkezelő tartályok

 W Stabil külső tartály horganyzott 
acélból aláfogható csőacél palettán

 W Belső tartály polietilénből, teljesen 
rozsda- és gondozásmentes

 W 4 különálló betöltő- és lefejtő 
csőcsonk 2“-os belső menettel

 W Optikai szivárgás- és 
töltöttségszint-jelzővel 
alapfelszereltségként

 W Olajok és dízel üzemanyagok 
tárolására alkalmas

 W Vizekre veszélyes anyagok gyűjtéséhez, tárolásához, szállításához és ártalmatlanításához
 W DIBt-engedéllyel és GGVS/GGVE szerinti szállítási engedéllyel a II + III csomagolási csoportokhoz

Cikkszám 274-258-J1, 7.000 Ft

https://www.denios.hu/shop/tarolo-es-hulladekkezelo-tartaly-ta700-700-liter-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-es-hulladekkezelo-tartaly-ta1000-1000-liter-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolo-es-hulladekkezelo-tartaly-ta700-700-liter-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolto-armatura-tartalykocsi-kuplunggal-es-tw-csatlakozassal-ta-700-1000/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-csatlakozo-ta-700-tartalyhoz-tartalykocsival-torteno-kiuriteshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lefejto-csatlakozo-ta-1000-tartalyhoz-tartalykocsival-torteno-kiuriteshez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/legtelenito-armatura-tarolo-es-hulladekkezelo-tartalyhoz-tipus-ta/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

WA 50-N elektromos szivattyú, gázolaj 
és fűtőolaj lefejtéséhez, automata 
töltőpisztollyal és rögzítő-konzollal, 
(áramlásmérő opcionális), 
Cikkszám 117-608-J1, 236.300 Ft

Kézi szivattyú a TA típusú tárolótartályhoz, 
gázolaj és fűtőolaj lefejtéséhez, 
tömlőhossz 1,5 m, 
Cikkszám 117-570-J1, 61.600 Ft

Tároló- és hulladékkezelő-tartályok

  

Jelmagyarázat
1. Acélköpeny
2. PE-belső tartály
3. Betöltő cső
4. Töltöttségszint-jelző
5. Szabad felhasználású karmantyú
6. Leeresztő cső
7. Acélcső raklap
8. Optikai szivárgásjelző

Működési elv rajza

  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély –  Z-40.21-133

Töltöttségszint-jelző az alapkivitel részeként

W típusú elektromos 
hordószivattyúkhoz, 
Cikkszám 173-296-J1, 76.000 Ft

HP 40 típusú elektromos 
szivattyúkhoz, 
Cikkszám 173-295-J1, 76.000 Ft

Zárható betöltő-tölcsér 
szűrőbetéttel, 
Cikkszám 117-781-J1, 
96.600 Ft

2-lépcsős fellépők, méretek 
sz x mé x ma (mm): 620 x 630 x 400, 
Cikkszám 117-782-J1, 71.400 Ft

HP típusú elektromos szivattyú standard 
töltőpisztollyal (mennyiségmérő 
opcionálisan rendelhető), 
Cikkszám 117-541-J1, 80.200 Ft

ÁramlásmérőkLefejtő szivattyúk

UN - 
szállítási 
engedély

https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-wa-50-n-dizel-es-futoolajhoz-automata-toltopisztollyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-szivattyu-a-ta-tipusu-tarolotartalyhoz-dizelhez-es-futoolajhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-tp-hordoszivattyuhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atfolyasmero-hordoszivattyuhoz-hp-40/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/zarhato-betolto-tolcser-szurobetettel-es-fedellel-ta-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/2-lepcsos-fellepo-ta-tarolo-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-hp-standard-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147
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Típus PolyMove mobil dízel tartályok

Kivitel szivattyúval, csapszeleppel és tömlővel szivattyúval, csapszeleppel, tömlővel és átfolyásmérővel

Űrtartalom [l] 250 450 250 450
UN-engedéllyel ADR 1.1.3.1C szerint D/BAM 12943/31H2 ADR 1.1.3.1C szerint D/BAM 12943/31H2
Cikkszám Névleges feszültség  [V] 12 214-357-J1 194-025-J1 222-102-J1 222-105-J1
Ürítési mennyiség max. [l/min] 35 35 35 35
Cikkszám Névleges feszültség  [V] 24 214-358-J1 194-026-J1 222-103-J1 222-106-J1
Ürítési mennyiség max. [l/min] 70 70 70 70
Cikkszám Névleges feszültség  [V] 230 214-402-J1 194-027-J1 222-104-J1 222-107-J1
Ürítési mennyiség max. [l/min] 56 56 56 56
Ár Ft / darab 298.600 425.300 369.600 492.800

UN - szállítási 
engedély

ÁR-TIPP

298.600 Ft -tól

Mobil dízel tartályok

Mobil dízel töltőállomások polietilénből (PE)

  

Mobil dízel töltőállomás, 
PolyMove, PM 250 típus

A 250 literes PolyMove mobil dízel töltőállomás még 
nyitott fedéllel is felfér egy kisteherautóra. A tömlő 
hossza elegendő, hogy kényelmesen tudjunk oldalról 
vagy hátulról is tankolni.

 W Kényelmes és biztonságos helyszíni tankolás dízel meghajtású munkagépei és haszongépjárművei számára
 W Nincs több költséges leállás a töltőállomásra megtett utak miatt
 W Teljesen korróziómentes műanyagból
 W Beépített tároló terek a 4 csaptömlőnek, automatikus csappisztolyoknak és szivattyúkábelnek
 W Elektromos szivattyúk nagy teljesítménnyel
 W Golyós szelep biztosítja a lezárást
 W Minden szerelvény jól hozzáférhető és védett helyen a tároló rekeszben található, ami egyúttal 
kármentő tálcaként is szolgál, a leeső cseppek felfogásához

https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-12-v-szivattyu-kek-szurke-250-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-12-v-szivattyu-kek-szurke-450-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-12-v-szivattyu-250-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-12-v-szivattyu-450-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-24-v-szivattyu-kek-szurke-250-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-24-v-szivattyu-kek-szurke-450-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-24-v-szivattyu-250-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-24-v-szivattyu-450-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-230-v-szivattyu-kek-szurke-250-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-230-v-szivattyu-kek-szurke-450-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-250-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-230-v-szivattyu-250-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polymove-450-mobil-dizel-toltoallomas-polietilenbol-230-v-szivattyu-450-literes-atfolyasmerovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

KARBANTARTÁS & SZERVIZ 
Biztonság a                       -tól

Szerviz-telefonszám: +36 96 800 147

UN - szállítási 
engedély
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 Cikkszám Ár Ft / darab

Digitális átfolyásmérő utólagos felszereléshez 221-731-J1 71.400

LED akkumulátoros lámpa 195-350-J1 9.600

Kármentő tálca a PM 250 töltőállomáshoz 162-286-J1 114.500

Kármentő tálca a PM 450 töltőállomáshoz 195-351-J1 88.900

ABC 2 kg-os porral oltó tűzoltó készülék 195-498-J1 26.800

Szorbens mobil szettek 116-660-J1 19.500

Csúszásgátló szőnyegek szállítás biztosításához 216-909-J1 12.300

Racsnis rögzítő heveder a PM 250 típushoz 216-907-J1 8.100

4 feszítő öv a PM 450 típushoz 195-352-J1 20.500

Mobil dízel tartályok

Jól illeszkedő kármentő tálca a 
PM 450 típushoz, álló tároláshoz, 
Cikkszám 195-351-J1, 88.900 Ft

Alapfelszereltségként LED 
akkumulátoros lámpával

Átlátszó dokumentumos zseb a 
védőfedélben (csak a 450 literes 
változatnál)

A süllyesztett markolatokkal 
kézzel is manőverezhető

Robusztus zárható 
védőfedél

A beépített villazsebekkel 
mozgatható

Csappisztoly tartására 
szolgáló fi ók

A PolyMove mobil dízel 
tartályok teljesítik az  Európai 
szerződés (ADR) szerinti közúti 
veszélyesanyag-szállítás 
nemzetközi feltételeit, további 
edények is szállíthatók összesen 
1000 l mennyiségben ADR 
jogosítvány és különleges 
rendszám nélkül.

A szivattyúkábel bemélyedése lehetővé 
teszi a védőburkolat zárolását akkor is, 
ha a tápegység csatlakoztatva van

Csúszásgátló szőnyegek 
szállítás biztosításához, 
Cikkszám 216-909-J1, 12.300 Ft

A 450 literes PolyMove dízel töltőállomás 
többször sikeresen teljesített az 1,2 m-es 
esési teszteken -20° hőmérséklet mellett.

  

Alkalmazási példa: Leginkább kisteherautókkal vagy 
pick-up gépjárművekkel szállítható. A csúszásgátló 
szőnyegeknek és biztonsági hevedereknek köszönhetően 
biztonságosan felrakodható (lásd a tartozékoknál). 
Biztonságos üzemanyagellátás - helyben.

https://www.denios.hu/shop/aramlasmero-pe-dizeltartalyokhoz-utolagos-felszereleshez-szett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/led-munkalampa-mobil-dizeltartartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/karmento-talca-classic-line-polietilenbol-pe-2-hordohoz-pe-racsrostellyal-900x1300x375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kulso-boritas-mdt450-helyhez-kotott-hasznalatra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tuzolto-keszulek-f2g-abc-osztaly-2-kg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/densorb-mobil-keszlet-konnyu-atlatszo-hordtaskaban-olaj-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csuszasgatlo-szonyeg-szallitas-biztositasahoz-1200-x-800-x-3-mm-pu-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsnis-rogzito-heveder-2-reszes-racsnival-4m-h-35mm-sz-polymove-250-mobil-dizel-toltoallomashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/racsnis-rogzito-heveder-mobil-dizel-toltoallomashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kulso-boritas-mdt450-helyhez-kotott-hasznalatra/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csuszasgatlo-szonyeg-szallitas-biztositasahoz-1200-x-800-x-3-mm-pu-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


  Általános Építésfelügyeleti 
Engedély – Z-40.21-310DIBt
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 Dupla falú készlettöltő tartályok és gyűjtőtartályok

Űrtartalom [l] 750 1100 1500
Külső méretek 
h x sz x ma (mm) 780 x 780 x 1710 1580 x 790 x 1360 1580 x 790 x 1740

DIBt engedély Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310
Cikkszám 179-310-J1 179-311-J1 179-312-J1
Ár Ft / darab 248.200 317.500 389.200

 Fekvő hengeres tartályok, 300 - 3000 literes

Űrtartalom [l] 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Névleges szélesség Fedél DN 180 DN 285 DN 285 DN 285 DN 380 DN 380 DN 380 DN 380
Külső méretek h x sz x ma (mm) 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
Cikkszám 256-976-J1 256-977-J1 256-978-J1 256-979-J1 256-980-J1 256-981-J1 256-982-J1 256-983-J1
Ár Ft / darab 113.800 184.500 223.700 265.000 366.800 471.500 597.500 716.800

 W Hengeres tartályok élelmiszerbarát UV-stabil 
polietilénből (LLD-PE)

113.800 Ft -tól

Rendelhető kiegészítők:

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

2 lépcsős, horganyzott fellépő 179-313-J1 94.200

Elektromos dízelszivattyú, 4 m-es tömlő és automatikus csapszelep 
(tartalmazza a tartót), teljesítmény 35 liter/perc 117-565-J1 122.200

Dízel/olajvezető cső 2'' tartálykocsi kuplunggal 179-323-J1 60.600

Dízeltartály-határértéktartó tartalomjelzővel 181-611-J1 34.700

Szintjelző -750 literes tartályhoz 181-612-J1 13.900

Túltöltésgátló friss- és fáradtolaj tartályhoz 179-317-J1 312.900

Matrica „csak használt olajhoz” 179-322-J1 5.800

Szívócső tartálykocsi kuplunggal 750 és 1500 literes tartályhoz 179-314-J1 76.300

Szívócső tartálykocsi kuplunggal 1100 literes tartályhoz 179-315-J1 74.200

Túltöltésgátló fotóvegyszereres tartályokhoz 179-318-J1 625.100

Készlettöltő tartályok és gyűjtőtartályok

Dupla falú készlettöltő tartályok és 
gyűjtőtartályok

Elektromos dízelszivattyú, 
4 m-es tömlő és automatikus 
csapszelep (tartalmazza a tartót), 
teljesítmény 35 liter/perc, 
Cikkszám 117-565-J1, 122.200 Ft

2 lépcsős, horganyzott fellépő, 
Cikkszám 179-313-J1, 
94.200 Ft

Túltöltésgátló friss- és 
fáradtolaj tartályhoz, 
Cikkszám 179-317-J1, 
312.900 Ft

  

Fekvő hengeres tartályok, 
300 - 3000 literes

 W Vízszerű közeghez alkalmas
 W Csavaros fedél polipropiléből (PP) szellőztető 
szeleppel

 W Szinterezett liter-skála töltöttségi ellenőrzéssel
 W 750 litertől daruszemekkel

1500 liter 
űrtartalmú tartály.

 W Vizekre veszélyes anyagok biztonságos tárolása és ártalmatlanítása
 W Engedélyezve pl. fűtőolaj, dízel, bio-dízel, kenőolajok, növényi olajok, etilénglikol, 
fényképészeti vegyszerek, ammónia-víz, műszakilag tiszta karbamid-oldat, 
használt olaj... tárolására

 W Korróziómentes dupla falú teljesen műanyag tartály polietilénből nagyobb 
élettartammal és extrém tartóssággal

 W Kármentő tálca nélkül is felállítható
 W 4 felső 2”-os csatlakozással
 W Szintjelzővel és 2”-os szellőztető nyílással
 W Max. 1,15 g/cm³ sűrűségű folyadékok számára

https://www.denios.hu/shop/duplafalu-muanyag-tartaly-telitettsegi-szintjelzovel-es-szellozteto-szeleppel-750-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/duplafalu-muanyag-tartaly-telitettsegi-szintjelzovel-es-szellozteto-szeleppel-1100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/duplafalu-muanyag-tartaly-telitettsegi-szintjelzovel-es-szellozteto-szeleppel-1500-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-300-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-500-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-750-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-1000-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-1500-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-2000-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-2500-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vizszintes-tartaly-polietilenbol-pe-3000-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lepcsos-fellepo-horganyzott-muanyag-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-hp-automata-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/dizel-olajvezeto-cso-2-tartalykocsi-tengelykapcsoloval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/dizeltartaly-hatarertektarto-tartalomjelzovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szintjelzo-750-1500-literes-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltottseg-elleni-biztositas-friss-es-faradt-olaj-tankhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/matrica-faradtolaj-aiii-muanyag-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivocso-tartalykocsi-kuplunggal-750-es-1500-literes-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szivocso-tartalykocsi-kuplunggal-1100-literes-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltottseg-elleni-biztositas-fotovegyszeres-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elektromos-szivattyu-hp-automata-toltopisztollyal-1600-mm-merulesi-melyseg/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lepcsos-fellepo-horganyzott-muanyag-tartalyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tultoltottseg-elleni-biztositas-friss-es-faradt-olaj-tankhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


254.500 Ft -tól

263.600 Ft -tól

 Ipari tartályok, 1100 - 5000 literes

Űrtartalom [l] 1100 1650 2000 2000 3000 5000

Kivitel 1 dómnyílás (400 mm), 
1 csonk (R2“), 1 kifolyó (R2“)

1 dómnyílás (400 mm), 
1 csonk (R2“), 1 kifolyó (R2“) 4 csonk (R2“) 1 búvónyílás (450 mm),

2 csonk (R2“)
3 csonk (R2 S“), 

1 csonk (S 160 x 7)
3 csonk (R2 S“), 

1 csonk (S 160 x 7)
Külső méretek h x sz x ma (mm) 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
DIBt engedély – – – – Z-40.21-241 Z-40.21-241
Cikkszám átlátszó 179-626-J1 179-628-J1 179-632-J1 179-630-J1 179-634-J1 179-636-J1
Ár Ft / darab 263.600 312.900 357.700 403.200 637.700 1.122.100

Cikkszám fekete 179-627-J1 179-629-J1 179-633-J1 179-631-J1 179-635-J1 179-637-J1
Ár Ft / darab 272.300 327.300 376.600 419.700 683.900 1.210.300
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 Vegyszeres tartályok, 1100 - 4000 literes

Űrtartalom [l] 1100 1500 2000 2500 3000 4000
Kivitel 1 csavar 1 csavar 3 csavar 3 csavar 3 csavar 3 csavar
Külső méretek h x sz x ma (mm) 1400 x 720 x 1400 1560 x 720 x 1640 2070 x 720 x 1690 1870 x 995 x 1650 2230 x 995 x 1650 2430 x 995 x 1950
DIBt engedély – – Z-40.21.138 Z-40.21.138 Z-40.21.138 Z-40.21.138
Cikkszám átlátszó 137-875-J1 137-876-J1 137-877-J1 269-742-J1 137-878-J1 137-879-J1
Ár Ft / darab 254.500 358.100 440.700 576.980 835.100 1.064.000

Cikkszám fekete 269-680-J1 269-681-J1 269-682-J1 269-743-J1 269-683-J1 269-684-J1
Ár Ft / darab 225.800 320.200 391.600 594.280 740.400 943.500

Cikkszám
137-881-J169.300 Ft Cikkszám

137-880-J164.100 Ft

2”-os sárgaréz golyóscsap horganyzott acél ellenperemmel, 
a tartályhoz való folyadéktömített rögzítéshez

1 1/4''-os polipropilén (PP) kifolyócső PP ellenperemmel,
a tartályhoz való folyadéktömített rögzítéshez

Rendelhető kiegészítők:

Tartozék Cikkszám Ár Ft / darab

Dómnyílás nyílás 400 mm Ø, tartályokhoz, natúr 179-638-J1 100.100

Dómnyílás 400 mm Ø, tartályokhoz, fekete 179-639-J1 102.600

Csonk R 1'' belső, 95 mm, átlátszó 179-640-J1 32.000

Csonk R 1'' belső, 95 mm, fekete 179-641-J1 34.700

Csonk R 2'' belső, 100 mm, fekete 179-642-J1 47.600

Leeresztő csap R 2” derékszögű kifolyással 179-643-J1 35.200

Leeresztő csap R 2” ferde szeleppel 179-644-J1 40.700

Golyóscsap 2” 179-645-J1 61.000

Vegyszeres tartályok, 1100 - 4000 literes

Ipari és vegyszeres tartályok

Ipari tartályok, 1100 - 5000 literes

  

 W Vegyszerek és élelmiszerek tárolására alkalmas
 W Népszerű termék pl. az élelmiszeripar, a vegyipar, a 
környezetmérnöki és vízkezelő üzemek, a szennyvíztisztító telepek 
és a hűtőberendezések területén

 W Tartós és környezetbarát
 W Polietilénből (HDPE) horganyzott acél kötésekkel
 W Natúr-átlátszó (töltöttségi állapot látható) vagy fekete 
(fényvédett, pl. algásodás ellen) változatban is rendelhető

 W Max. 1,2 g/cm³ sűrűségű folyadékok számára
 W Tartályok, 3000 és 5000 literes, DIBt-engedéllyel

 W Vegyszerek és élelmiszerek tárolására alkalmas, max. 
sűrűség: 1,1 g/cm³

 W Stabil kivitelben horganyzott acél kiegészítő kerettel

Vegyszeres tartályok, 1100 - 4000 literes

Ipari tartályok különféle 
kivitelben: dóm nyílással 
(balra), búvónyílással 
(középen) vagy betöltő 
csonkkal (jobbra).

 W Talajszint közelében beépített acélkarimával (nem érintkezik a tárolt anyaggal), melyben a 
külön rendelhető leeresztő eszközök csatlakoztathatók

 W Helytakarékos négyszögletes forma betöltő kupolával (DN 400), légmentesen zárható
 W Élelmiszerbarát polietilénből (PE) készül
 W Tartályok, min. 2000 literes, DIBt-engedéllyel

https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-1100-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-1650-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-2000-literes-4-beonto-csonk-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-2000-literes-buvonyilas-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-3000-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-5000-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-1100-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-1650-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-2000-literes-4-beonto-csonk-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-2000-literes-buvonyilas-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-3000-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ipari-tartaly-5000-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszeres-tartaly-polietilenbol-pe-1100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszeres-tartaly-polietilenbol-pe-1500-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszeres-tartaly-polietilenbol-pe-2000-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszeres-tartaly-polietilenbol-pe-3000-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vegyszeres-tartaly-polietilenbol-pe-4000-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sargarez-golyoscsap-vegyszeres-tartalyhoz-2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kifolyocso-polipropilenbol-pp-vegyszeres-tartalyhoz-1-1-4/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/domnyilas-nyilas-400-mm-o-tartalyokhoz-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/domnyilas-400-mm-o-tartalyokhoz-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csonk-r-1-belso-95-mm-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csonk-r-1-belso-95-mm-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csonk-r-2-belso-100-mm-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-r-2-derekszogu-kifolyassal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-r-2-ferde-szeleppel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/golyoscsap-2/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Űrtartalom [l] 60 65 80 160 220

Külső méretek h x sz x ma (mm) 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
Cikkszám 180-740-J1 180-741-J1 180-742-J1 180-738-J1 180-739-J1
Ár Ft / darab 17.700 18.900 24.000 28.900 36.400

17.700 Ft -tól

74.200 Ft -tól

Űrtartalom [l] 100 700 1100

Külső méretek h x sz x ma (mm) 855 x 595 x 290 1380 x 985 x 760 1630 x 1190 x 800
Cikkszám 137-882-J1 137-885-J1 137-886-J1
Ár Ft / darab 74.200 209.700 254.500

Tartozék

Cikkszám Lapos fedél 137-887-J1 137-890-J1 137-891-J1
Ár Ft / darab 69.300 90.700 116.200

Cikkszám Alváz 137-897-J1 137-900-J1 137-901-J1
Ár Ft / darab 100.100 221.900 314.300

Négyszögletes tároló ládák

 W Sokoldalúan használható
 W Élelmiszerbarát polietilénből (HDPE)
 W Számos savval és lúggal szemben ellenálló
 W Kúp alakú kivitel, belül és kívül is sima

Négyszögletes tároló ládák polietilénből

  

Négyszögletes tároló ládák, 
60-220 literes űrtartalommal.

Négyszögletes tároló ládák üvegszálas poliészterből
 W Univerzálisan használható folyadékok, szóróanyagok, 
hulladékok stb. szállításához vagy tárolásához

 W Számos savval és alkáli folyadékokkal szemben ellenálló
 W A sima felület könnyen tisztítható

 W Élelmiszerbarát, üvegszálas poliészter (GFK)
 W Opcionális tartozék: lapos tető (szabadon ráfektethető) 
és alváz az üzemen belüli szállításhoz

Négyszögletes tároló 
ládák, 100-1100 literes 
űrtartalommal.

Alváz

Lapos fedél

https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-polietilenbol-pe-60-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-polietilenbol-pe-65-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-polietilenbol-pe-80-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-polietilenbol-pe-160-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-polietilenbol-pe-220-literes-natur/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-muanyagbol-100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-muanyagbol-700-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/negyszogletes-tarolo-muanyagbol-1100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lapos-teto-negyszogletes-tartalyhoz-100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lapos-teto-negyszogletes-tartalyhoz-700-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lapos-teto-negyszogletes-tartalyhoz-1100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-negyszogletes-tartalyhoz-100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-negyszogletes-tartalyhoz-700-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alvaz-negyszogletes-tartalyhoz-1100-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Űrtartalom [l] 5 10 20 20

Külső méretek h x sz x ma (mm) 230 x 120 x 310 345 x 165 x 275 345 x 165 x 470 345 x 165 x 468
UN-engedéllyel 3A1/Y/250/... 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/...
Cikkszám 264-618-J1 218-954-J1 218-953-J1 264-617-J1
Ár Ft / darab 10.600 12.200 13.700 24.800

Rendelhető kiegészítők:

Biztonsági kifolyócsonkok, 5 és 10 literes 
csavaros kupakkal rendelkező kannák 
számára, Cikkszám 264-626-J1, 10.800 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Biztonsági kifolyócsonkok, 5 és 10 literes 
csavaros kupakkal rendelkező kannák 
számára, Cikkszám 264-626-J1, 10.800 Ft

A hozzáillő illő kiegészítőket 
megtalálja az üzletben!

www.denios.hu

 W UN-engedély a II. és III. csomagolási csoportú veszélyes anyagok szállításához

Kifolyócsonkok bajonettzárral, 
Cikkszám 218-955-J1, 8.600 Ft

Kannatartó 20 literes kannákhoz, 
Cikkszám 264-620-J1, 12.600 Ft

Űrtartalom [l] 5 10 20

Külső méretek h x sz x ma (mm) 230 x 120 x 310 345 x 165 x 275 345 x 165 x 470
UN-engedéllyel 3A1/Y/250/... 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/...
Cikkszám 264-618-J1 218-954-J1 218-953-J1
Ár Ft / darab 10.600 12.200 13.700

10.600 Ft -tól 

 W UN-engedély az I., II. és III. csomagolási csoportú 
veszélyes anyagok szállításához

Űrtartalom [l] 100 700 1100

Külső méretek h x sz x ma (mm) 855 x 595 x 290 1380 x 985 x 760 1630 x 1190 x 800
Cikkszám 137-882-J1 137-885-J1 137-886-J1
Ár Ft / darab 74.200 209.700 254.500

Tartozék

Cikkszám Lapos fedél 137-887-J1 137-890-J1 137-891-J1
Ár Ft / darab 69.300 90.700 116.200

Cikkszám Alváz 137-897-J1 137-900-J1 137-901-J1
Ár Ft / darab 100.100 221.900 314.300

Kannák UN-engedéllyel

Üzemanyag kanna acélból bajonettzárral

 W Üzemanyagnak ellenálló tömítésekkel és belső lakkozással - nincs rozsdásodás, ezáltal tiszta marad a tárolt anyag
 W Széles légtelenítő csatorna a gyors kiürítés érdekében
 W Szabadalmaztatott biztonsági rögzítő stift és bajonettzár a biztonságos szállítás érdekében
 W Opcionális tartozék: kifolyócsonk praktikus tartóval a kannához történő könnyű rögzítéshez

Üzemanyag kanna acélból, 
bajonettzárral

 W Üzemanyagnak ellenálló tömítésekkel és belső lakkozással - nincs 
rozsdásodás, ezáltal tiszta marad a tárolt anyag

 W Széles légtelenítő csatorna a gyors kiürítés érdekében
 W Csavaros kupakkal
 W Opcionális tartozék: kifolyócsonk praktikus tartóval a kannához 
történő könnyű rögzítéshez

 W Beépített mágnes a kupakban

Acél üzemanyag tartály, 
ExploSafe, 20 liter, 
robbanásgátló rendszerrel: az 
alumínium fonat elnyeli a hőt és 
megakadályozza a robbanást.

  

https://www.denios.hu/shop/uzemanyag-kanna-acelbol-5-literes-urtartalommal-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acellemez-hordo-10-l-olivazold-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acellemez-hordo-20-l-olivazold-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/uzemanyag-kanna-acelbol-explosafe-20-literes-urtartalommal-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-kifolyocsonk-smart-spout-5-es-10-literes-csavaros-kupakkal-rendelkezo-kannakhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kannatarto-20-literes-kannahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/uzemanyag-kanna-acelbol-5-literes-urtartalommal-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acellemez-hordo-10-l-olivazold-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/acellemez-hordo-20-l-olivazold-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


316

3

www.denios.hu/shop

Űrtartalom [l] 5 10 20 25 30 60

Külső méretek h x sz x ma (mm) 195 x 160 x 234 232 x 194 x 303 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 379 x 287 x 402 395 x 345 x 648
UN-engedéllyel 3H1/X1.3/250/... 3H1/X1.9/250/... 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
Zárófedél DIN 51 DIN 51 DIN 61 DIN 61 DIN 61 DIN 71
Cikkszám 266-987-J1 266-988-J1 266-989-J1 266-990-J1 266-991-J1 266-992-J1
Ár Ft / darab 3.600 4.500 5.700 6.000 6.400 13.000

Űrtartalom [l] 5 10 20 25 30 60

Külső méretek h x sz x ma (mm) 195 x 160 x 234 232 x 194 x 303 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 379 x 287 x 402 395 x 345 x 648
UN-engedéllyel 3H1X1.3/250/… 3H1/X1.9/250/... 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
Zárófedél DIN 51 DIN 51 DIN 61 DIN 61 DIN 61 DIN 71
Cikkszám 266-993-J1 266-994-J1 266-995-J1 266-996-J1 266-997-J1 266-998-J1
Ár Ft / darab 3.600 4.500 5.700 6.000 6.700 10.600

3.600 Ft -tól 

3.600 Ft -tól 

A rugalmas kifolyócső biztonságosan 
tárolható a kannában.

Kannák polietilénből (PE), kifolyócsővel

 W Rugalmas kifolyócső integrált szellőzéssel
 W A rugalmas kifolyócső biztonságosan tárolható a kannában és ezáltal védett 
a szennyeződések és sérülések ellen

 W A zárókupak elveszés ellen rögzítőszalaggal biztosított
 W Robusztus, ütésálló műanyagból gyártott

 W UN-engedély a II. és III. csomagolási csoportú veszélyes anyagok szállításához

20

Űrtartalom [l] 20

Külső méretek h x sz x ma (mm) 350 x 175 x 480
Engedélyek 3H1/Y/150/....
Cikkszám 228-637-J1
Ár Ft / darab 18.200

  

Kannák UN-engedéllyel

Műanyag kannák polietilénből (PE)

 W Hordozófüllel, csavaros zárókupakkal és PE-tömítéssel
 W Raklaphoz igazított forma, rakásolható
 W Polietilénből (PE)

Átlátszó műanyag kannák polietilénből (PE)

 W Élelmiszerbarát és kémiailag ellenálló polietilénből (PE)
 W Hordozófüllel
 W Raklaphoz igazított forma, rakásolható

 W UN-engedéllyel a veszélyes anyagok szállításához

 W UN-engedéllyel a veszélyes anyagok szállításához

https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-5-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-10-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-20-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-25-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-30-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-60-literes-natur-atlatszo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-5-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-10-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-20-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-25-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-30-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-60-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


67.900 Ft -tól

Űrtartalom [l] 6 12 20

Külső méretek h x sz x ma (mm) 194 x 164 x 311 232 x 192 x 376 290 x 245 x 399
UN-engedéllyel 3H1/Y1.4/150/… 3H1/Y1.8/150/… 3H1/Y1.9/150/…
Zárófedél DIN 61 DIN 61 DIN 61
Cikkszám 266-999-J1 267-000-J1 267-001-J1
Ár Ft / darab 5.200 8.800 10.800
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10.300 Ft -tól

Űrtartalom [l] 10 30 60

Külső méretek h x sz x ma (mm) 235 x 195 x 345 375 x 270 x 425 396 x 332 x 630
UN-engedéllyel 3H1/Y1.6/200... 3H1/Y1.2/150... 3H1/Y1.2/150...
Zárófedél Nr. 61 (60 mm) Nr. 71 (70 mm) Nr. 71 (70 mm)
Cikkszám 148-430-J1 129-120-J1 129-121-J1
Ár Ft / darab 11.400 16.300 25.400

Ár Ft / darab 5 darabtól 10.300 14.600 22.400

5.200 Ft -tól 

Fedél-kulcsok

Nemesacél tölcsérek

H51-es menettel rendelkező tartályokhoz, 
Cikkszám 187-010-J1, 67.900 Ft

H61-es menettel rendelkező tartályokhoz, 
Cikkszám 129-142-J1, 69.700 Ft

H71-es menettel rendelkező tartályokhoz, 
Cikkszám 137-515-J1, 71.400 Ft

Vezetőképes kannák polietilénből (PE)

Vezetőképes kannák Ex-területre polietilénből (PE)

  

10 literes kanna elektromosan vezetőképes 
kivitelben, Cikkszám 148-430-J1

Kannák UN-engedéllyel

 W Ideális kisebb folyadékmennyiségek adagolt 
áttöltéséhez

 W Korróziómentes és ellenálló agresszív 
közeggel szemben

 W Túltöltés elleni 
biztosítással

 W Fedéllel és lángzárral

 W Gyúlékony folyadékokhoz alkalmas
 W A 0, 1, 2, 20, 21 és 22-es zónákban, az elektrosztatikus feltöltődés következtében felléphető 
gyulladásveszélyek elleni megfelelő intézkedésekkel, pl. a tartály földelésével, használata 
megengedett. A tartály alkalmazása a „Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok” 
(TRGS 727) hatálya alá tartozik

 W Hordozófüllel, csavaros zárókupakkal és PE-tömítéssel
 W Környezetbarát  polietilénből
 W Raklaphoz igazított forma, rakásolható

60 literes kanna elektromosan vezetőképes 
kivitelben, Cikkszám 129-121-J1

 W Műanyag kannákhoz, hollandianyás 
rögzítéssel

 W UN-engedéllyel a veszélyes anyagok szállításához
 W Elektromos vezető, felületi ellenállása 10⁵ - 10⁸ Ohm

 W UN engedéllyel a veszélyes anyagok szállításához
 W 1-es és 2-es robbanásvédelmi zónákban használható 
 W Engedélyezve a II A és II B robbanási csoportok gyúlékony folyadékainak használatára
 W Raklaphoz igazított forma, rakásolható
 W Rendkívül hatékony EVOH záróréteg gázokkal szemben (pl. oxigén, szénsav)
 W Élelmiszerbarát és kémiailag ellenálló polietilénből (PE)

lásd

241

https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-antisztatikus-6-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-antisztatikus-12-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-antisztatikus-20-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-elektromosan-vezetokepes-10-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-vezetokepes-30-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-vezetokepes-60-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolcser-muanyag-kannakhoz-h51-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-tolcser-muanyag-kannakhoz-h61-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/nemesacel-tolcser-muanyag-kannakhoz-h71-menettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-elektromosan-vezetokepes-10-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-kanna-polietilenbol-pe-vezetokepes-60-literes-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 Szélesnyakú műanyag hordók

Űrtartalom [l] 3,6 6,4 10,4 15,4 20,0 26,0 42,0 55,0 68,0
Ø x ma [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

Kivitel nyílás 136 mm nyílás 136 mm nyílás 204 mm nyílás 204 mm nyílás 203 mm nyílás 204 mm 282 mm-es nyílás, 
2 hordozófül

282 mm-es nyílás, 
2 hordozófül

282 mm-es nyílás, 
2 hordozófül

Cikkszám 179-655-J1 129-122-J1 179-656-J1 129-123-J1 129-124-J1 129-125-J1 179-657-J1 129-126-J1 129-128-J1
Ár Ft / darab 4.800 5.600 9.800 10.300 10.900 13.700 18.200 18.900 20.300

Ár Ft / darab 10 darabtól 4.400 4.980 8.800 9.400 9.900 12.300 16.100 16.900 18.200

 Szélesnyakú és szuperszéles-nyakú hordók UV-védelemmel

Űrtartalom [l] 6 15 26 55
Ø x ma [mm] 198 x 263 274 x 327 316 x 425 410 x 495
Kivitel nyílás 136 mm nyílás 204 mm nyílás 204 mm 354 mm-es nyílás, 2 hordozófül
Cikkszám 179-661-J1 179-662-J1 179-663-J1 179-664-J1
Ár Ft / darab 6.980 11.400 14.900 24.700

Ár Ft / darab 10 darabtól 6.400 10.300 13.300 22.200

6.400 Ft -tól

4.400 Ft -tól

 Szuperszéles-nyakú műanyag hordók

Űrtartalom [l] 26 34 39 55 64 75 110
Ø x ma [mm] 338 x 358 338 x 449 338 x 505 410 x 495 410 x 573 410 x 680 455 x 787

Kivitel 295 mm-es nyílás, 
2 hordozófül

295 mm-es nyílás, 
2 hordozófül nyílás 295 mm 354 mm-es nyílás, 

2 hordozófül
354 mm-es nyílás, 

2 hordozófül
354 mm-es nyílás, 

2 hordozófül
392 mm-es nyílás, 

2 hordozófül
Rámpa színe fehér fehér fehér barna barna barna fehér
Fedő színe piros piros piros bézs bézs bézs piros
Cikkszám 129-129-J1 129-130-J1 179-658-J1 129-131-J1 129-132-J1 179-659-J1 179-660-J1
Ár Ft / darab 15.600 18.600 18.200 22.200 23.500 24.300 31.300

Ár Ft / darab 10 darabtól 13.900 16.600 16.500 20.100 20.600 21.800 28.300
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ÚJ

20.000 Ft -tól 

 Négyszögletes szélesnyakú hordók

Űrtartalom [l] 40,0 50,0 66,0 80,0
Korpusz méretek sz x mé x ma 
[mm] 380 x 380 x 399 380 x 380 x 476 380 x 380 x 594 380 x 380 x 724

Kivitel 282 mm-es nyílás, 2 db hordozófül 282 mm-es nyílás, 2 db hordozófül 282 mm-es nyílás, 2 db hordozófül 282 mm-es nyílás, 2 db hordozófül
Cikkszám 265-661-J1 265-662-J1 265-663-J1 265-664-J1
Ár Ft / darab 20.000 20.700 22.300 25.000

13.900 Ft -tól

Hordók műanyagból

  

Szélesnyakú és szuperszéles-nyakú hordók UV-védelemmel

Szuperszéles-nyakú műanyag hordók

Szélesnyakú WH típusú hordók, porok 
és paszták biztonságos tárolásához.

SWH típusú szuperszéles-nyakú hordók 
különböző méretekben és színekben.

 W Cseppmentesen zárható a praktikus csavaros fedéllel
 W Stabil és biztonságosan rakásolható

 W UN-engedéllyel az I., II. és III. csomagolási csoportokhoz
 W Számos savval és lúggal szemben ellenálló
 W A hordók lég- és cseppmentesen zárnak, rakásolhatók és 
eredetbiztosan plombálhatók

 W Gyorsan lezárhatók a beépített tömítéssel ellátott csavaros fedéllel
 W Jó minőségű polietilénből (PE)

 W Sima belső fal, könnyen tisztítható
 W A gördülő bordák védenek a sérülésektől
 W Élelmiszerekhez is használható
 W Hőálló -25  C-tól +70  C-ig

 

 W UN-azonosító szilárd anyagokhoz
 W Óvja meg hatékonyan áruját a 200 a 400 nm közötti UV-sugárzástól!

 W Ideális szilárd anyagok vagy paszták tárolásához

https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-3-polietilenbol-pe-3-6-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-6-polietilenbol-pe-6-4-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-10-polietilenbol-pe-10-4-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-15-polietilenbol-pe-15-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-20-polietilenbol-pe-20-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-26-polietilenbol-pe-26-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-42-polietilenbol-pe-42-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-55-polietilenbol-pe-55-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-68-polietilenbol-pe-68-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-6-uv-vedelem-6-literes-fekete-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-15-uv-vedelem-15-literes-fekete-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-wh-26-uv-vedelem-15-literes-fekete-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-swh-55-uv-vedelemmel-55-literes-fekete-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-26-polietilenbol-pe-26-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-34-polietilenbol-pe-34-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-39-polietilenbol-pe-39-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-55-polietilen-pe-55-literes-barna-bezs/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-64-polietilen-pe-64-literes-barna-bezs/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-75-polietilen-pe-75-literes-barna-bezs/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuper-szelesnyaku-hordo-swh-110-polietilenbol-pe-110-literes-feher-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-negyzet-alaku-40-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-negyzet-alaku-50-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-negyzet-alaku-66-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-negyzet-alaku-80-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 Egymásba rakható szélesnyakú hordók

Űrtartalom [l] 30 40 50 60 75 120 150
Ø x ma [mm] 374 x 408 374 x 570 374 x 660 374 x 770 450 x 701 570 x 732 570 x 870

Kivitel 326 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

326 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

326 mm-es nyílás, 2 
db hordozófül

326 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

390 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

490 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

490 mm-es nyílás, 
2 db hordozófül

Cikkszám 217-397-J1 217-399-J1 217-400-J1 217-401-J1 265-665-J1 265-666-J1 265-667-J1
Ár Ft / darab 14.900 17.300 19.500 22.100 25.400 40.300 43.900

Ár Ft / darab 10 darabtól 13.300 15.700 17.500 20.000 22.900 36.300 39.500

 Egymásba rakható ClickPack-tárolók

Űrtartalom [l] 15 20 25
Ø x ma [mm] 333 x 297 333 x 377 333 x 457
Kivitel nyílás 295 mm nyílás 295 mm nyílás 295 mm
Cikkszám 217-403-J1 217-404-J1 217-405-J1
Ár Ft / darab 8.800 9.300 9.950

 Vezetőképes szélesnyakú és szuperszéles-nyakú hordók

Űrtartalom [l] 6 26 75
Ø x ma [mm] 198 x 265 316 x 425 410 x 680
Kivitel nyílás 136 mm nyílás 204 mm 354 mm-es nyílás, 2 hordozófül
Felületi ellenállás ≤ 10⁴ Ω  ≤ 10⁶ Ω ≤ 10⁶ Ω 
Cikkszám 274-303-J1 129-134-J1 129-136-J1
Ár Ft / darab 13.000 31.200 69.700

Ár Ft / darab 10 darabtól 11.700 28.300 66.300

120

13.300 Ft -tól
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Egymásba rakható ClickPack-tárolók

8.800 Ft -tól

Hordók műanyagból

Egymásba rakható ClickPack-tárolók

  

Egymásba rakható szélesnyakú hordók

Az egymásba rakható szélesnyakú hordók minden méretének ideális 
átmérője van és helytakarékosan egymásba rakhatók.

Vezetőképes szélesnyakú és szuperszéles-nyakú hordók

 W Nagyon kényelmes csavaros fedéllel: csupán egy 
negyedfordulattal nyitható és zárható

 W Sima belső fal a könnyű ürítés és gyors tisztítás érdekében

 W Praktikus csavaros fedéllel a gyors kezelésért
 W Cseppmentesen zár a tároló tartalmának megóvásáért
 W Stabil és biztonságosan rakásolható

 W A biztonságos megoldás a statikus feltöltődés elkerülésére szilárd és pasztás anyagok kezelése során
 W Számos savval és lúggal szemben ellenálló
 W A hordók lég- és cseppmentesen zárnak, rakásolhatók és eredetbiztosan plombálhatók
 W Gyorsan lezárhatók a beépített tömítéssel ellátott csavaros fedélellel
 W Jó minőségű polietilénből (PE)
 W Sima belső fal, könnyen tisztítható
 W A gördülő bordák védik a hordókat a sérülésektől
 W Hőálló -20  C-tól +70  C-ig

 W UN-azonosító szilárd anyagokhoz
 W A párazáró fedél megóvja a tároló tartalmát

 W UN-azonosító szilárd anyagokhoz
 W Takarítson meg értékes helyet tároló- és termelő területein!

 W UN-X-engedéllyel az I. II. és III. csomagolási csoportokhoz
 W Elektromosan vezetőképes

13.000 Ft -tól 

https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-muanyag-30-l-feher-kek-egymasba-rakhato-un-engedellyel-fedovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-muanyag-40-l-feher-kek-egymasba-rakhato-un-engedellyel-fedovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-muanyag-50-l-feher-kek-egymasba-rakhato-un-engedellyel-fedovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-muanyag-60-l-feher-kek-egymasba-rakhato-un-engedellyel-fedovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-egymasba-rakhato-75-literes-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-egymasba-rakhato-120-literes-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szelesnyaku-hordo-polietilenbol-pe-egymasba-rakhato-150-literes-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/click-pack-x-tarolo-15-l-feher-tetovel-egymasba-rakhato-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/click-pack-x-tarolo-20-l-feher-tetovel-egymasba-rakhato-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/click-pack-x-tarolo-25-l-feher-tetovel-egymasba-rakhato-un-engedellyel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-hordo-polietilenbol-pe-6-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-hordo-polietilenbol-pe-26-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vezetokepes-hordo-polietilenbol-pe-2-fogantyuval-75-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Optimális megoldások az Ön üzeme számára - a DENIOS-nál mindent megtalál!

 W Egyedileg az Ön igényeire szabható
 W Mindig biztonságosan dolgozhat agresszív és gyúlékony közegekkel
 W Mindent a jól ismert DENIOS minőségben

Engedje meg, hogy szakértőink 
személyre szabott tanácsokat 
adjanak Önnek egyedi 
megoldásokkal. 
Telefon: +36 96 800 147.

Biztonságos tisztítás a FALCON 
szórófejes- és 
átitató kannákkal

Veszélyesanyag-tároló 
állványok

FALCON biztonsági tárolók 
lefejtő csappal

FALCON Lubriflex lefejtő kannák 
tiszta és kényelmes 
adagoláshoz

FALCON merítő tartályok 
alkatrészek 
tisztításához

Olajfelitató anyagok és 
DENSORB termékek

Földelő kábel 
a biztonságos 
átfejtéshez

Kiskanna kármentő tálcák 
minden igényre

Ártalmatlanító 
tárolók: Oily Waste 
Cans

Munkahelyi 
szőnyegek

FALCON biztonsági kannák 
polietilénből (PE)

  

Aktív és passzív veszélyesanyag-tárolás

lásd

322

lásd

326-327
lásd

351

lásd

363

lásd

323

oldalszám

352

oldalszám

82

oldalszám

266

oldalszám

233

oldalszám

54

oldalszám

342



Tartozék
FALCON acéltölcsér, 

horganyzott
FALCON nemesacél 

tölcsér
Lezáró korlát, 

400 mm átmérő
FALCON fi nomadagoló 

csap nemesacélból

Cikkszám 187-536-J1 187-534-J1 130-516-J1 256-581-J1
Ár Ft / darab 10.500 26.100 71.800 10.500

Rendelhető kiegészítők:

 W Gyúlékony és agresszív folyadékok biztonságos tárolásához

 W Gyúlékony és agresszív folyadékok biztonságos elosztásához és könnyű adagolásához
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Anyaga Acél Nemesacél

Űrtartalom 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l

Biztonsági kannák csavaros kupakkal

Ø x ma [mm] 132 x 181 158 x 226 178 x 336 132 x 181 158 x 226 178 x 336
Cikkszám 187-522-J1 187-523-J1 187-524-J1 203-965-J1 203-966-J1 203-967-J1
Ár Ft / darab 17.300 19.500 22.800 34.800 38.200 43.800

Biztonsági kannák fi nomadagoló csappal

Ø x ma [mm] 132 x 215 158 x 260 178 x 370 132 x 215 158 x 260 178 x 370
Cikkszám 188-951-J1 188-952-J1 188-953-J1 204-058-J1 204-059-J1 204-060-J1
Ár Ft / darab 24.300 26.300 29.800 41.700 45.200 50.800

17.300 Ft
BEST-SELLER

FALCON biztonsági kannák acélból és nemesacélból, fi nomadagoló csappal

FALCON biztonsági kannák acélból és nemesacélból, csavaros kupakkal

Lezáró korlátok, Ø 400 mm, kifolyt 
folyadékok elleni védelemért, pl. 
munkapadokon, laborasztalokon 
történő lefejtés során

  

FALCON biztonsági kannák

 W Üzemen belüli szállításra is alkalmas
 W Csavaros kupak (szivárgásvédelemmel) túlnyomás 
szeleppel és vegyszerálló PFTE-tömítéssel

 W Optimális védelem a lángok ellen a beépített 
lángzárral (kivehető, pl. a tisztítás idejére)

 W Ergonomikus fogó a biztonságos 
kezeléshez

 W A műanyag védőgyűrű megvédi a 
robusztus kannatestet az esetleges 
sérülésektől

 W Több nyelvű GHS szerinti veszély 
jelzéseket tartalmazó biztonsági 
matricával a tartalom azonosítására

 W Finomadagoló csappal nemesacélból 1.4301, szellőzéssel 
és vegyszerálló PFTE-tömítés

 W Optimális védelem a lángok ellen a 
beépített lánggátlóval (kivehető, pl. 
tisztítás idejére)

 W Ergonomikus fogó a 
biztonságos kezeléshez

 W A műanyag védőgyűrű 
megvédi a robusztus 
kannatestet az esetleges 
sérülésektől

 W Több nyelvű GHS szerinti 
veszély jelzéseket 
tartalmazó biztonsági 
matricával a tartalom 
azonosítására

FALCON acéltölcsér, horganyzott, 
FALCON biztonsági tartályhoz

Finomadagoló csap 
nemesacélból szellőzéssel

Finomadagoló csap 
nemesacélból - a 
folyadékok precíz 
adagolása érdekében

https://www.denios.hu/shop/falcon-acel-tolcser-biztonsagi-tartalyhoz-horganyzott-csonk-23-mm-beonto-nyilas-o-138-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-nemesacel-tolcser-biztonsagi-tartalyhoz-csonk-23-mm-beonto-nyilas-o-138-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rugalmas-zarogatak-gyurus-kivitel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-finomadagolo-csap-nemesacelbol-szellozessel-g-1-1-4/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-csavaros-kupakkal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-csavaros-kupakkal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-csavaros-kupakkal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-csavaros-kupakkal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-csavaros-kupakkal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-csavaros-kupakkal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENSORB Varioform - 
erősen nedvszívó felitató 
anyagok többféle kivitelben, 
melyeket törlőkendőként is 
használhatunk

Minden tároló edényt több 
nyelvű GHS szerinti veszély 
jelzéseket tartalmazó 
biztonsági matricával 
szállítunk a tartalom 
azonosítására.

 FALCON biztonsági kanna szállítási engedéllyel

Anyaga acél nemesacél
Űrtartalom [l] 10 20 10 20
Külső méretek h x sz x ma (mm) 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470
Cikkszám 235-307-J1 235-308-J1 180-687-J1 180-688-J1
Ár Ft / darab 15.800 19.500 45.200 50.800
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15.800 Ft -tól

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Óvintézkedések:

Inhalt / Contents / Contenu / Tartalom:

Menge / Volume / Quantité / Mennyiség:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Ön jogilag köteles felcímkézni a veszélyes anyagokat.
Húzza le a veszélyszimbólumot a felső sorból; helyezze fel a 
biztonsági matricát. Adja meg az adatokat. A biztonsági matricát 
a tartályon jól láthatóan helyezze el.

Gefahrstoffsymbol / Hazard Symbol / Pictogramme substances dangereuses / Veszélyszimbólum:

FALCON biztonsági tároló edények

  

FALCON biztonsági kanna acélból és nemesacélból, szállítási engedéllyel

Kisebb mennyiségű gyúlékony vagy agresszív anyagok 
biztonságosan lefejthetők és szállíthatók.

lásd

289

 W Gyúlékony és agresszív anyagokhoz
 W UN-engedély az I. II. és III. csomagolási csoportú veszélyes anyagok szállításához
 W Jó minőségű nemesacél tartályok (1.4301), vagy horganyzott acélból további sárga védőréteggel
 W Szellőztető szelep az egyenletes és gyors ürítéshez
 W A rugalmas műanyag kifolyócső (Ø kb 20 mm) szériás tartozék
 W NBR-tömítések
 W Különösen stabil és helytakarékos kivitel
 W Figyelmeztető jelzéseket és utalásokat tartalmazó jelölő matricákkal

https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-szallitasi-engedellyel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-szallitasi-engedellyel-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-szallitasi-engedellyel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-szallitasi-engedellyel-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:

Földelő kábel 
a biztonságos átfejtéshez

 FALCON biztonsági kannák lefejtő csappal

Anyaga acél nemesacél
Űrtartalom [l] 10 20 10 20
Külső méretek h x sz x ma (mm) 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470
Cikkszám 242-250-J1 242-251-J1 242-252-J1 242-253-J1
Ár Ft / darab 26.300 29.800 55.700 61.300
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

26.300 Ft -tól

FALCON biztonsági tároló edények

FALCON biztonsági kanna acélból és nemesacélból, fi nomadagoló csappal

Felszerelt lefejtő csappal is tárolható, így a tartály 
minden polcon elfér.

Pontos lefejtés 
a beépített 
szellőztető 
szeleppel

Cikkszám
129-113-J134.300 Ft

Tölcsér nemesacél kannákhoz, 
lekerekített csővéggel

lásd
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 W Gyúlékony és agresszív anyagokhoz
 W Finomadagoló csap nemesacélból, kényelmes kiszolgálási magasságú - lehetővé teszi a lefejtést kisebb edényekbe
 W Jó minőségű nemesacél tartályok (1.4301), vagy horganyzott acélból további sárga védőréteggel
 W Szellőztető szelep az egyenletes és gyors lefejtéshez
 W NBR-tömítések
 W Különösen stabil és helytakarékos kivitel
 W Figyelmeztető jeleket és utalásokat tartalmazó jelölő matricákkal

https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-lefejto-csappal-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-nemesacelbol-lefejto-csappal-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tolcser-nemesacel-kannakhoz-lekerekitett-csoveggel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.
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Anyaga acél nemesacél

Űrtartalom [l] 5 10 20 5 10 20
FALCON biztonsági tartály szállítási engedéllyel

Külső méretek h x sz x ma (mm) 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216
Cikkszám 235-289-J1 235-290-J1 235-292-J1 235-293-J1 235-296-J1 235-297-J1
Ár Ft / darab 14.700 15.800 19.500 41.700 45.200 50.800

FALCON biztonsági tartály fi nomadagoló csappal

Külső méretek h x sz x ma (mm) 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271
Cikkszám 235-301-J1 235-302-J1 235-303-J1 235-304-J1 235-305-J1 235-306-J1
Ár Ft / darab 25.200 26.300 29.800 52.200 55.700 61.300

FALCON biztonsági tároló edények

A fi nom adagolócsapokkal 
ellátott tartályok 
alapfelszereltségként 
lángvédővel rendelkeznek.

FALCON biztonsági tartály acélból és nemesacélból, fi nomadagoló csappal

Minden tároló edényt több 
nyelvű GHS szerinti veszély 
jelzéseket tartalmazó biztonsági 
matricával szállítunk a tartalom 
azonosítására.

  

Nemesacél, 20 literesNemesacél, 5 literes Acél, 10 literes

Acél, 5 literes Nemesacél, 10 literes Acél, 20 literes

 W Gyúlékony és agresszív anyagokhoz
 W UN-engedély az I. II. és III. csomagolási csoportú veszélyes 
anyagok szállításához

FALCON biztonsági tartály acélból és nemesacélból, szállítási engedéllyel

 W Jó minőségű nemesacél tartályok (1.4301), vagy horganyzott acélból 
további sárga védőréteggel

 W Szellőztető szelep az egyenletes és gyors ürítéshez
 W NBR tömítések
 W Kényelmes hordozófül nagy süllyesztett markolattal
 W Helytakarékos forma a lehető legstabilabb állíthatóságért
 W Sérülések elleni védelem a körbefutó védőgyűrűvel
 W Figyelmeztető jelzéseket és utalásokat tartalmazó jelölő matricákkal

 W Jó minőségű nemesacél tartályok (1.4301), vagy horganyzott 
acélból további sárga védőréteggel

 W A szériatartozék lángzár megakadályozza a tűz terjedését és a 
tartály tartalmának meggyulladását

 W Automatikus szellőzés a finomadagoló csap megnyitásakor a 
pontos adagolás érdekében

 W Helytakarékos forma a lehető legstabilabb állíthatóságért
 W NBR tömítések
 W Sérülések elleni védelem a körbefutó védőgyűrűvel
 W Figyelmeztető jelzéseket és utalásokat tartalmazó jelölő 
matricákkal

 W Gyúlékony és agresszív folyadékokhoz
 W Finomadagoló csap nemesacélból, kényelmes 
kiszolgálási magasságú - lehetővé teszi a lefejtést 
még kis nyílásokon keresztül is

https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-szallitasi-engedellyel-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-szallitasi-engedellyel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-szallitasi-engedellyel-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-szallitasi-engedellyel-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-szallitasi-engedellyel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-szallitasi-engedellyel-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-acelbol-lakkozott-finomadagolo-csappal-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-tartaly-nemesacelbol-finomadagolo-csappal-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Űrtartalom 1,0 2,0

FALCON biztonsági kannák PE-ből, csavaros kupakkal

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280
Cikkszám 263-211-J1 263-212-J1
Ár Ft / darab 17.800 20.000

FALCON biztonsági kannák PE-ből, fi nomadagoló csappal

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310
Cikkszám 263-213-J1 263-214-J1
Ár Ft / darab 25.000 27.000

FALCON biztonsági kannák

ÚJ

25.000 Ft -tól 

ÚJ

17.800 Ft -tól 

Kiskanna kármentő tálca 
pro-line polietilénből (PE)

FALCON biztonsági kannák

FALCON biztonsági kannák polietilénből (PE), 
csavaros kupakkal

  

 W Folyadékok biztonságos tárolása, pl. savak vagy lúgok
 W Üzemen belüli szállításra alkalmas
 W Robusztus, kémiailag ellenálló tartály HDPE-ből
 W Csavaros kupak nemesacélból 1.4301, vegyszerálló PFTE-tömítéssel
 W Ergonomikus fogó a biztonságos kezeléshez
 W Több nyelvű GHS szerinti veszély jelzéseket tartalmazó biztonsági matricával a 
tartalom azonosítására

FALCON biztonsági kannák polietilénből (PE) 
fi nomadagoló csappal

Finomadagoló csap 
nemesacél szellőzéssel

Robusztus, kémiailag ellenálló 
tartály HDPE-ből

 W Folyadékok biztonságos átfejtése és adagolása, pl. savak vagy lúgok
 W Robusztus, kémiailag ellenálló tartály HDPE-ből
 W Lecsavarható finomadagoló csappal nemesacélból 1.4301, szellőzéssel és 
vegyszerálló PTFE-tömítéssel

 W Ergonomikus fogó a biztonságos kezeléshez
 W Több nyelvű GHS szerinti veszélyjelzéseket tartalmazó biztonsági matricával a 
tartalom azonosítására

Ergonomikus fogantyú,
biztonságos kezelés 
lefejtés, tárolás és 
szállítás során
stabil kivitel

Robusztus, kémiailag ellenálló 
tartály HDPE-ből

Csavaros kupak nemesacélból 
1.4301, vegyszerálló PFTE-
tömítéssel

lásd
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lásd
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https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-polietilenbol-pe-csavaros-kupakkal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-polietilenbol-pe-csavaros-kupakkal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-polietilenbol-pe-finomadagolo-csappal-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-biztonsagi-kanna-polietilenbol-pe-finomadagolo-csappal-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Hosszú vagy rövid 
felcsavarozható kifolyócsővel.

Színes, írható matricák a közegek és az 
alkalmazási területek jelölésére.

Liter-skálával a töltöttségi 
ellenőrzéshez.

Ergonomikus fogantyú 
beépített szellőztető 
szeleppel.

Nézze meg online! Fedezzen 
fel még több izgalmas 
terméket!

www.denios.hu

FALCON betöltő kannák, LubriFlex

FALCON betöltő kannák LubriFlex, polietilénből (PE)

 W Masszív fogantyúkkal az ergonomikus kezelés érdekében
 W 2 különböző méretű csavaros kifolyócsővel, 18 címkével, 9 jelölő színben, és egy többnyelvű biztonsági címkével a tartalom jelölésére a GHS szerint
 W Szállítható 2, 5, vagy 10 literes űrtartalommal

  

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

Minden tároló edényt több nyelvű 
GHS szerinti veszély jelzéseket 
tartalmazó biztonsági matricával 
szállítunk a tartalom azonosítására.

 W Biztonságos, tiszta és kényelmes folyadékadagolás üzemi körülmények között
 W Tartós, kémiailag ellenálló és UV-stabilizált tartályok HDPE-ből



Kiskanna kármentő tálcák minden igényre

27.000 Ft -tól 
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FALCON LubriFlex betöltő kannák 2, 5 és 10 literes kivitelben, mindegyik tartalmazza 
a 18 írható fóliamatricát, mellyel egyértelműen azonosítható a kannák tartalma.

lásd

54

FALCON betöltő kannák, LubriFlex

FALCON LubriFlex betöltő kannák hosszú kifolyócsővel - így a nehezen elérhető helyeken 
is garantált a biztonságos és tiszta lefejtés.

FALCON LubriFlex betöltő kannák nagy nyílással kényelmes és biztonságos töltéshez.

  

Űrtartalom [l] 2 5 10

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 140 x 413 x 316 173 x 413 x 416 260 x 413 x 523
Cikkszám 243-460-J1 243-461-J1 243-462-J1
Ár Ft / darab 27.000 30.600 34.200

https://www.denios.hu/shop/falcon-lubriflex-betolto-kanna-polietilenbol-hdpe-cserelheto-kifolyocsovel-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-lubriflex-betolto-kanna-polietilenbol-hdpe-cserelheto-kifolyocsovel-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-lubriflex-betolto-kanna-polietilenbol-hdpe-cserelheto-kifolyocsovel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


4
A munkatársak egészsége 
jelentős faktor a vállalat 
sikeréhez. A személyes  
biztonság területén  
készletünk számos  
prevenciós eszközt kínál, 
mint a biztonságos és  
derékkímélő munkapadlókat, 
vagy a vészhelyzeti  
elsősegélynyújtás során  
megoldást nyújtó  
vészhelyzeti zuhanyokat.
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EGÉSZSÉGVÉ- 
DELEM

www.denios.hu/shop

MUNKABIZTONSÁG

Biztonságos munkapadlók, 
fáradtság elleni szőnyegek342
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SZEM- ÉS TESTZUHANYOK

KNOW-HOW

SZAKTANÁCSADÁS

SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSOK

www.denios.hu/szaktudas

A DENIOS új
„safety@work” leírásban 
érdekes műszaki és 
háttérinformációkat olvashat 
a környezetvédelemről, a 
veszélyes anyagok tárolásáról 
és a munkahelyi biztonságról.

A mi szaktudásunk az 
Ön üzeme számára.

Vészzuhanyok
Azon területeken, ahol agresszív folyadékokkal, vagy 
tűzveszélyes anyagokkal történik munkavégzés, mindig 
fennállhat személyi baleset-kockázat és általa a szemet, 
illetve a testet érintő egészségkárosító behatás veszélye. 
A gyors elsősegélyhez a szemzuhanyok kínálnak 
megoldást, amelyek megléte sok területen kötelezően 
előírt. Ezek vonatkozásában a következő szabályokat és 
irányelveket kell betartani:

Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvény 
(kivonat):
3. § A munkáltató alapvető kötelezettségei
(1.) A munkáltató köteles megtenni a szükséges 
munkavédelmi intézkedéseket, figyelembe véve azokat a 
körülményeket, amelyek befolyásolják a munkavállalók 
munkahelyi egészségét és biztonságát. A munkáltatónak 
ellenőriznie kell az intézkedések hatékonyságát. 
A munkáltatónak törekednie kell az alkalmazottak 
biztonságának és egészségvédelmének javítására.

Munkahelyekre vonatkozó rendelet (kivonat):
§ 39 – Elsősegélynyújtási eszközök és intézkedések
(1.) Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszözöknek 
rendelkezésre kell állniuk a munkahelyeken.

EN 15154 biztonsági vészzuhanyok
Az EN 15154 öt részre oszlik.
1. rész: "Testzuhanyok vízcsatlakozással laboratóriumok 
számára"
2. rész: "Szemzuhanyok vízcsatlakozással"
3. rész: "Testzuhanyok vízcsatlakozás nélkül"
4. rész: "Szemzuhanyok vízcsatlakozás nélkül"
5. rész: "Testzuhanyok fej feletti zuhannyal, nem laboratóriumok 
számára"

1. és 2. részek szabályozzák a "Test- és szemzuhanyok 
vízcsatlakozással" minimális követelményeit. Biztosítani 
kell, hogy a potenciálisan veszélyes munkaterületeken 
megfelelő zuhanyzók álljanak rendelkezésre, és hogy 
azonnal elegendő mennyiségű folyadékot juttassanak 
el ahhoz, hogy a testet és/vagy a szemet gyorsan le 
lehessen zuhanyozni veszélyes anyagokkal való érintkezés 
vagy égési sérülés után.

3. és 4. részek szabályozzák a "Test- és szemzuhanyok 
vízcsatlakozással" minimális követelményeit. Úgy tervezték, 
hogy készenlétben álljanak a potenciálisan veszélyes 
munkaterületeken tartózkodó emberek közvetlen közelében. 
Ezen eszközök fő feladata az elsősegélynyújtás. Mindkét 
rész megkülönbözteti a test- és szemzuhanyok szállítható, 
hordozható, egyéni felhasználásra szabott, egyszeri vagy 
többszörös használatú verzióit.

Az 5. rész szabályozza a "Testzuhanyok fej 
feletti zuhannyal, nem laboratóriumok számára" 
minimumkövetelményeit, mely 2019 óta hatályos.  
Az előírások alapvetően a DIN 12899-3 (2009. áprilisi 
kiadás) szabályokhoz igazodnak.

Kezelés
Fontos az egyszerű és megbízható működés. Lehetővé kell 
tenni a zuhany egyszerű mozgatásával történő kezelését. 
Az EN többek közt előírja, hogy a szelep működés után ne 
záródjon automatikusan.

Azonnali intézkedések baleset esetén
Sérülések esetén azonnal meg kell kezdeni az öblítést, 
és orvost kell hívni. A sérült személy szállítása során is 
ajánlott folytatni az öblítést szemzuhany, vagy szemöblítő 
palack használatával.

Szemöblítő-flakonok
Használatuk többek között olyan helyeken javasolt, ahol 
nem történik folyamatos munkavégzés (pl. akkumulátor-
tárolók, vagy építkezések). A szemöblítő-flakonok 
biztosítják a sérült személy ellátását a balesetet követő 
rendkívül kritikus első másodpercekben is. Egy 500 ml 
űrtartalmű szemöblítő flakon kb. 4-perces öblítéshez 
elegendő. A hosszabb öblítési idő biztosításához további 
szemöblítő-flakonokat szükséges készenlétben tartani, 
esetleg a közelben található, a vízvezeték-hálózatra 
csatlakoztatott szemzuhanyt használni.

Karbantartás
Minden biztonsági zuhanyt rendszeresen - legalább 
félévente - karbantartani és tisztítani kell. Ezenkívül 
rendszeresen (legalább havonta egyszer, vagy a gyártó 
előírásainak megfelelően) ellenőrizni kell működésüket.



 

Típus Mono Mono Duo Duo Mono Duo

Szemmosó folyadék változatai eldobható palackok eldobható palackok eldobható palackok eldobható palackok eldobható palackok eldobható palackok
Szemkitámasztók száma 1 1 2 2 1 2
Tartalom [ml] 200 500 500 1000 200 500
Öblítő oldat konyhasó oldat konyhasó oldat konyhasó oldat konyhasó oldat pH-semleges pH-semleges
Cikkszám 145-539-J1 123-481-J1 243-632-J1 188-942-J1 145-541-J1 188-943-J1
Ár Ft / darab 4.400 6.600 7.100 11.000 6.900 11.500

 W Azonnal használható

A szemöblítő-fl akonok 1 db 
(típus Mono), vagy 2 db (típus Duo) 
ergonomikus szemöblítő-fejjel 
rendelkeznek. Ez biztosítja, hogy 
az öblítés során a szemhéj nyitva 
maradjon. Így a steril öblítő-
folyadék közvetlenül a sérült 
szembe jut.

 W A DUO szemöblítő-flakonnal mindkét 
szem egyszerre öblíthető

szerinti kivitel
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4.400 Ft -tól

ÁR-TIPP

Rendelhető kiegészítők:

EN 15154-4 szerint

Kivitel: Szemöblítő-fl akonok

 W Szemsérülés esetén azonnali szemöblítés 
lehetősége a maradandó sérülések 
elkerülésére

 W Speciális szemkitámasztó, mely segíti a 
szem nyitva tartását

 W Ergonomikus kialakítású szemöblítő fej
 W Praktikus műanyag-flakon, sterilen záródó, 
karbantartásmentes

 W Egyszerű és biztonságos használat a 
flakonon lévő felhasználásra vonatkozó 
piktogram által

 W Bontatlan állapotban 3-évig eláll
 W Szemöblítő-flakonok opcionálisan 
sóoldattal vagy pH-semleges 
foszfátpuffer-oldattal

Szemöblítő-fl akonok

Övtáska, 200 ml-es fl akonokhoz. Ezáltal biztosított, 
hogy veszélyes munkálatoknál azonnal elérhető a 
szemöblítő-fl akon.
Cikkszám 145-540-J1, 4.600 Ft

Mono típus

  

Duo típus

https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-200-ml-0-9-os-sooldat-natrium-klorid/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-500-ml-0-9-os-konyhaso-oldat-natrium-klorid/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-duo-500-ml-0-9-os-sooldattal-natrium-klorid/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-duo-1000-ml-0-9-os-sooldattal-natrium-klorid/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-200-ml-ph-semleges-foszfatpuffer-oldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-flakon-duo-500-ml-ph-semleges-foszfatpuffer-oldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/ovtaska-200-ml-es-szemoblito-flakonhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus Mono Duo Mono Mono Duo

Szemmosó folyadék változatai fali állomás fali állomás fali állomás fali állomás fali állomás
Szemöblítő palackok száma 1 1 2 2 2
Szemkitámasztók száma 1 2 1 1 2
Öblítő oldat konyhasó oldat konyhasó oldat konyhasó oldat pH-semleges + konyhasó oldat pH-semleges + konyhasó oldat
Tartalom [ml] 500 1000 2 x 500 200 / 500 500 / 1000
Cikkszám 123-482-J1 188-945-J1 137-641-J1 145-544-J1 188-944-J1
Ár Ft / darab 16.700 23.400 24.500 21.800 29.500

 W Szemsérülés esetén azonnali szemöblítés 
lehetősége a maradandó sérülések 
elkerülésére
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Fontos:
Mindenfajta szennyeződés esetén a szem enyhe és egyenletes vízsugárral történő öblítése ajánlott. A szemöblítő-fl akont öblítéskor 
enyhén nyomva kell tartani. Orvosi tanács minden szemsérülés, ill. szemszennyezés esetén szükséges. A szemöblítést folytatni 
szükséges az orvoshoz történő utazás során is.

A SZEM VÉSZHELYZETI TERVÜNK könnyen és világosan megmutatja, hogyan kell elvégezni a szemöblítést különféle szennyeződések és 
szennyező hatások esetén.

Szennyező- és károsanyag behatás Ajánlott öblítés Ajánlott öblítési idő
Az öblítést folytassa az orvosi 
kezelésig

Mechanikai sérülés
pl. por, szennyeződés, fém- és faszilánkok 
által

Szemöblítő oldat*
Öblítse le a szemet, amíg a 
szennyeződéseket, vagy idegen anyagokat 
ki nem öblíti, vagy el nem távolítja

Szemöblítő oldat*

Savkárosodás „pH-semleges"** Addig öblítse a szemet, amíg a palack ki 
nem ürül Szemöblítő oldat*

Lúgos károsodás „pH-semleges"** Addig öblítse a szemet, amíg a palack ki 
nem ürül Szemöblítő oldat*

* Szemöblítő oldat 0,9 %-os sóoldattal, mely megfelel a szem természetes sótartalmának.
** pH-semleges szemöblítő oldat 4,9%-os foszfát-oldattal, mely különösen a savak és lúgok hatékony semlegesítésére szolgál.

Szemöblítő-fl akonok

Szemöblítő-elsősegély-
állomás fali tartóval

Fali rögzítés 2 db szemöbl.-fl akonnal, Cikkszám 137-641-J1

  

Fali tartó 1 db szemöblítő-falkonnal, 
Cikkszám 123-482-J1

Fali rögzítés 2 db szemöbl.-flakonnal, 
Cikkszám 145-544-J1

Fali tartó 1 db szemöblítő-flakonnal, 
Cikkszám 188-945-J1

 W Fali tartó szemöblítő-flakonnal
 W Piktogram-táblával, használati utasítással és 
tükörrel, valamint rögzítőanyagokkal

 W Speciális szemkitámasztó, mely segíti a szem 
nyitva tartását

 W Ergonomikus kialakítású szemöblítő fej
 W Ideális az öblítő-folyadékok készenlétben-
tartásához a különösen veszélyeztetett 
munkahelyek elsősegély-ellátása esetén

 W Szemöblítő-flakonok opcionálisan sóoldattal 
vagy pH-semleges foszfátpuffer-oldattal

Fali rögzítés 2 db szemöbl.-flakonnal, 
Cikkszám 188-944-J1, 29.500 Ft

EN 15154-4 szerint

Kivitel:

https://www.denios.hu/shop/fali-tarto-1-db-szemoblito-flakonnal-500-ml/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-allomas-szemoblito-flakonnal-duo-1000-ml-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-tarto-2-db-szemoblito-flakonnal-500-ml-sooldat-flakon/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-elsosegely-allomas-2-db-szemoblito-flakonnal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-allomas-2-db-szemoblito-flakonnal-500-ml-ph-semleges-oldattal-valamint-1000-ml-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-tarto-2-db-szemoblito-flakonnal-500-ml-sooldat-flakon/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-tarto-1-db-szemoblito-flakonnal-500-ml/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-elsosegely-allomas-2-db-szemoblito-flakonnal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-allomas-szemoblito-flakonnal-duo-1000-ml-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-allomas-2-db-szemoblito-flakonnal-500-ml-ph-semleges-oldattal-valamint-1000-ml-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Gyors segítség szemsérülések esetén
 W Optimális védelem szennyeződés ellen

23.000 Ft -tól 

Típus Mono Mono Duo

Szemmosó folyadék változatai fali doboz fali doboz fali doboz
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265
Szemöblítő palackok száma 2 2 2
Szemkitámasztók száma 1 1 2
Öblítő oldat konyhasó oldat pH-semleges + konyhasó oldat pH-semleges + konyhasó oldat
Tartalom [ml] 2 x 500 200 / 500 2 x 500
Cikkszám 123-484-J1 145-542-J1 243-633-J1
Ár Ft / darab 23.000 24.700 26.500

 W A DUO szemöblítő-flakonnal 
mindkét szem egyszerre 
öblíthető
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PROFI AJÁNLAT

Szemöblítő-fl akonok

A szemöblítő-fl akonok 1 db (típus Mono), vagy 2 db (típus Duo) ergonomikus 
szemöblítő-fejjel rendelkeznek. Ez biztosítja, hogy az öblítés során a szemhéj nyitva 
maradjon. Így a steril öblítő-folyadék közvetlenül a sérült szembe jut.

Szemöblítő-elsősegély-állomás fali doboz

Fali doboz 2 db szemöblítő-fl akonnal, 
típus Mono (200 ml pH-semleges, 
500 ml sóoldat), 
Cikkszám 145-542-J1

Fali doboz 2 db szemöblítő-fl akonnal, 
típus Mono (200 x 500 ml sóoldat), 
Cikkszám 123-484-J1

Fali doboz 2 db szemöblítő-fl akonnal, 
típus Duo (500 ml pH-semleges, 
500 ml sóoldat), 
Cikkszám 243-633-J1

  

 W Porvédett fali doboz nyitható fedéllel
 W Szemöblítő-elsősegély-állomás, 2 db szemöblítő-flakonnal, 
melyek mindig elérhetőek

 W Piktogram-táblával, használati utasítással és tükörrel, 
valamint rögzítőanyagokkal

 W Speciális szemkitámasztó, mely segíti a szem nyitva tartását
 W Ergonomikus kialakítású szemöblítő fej
 W Különösen ajánlott ipari- és műhelyterekben
 W Szemöblítő-flakonok opcionálisan sóoldattal vagy 
pH-semleges foszfátpuffer-oldattal

EN 15154-4 szerint

Kivitel:

https://www.denios.hu/shop/kemenyhab-fali-doboz-2-db-500-ml-es-szemoblito-flakonnal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-elsosegely-allomas-fedellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-doboz-szemoblito-flakonokkal-duo-1-x-500-ml-ph-semleges-1-x-500-ml-0-9-os-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemoblito-elsosegely-allomas-fedellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kemenyhab-fali-doboz-2-db-500-ml-es-szemoblito-flakonnal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fali-doboz-szemoblito-flakonokkal-duo-1-x-500-ml-ph-semleges-1-x-500-ml-0-9-os-sooldattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 117-466-J1

115.900 Ft

Cikkszám 117-458-J1

123.100 Ft
Cikkszám 117-462-J1

123.100 Ft
Cikkszám 117-444-J1

62.600 Ft

Szemsérülés esetén azonnali szemöblítés 
lehetősége a maradandó sérülések 
elkerülésére. Ajánlott legalább 20 percen 
keresztül végezni az öblítést.

ÚJ

191.500 Ft -tól 

EN 15154 2 szerint

Kivitel:Szemzuhanyok

  

Szemzuhany G 5025Szemzuhany G 5014 Szemzuhany G 5026
 W Falra szerelhető szerelőkonzolok által
 W Az 1 db szórófej (porvédelemmel) 
egyenletesen erős és kellemes 
vízmennyiséget biztosít a szemek számára

 W Egyszerű kezelhetőség szelepkar által
 W Vízcsatlakozás: 3/8"
 W Leadott víz menny.: > 6 l/perc 2 bárnál
 W Tömlőhossz: 2,5 m
 W Biztonsági szelep és felfogató rész

 W Falra szerelhető szerelőkonzolok által
 W A 2 db szórófej (porvédelemmel) 
egyenletesen erős és kellemes 
vízmennyiséget biztosít a szemek számára

 W Egyszerű kezelhetőség nagyfelületű 
működtető-lap által

 W Vízcsatlakozás: 3/8"
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc 2 bárnál
 W Tömlőhossz: 3,5 m
 W Biztonsági szelep és felfogató rész

 W Falra szerelhető szerelőkonzolok által
 W A 2 db szórófej (porvédelemmel) 
egyenletesen erős és kellemes 
vízmennyiséget biztosít a szemek számára

 W Egyszerű kezelhetőség szelepkar által
 W Vízcsatlakozás: 3/8''
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc 2 bárnál
 W Tömlőhossz: 2,5 m
 W Biztonsági szelep és felfogató rész

Szemzuhany G 1819
 W Falra szerelhető szerelőkonzolok által
 W 2 db krómozott zuhanyfej önszabályozó átfolyás-
szabályzóval, szűrővel és porvédelemmel

 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű működtető-
lappal

 W Vízcsatlakozás: 1/2"
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc 2 bárnál

MB 50 szemzuhany
 W Falra szerelhető
 W Ház, billenőfedél és kármentő kád 
ütésálló fehér műanyagból

 W 2 szórófej kellemes vízmennyiséget 
biztosít a szemek számára

 W Önszabályzó átfolyásszabályzóval 
egyenletes vízsugár érdekében

 W Billenőfedél mint kioldó- és 
irányítóegység figyelmeztető táblával 
együtt

 W Vízbekötés: 1/2''
 W Leadott víz mennyisége:  
> 12 l/perc 2 bárnál

 W Méretek sz x mé x ma  (mm):  
370 x 300 x 300

MB 50 szemzuhany, 
Cikkszám 266-121-J1, 191.500 Ft

MB 50 szemzuhany DVGW tanúsítvánnyal, 
Cikkszám 266-122-J1, 219.200 Ft

https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-tipus-g-1819-falra-szerelheto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-5014-falra-szerelheto-2-db-szorofejjel-3-5-m-tomlohosszal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-5026-falra-szerelheto-2-db-szorofejjel-2-5-m-tomlohosszal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-5025-falra-szerelheto-1-db-szorofejjel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-mb-50-porvedo-fedellel-falra-szerelheto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-mb-50-porvedo-fedellel-falra-szerelheto-dvgw-tanusitvannyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 117-439-J1

177.100 Ft

Cikkszám 117-440-J1

148.300 Ft
Cikkszám 117-448-J1

167.800 Ft
Cikkszám 117-447-J1

125.600 Ft

Cikkszám 117-449-J1

140.000 Ft
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Kivitel: Szemzuhanyok

Szemzuhany G 5022

Típus G 1760-P,  
műanyag mosdótállal

Típ. G 1760  
nemesacél mosdótállal 

Típus G 1750-P,  
műanyag mosdótállal

Típ. G 1750  
nemesacél mosdótállal

  

Szemzuhany G 1750

Szemzuhany G 1760

Szemzuhany, 
típus G 5022

 W 2 db krómozott zuhanyfej 
önszabályozó átfolyás-szabályzóval, 
szűrővel és porvédelemmel

 W Asztalra szerelhető
 W Egyszerű kezelhetőség szelepkar 
által

 W Kihúzható műanyag tömlő  
(2400 mm hosszú) 

 W Vízcsatlakozás: 3/8"
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc  
2 bárnál

 W Zuhanyállvánnyal és talapzattal a padlóhoz rögzítéshez
 W 2 db zuhanyfej önszabályozó átfolyás-szabályzóval, szűrővel és porvédelemmel
 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű működtető-lappal
 W Vízcsatlakozás: 1/2"
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc 2 bárnál
 W Opcionálisan nemesacél tállal (típus G 1760) vagy műanyag (típus G 1760-P)

 W Fali rögzítésre
 W 2 db zuhanyfej önszabályozó átfolyás-szabályzóval, szűrővel és 
porvédelemmel

 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű működtető-lappal

 W Vízcsatlakozás: 1/2"
 W Leadott víz menny.: > 12 l/perc 2 bárnál
 W Opcionálisan nemesacél tállal (típus G 1750) vagy 
műanyag (típus G 1750-P)

https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-1750-nemesacel-mosdotallal-falra-szerelheto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-tipus-g-5022-asztalra-szerelheto/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-1760-nemesacel-mosdotallal-talajra-szerelheto-zold/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-1760-p-muanyag-mosdotallal-talajra-szerelheto-zold/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-g-1750-p-muanyag-mosdotallal-zold/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

Szórófejek száma 1 1 2
Szórófejes kivitel egyenes felfelé pozicionált felfelé pozicionált
Anyaga sárgaréz sárgaréz sárgaréz
Szemzuhany vízmennyisége  (>) [l/min] 7 7 14
Vízbekötés 1/2“ 1/2“ 1/2“
Tömlőhossz [mm] 1500 1500 1500
Szerelés fali / asztali felszerelés fali / asztali felszerelés fali / asztali felszerelés
Cikkszám 201-238-J1 201-239-J1 201-240-J1
Ár Ft / darab 67.000 80.300 91.400

Típus BR 200 085 BR 210 085 BR 250 085 BR 300 085

Szórófejek száma 2 2 2 2
Anyaga nemesacél nemesacél nemesacél nemesacél
Szemzuhany vízmennyisége  (>) [l/min] 14 14 14 16
Vízbekötés 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
Kivitel kármentő nélkül kármentő nélkül kármentő nélkül kármentőkkel
Szerelés asztali szerelés fali rögzítés vakolat fali rögzítés fali rögzítés
Cikkszám 201-241-J1 201-242-J1 201-243-J1 201-244-J1
Ár Ft / darab 70.900 70.900 82.100 132.800
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70.900 Ft -tól 

67.000 Ft -tól 

EN 15154 2 szerint

Kivitel:Szemzuhanyok

Kézi szemzuhany, 1 db 45°-kal felfelé pozicionált 
zuhanyfejjel, Cikkszám 201-239-J1, 80.300 Ft

Szemzuhanyok

Szemzuhanyok
 W Nagyteljesítményű zuhanyfej porvédő kupakkal
 W Integrált mennyiségi szabályzó egyenletes vízsugár elérésére, víznyomástól 
függetlenül

 W Az integrált visszafolyás-védelem megakadályozza a szennyeződések 
visszaszívását az ivóvíz-hálózatba

 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű működtető-lappal
 W Nemesacél vezető részek

 W Nagyteljesítményű zuhanyfej porvédő kupakkal
 W Integrált mennyiségi szabályzó egyenletes vízsugár 
elérésére, víznyomástól függetlenül

 W Az integrált visszafolyás-védelem megakadályozza a 
szennyeződések visszaszívását az ivóvíz-hálózatba

 W Üvegszál-megerősítésű ház, anyagvezető részek rézből
 W Integrált, reteszelő működtetésű fogantyú
 W Fali és asztali kombinált tartó 

Szemzuhany 2 db zuhanyfejjel, asztalra szerelhető, 
Cikkszám 201-241-J1, 70.900 Ft

Kézi szemzuhany, 2 db 45°-kal felfelé pozicionált 
zuhanyfejjel, Cikkszám 201-240-J1, 91.400 Ft

Szemzuhany nemesacél mosdótállal, falra szerelhető, 
látható kivitel, Cikkszám 201-244-J1, 132.800 Ft

Szemzuhany 2 db zuhanyfejjel, falra szerelhető, 
Cikkszám 201-243-J1, 82.100 Ft

https://www.denios.hu/shop/kezi-szemzuhany-1-db-zuhanyfejjel-falra-asztalra-szerelheto-br-712-025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-szemzuhany-1-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-asztalra-szerelh-br-713-025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-asztalra-szerelh-br-714-025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-asztalra-szerelh-br-200-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-szerelh-rejtett-kiv-br-210-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-szerelheto-br-250-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-zuhanyfejjel-es-nemesacel-mosdotallal-falra-szerelheto-br-300-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-szemzuhany-1-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-asztalra-szerelh-br-713-025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-asztalra-szerelh-br-200-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-asztalra-szerelh-br-714-025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-zuhanyfejjel-es-nemesacel-mosdotallal-falra-szerelheto-br-300-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-2-db-45-kal-felfele-pozicionalt-zuhanyfejjel-falra-szerelheto-br-250-085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Elsősegély-zuhany tesztkocsi, elsősegély-zuhany funkcionális vizsgálatára ÚJ

Cikkszám 259-442-J1

70.900 Ft

95.000 FT -tól  

Típus BR 082 085 / 75L BR 082 095 / 75L BR 084 085 / 75L BR 084 095 / 75L

Anyaga nemesacél nemesacél nemesacél nemesacél
Szín zöld – zöld –
Felület porfestett polírozott porfestett polírozott
Testzuhany vízmennyisége  (>) [l/min] 75 75 75 75
Vízbekötés 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Szerelés fali rögzítés fali rögzítés ajtó feletti felszerelés ajtó feletti felszerelés
Cikkszám 250-079-J1 250-080-J1 250-081-J1 250-082-J1
Ár Ft / darab 95.000 127.100 132.800 171.700

EN 15154 2 szerint

Kivitel: Testzuhanyok

Testzuhanyok

Testzuhany, falra szerelhető, zöld

Az elsősegély-zuhany tesztkocsival a funkcionális-vizsgálat gyorsan és egyszerűen 
elvégezhető. A kocsi 3-részre szedhető az egyszerű tárolás érdekében. A felépített 
vizsgálati kocsi magassága 2100 mm, teszt céljából az elsősegély-zuhany alá 
pozicionálható. A gyűjtőtartály kb. 30 l űrtartalmú. A leeresztés pl. padló-összefolyóba 
leeresztő csavar által történik.

 W 4 db görgővel rendelkező műanyag, mobil kármentő tartály, 30 l 
űrtartalom

 W 2 db tartályba integált fogantyú 
 W Leeresztő csavar pl.: padló-összefolyóba történő leeresztéshez
 W Műanyag tölcsérek, Ø 440 mm, Ma: 160 mm 
 W Kármentő- és összmag.: 2100 mm
 W Alumíniumcső, Ø 47 mm, bedugható, nem kihúzható
 W 3-részre szedhető helytakarékos tárolásához
 W Összsúly: 7 kg

Elsősegély-zuhany tesztkocsi

Testzuhany, ajtó fölé szerelhető

Testzuhany, falra szerelhető, 
nemesacél, polírozott

 W Nagyteljesítményű zuhanyfej norma szerinti vízsugárhoz
 W Integrált mennyiségi szabályzó egyenletes vízsugár elérésére, víznyomástól függetlenül
 W Nemesacél golyóscsap húzókaros működtetéssel

https://www.denios.hu/shop/elsosegely-zuhany-tesztkocsi-elsosegely-zuhany-funkcionalitas-vizsgalatahoz-30-l-urtartalom-mobil/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-zold-kemiailag-ellenallo-porszort-falra-szerelheto-br-082-085-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-nemesacel-falra-szerelheto-br-082-095-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-zold-kemiailag-ellenallo-ajto-fole-szerelheto-br-084-085-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-nemesacel-ajto-fole-szerelheto-br-084-095-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Szem- és testzuhanyok

Cikkszám 117-425-J1

157.700 Ft

Cikkszám 117-454-J1

236.900 Ft
Cikkszám 117-415-J1

121.000 Ft
Cikkszám 117-437-J1

87.800 Ft

EN 15154-1, EN 15154-4

Cikkszám 117-455-J1

220.300 Ft
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Rendelhető kiegészítők:

Testzuhanyok, típusok G 1643 és G 1691 
 W Falra szerelhető
 W Egyszerű kezelhetőség nemesacél-fogantyús húzókar által
 W Vízcsatlakozás: 1"-os bemeneti nyílás (NPT belső menet)
 W Leadott víz menny.: > 60 l/perc 2 bárnál
 W Műanyag zuhanyfej
 W Opcionálisan horganyzott kivitelben (típus G 1643) vagy nemesacél 
kivitelben (típus G 1691) kapható

Testzuhanyok, típusok G 1635 és G 1692 
 W Plafonra szerelhető
 W Egyszerű kezelhetőség nemesacél-fogantyús húzókar által
 W Vízcsatlakozás: 1"-os bemeneti nyílás (NPT belső menet)
 W Leadott víz menny.: > 60 l/min 2 bárnál
 W Műanyag zuhanyfej
 W Opcionálisan horganyzott kivitelben (típus G 1635) vagy nemesacél 
kivitelben (típus G 1692) kapható

Szemzuhany 60 literes 
tárolótartállyal G 1540

 W Ideális azon üzemi területek számára, melyekben 
nincs vízellátás

 W A szelep zuhanyfej-fedél nyitása által lép működésbe
 W Az öblítő-folyadék a statikus nyomás által áramlik ki 
a fúvókákból, öblítési idő: kb. 15 perc

 W Fali tartóval és az első töltéshez gombaölő-szerrel

60 l víztartály, 
méretek sz x mé x ma (mm): 
500 x 310 x 665

Testzuhany, típ. G 1692, 
nemesacél

Testzuhany, típ. G 1635, 
horganyzott acélcsőből

Testzuhany, típ. G 1691, 
nemesacél

Testzuhany típ. G 1643, 
horganyzott acélcsőből

Baktériumölő szer utántöltéshez
Cikkszám 123-598-J1, 7.400 Ft

Kivitel:

https://www.denios.hu/shop/szemzuhany-60-l-tarolotartallyal-valamint-fali-rogzitessel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/testzuhany-g-1691-falra-szerelheto-nemesacel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/testzuhany-g-1643-falra-szerelheto-muanyag-zuhanyfejjel-zold/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/testzuhany-g-1635-plafonra-szerelheto-muanyag-zuhanyfejjel-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/testzuhany-g-1635-plafonra-szerelheto-nemesacel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/bakteriumolo-szer-utantolto-szem-arczuhanyhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Szem- és testzuhanyok

276.100 FT -tól   

EN 15154-1, EN 15154-2
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Típus BR 832 085 / 75L BR 832 095 / 75L BR 832 085 / 75L BR 837 095 / 75L

Anyaga nemesacél nemesacél nemesacél nemesacél
Szín zöld – zöld –
Felület porfestett polírozott porfestett polírozott
Testzuhany vízmennyisége  (>) [l/min] 75 75 75 75
Szemzuhany vízmennyisége  (>) [l/min] 14 14 16 16
Vízbekötés 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Kivitel kármentő nélkül kármentő nélkül kármentőkkel kármentőkkel
Szerelés padlószerelés padlószerelés padlószerelés padlószerelés
Cikkszám 250-083-J1 250-084-J1 250-085-J1 250-086-J1
Ár Ft / darab 276.100 401.400 321.500 457.900

Karbantartásmentes 
nemesacél golyóscsap

Karbantartásmentes 
nemesacél golyóscsap

Nagyteljesítményű zuhanyfej 
norma szerinti vízsugár 
biztosítására

Szemzuhany gyűjtőtartály 
szennyeződések ellen

Nemesacél, kémiailag 
ellenálló, zöld, porszórt

Testzuhany szemzuhannyal és felfogó 
káddal, rozsdamentes acélból, választható 
zöld porfestett vagy polírozott változatban.

Testzuhanyok szemzuhannyal

Nagyteljesítményű zuhanyfej 
norma szerinti vízsugár 
biztosítására

Szemzuhany porvédő kupakkal 
szennyeződések ellen

Nemesacél, polírozott

 W Nagyteljesítményű zuhanyfej norma szerinti vízsugárhoz
 W Integrált mennyiségi szabályzó egyenletes vízsugár elérésére, 
víznyomástól függetlenül

 W Karbantartásmentes nemesacél  golyóscsap
 W Testzuhany egyszerű kezelhetősége húzókar által
 W Szemzuhany védőtetővel szennyeződések ellen
 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű 
működtető-lappal

 W Padlóra szerelhető, talppal

Testzuhany szemzuhannyal, 
rozsdamentes acélból, választható zöld 
porfestett vagy polírozott változatban.

Kivitel:

https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-zold-porszort-talajra-szerelheto-br-832-085-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-nemesacel-talajra-szerelheto-br-832-095-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-zuhany-szemzuhannyal-es-mosdotallal-zold-talajra-szerelheto-br-837-085-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-es-mosdotallal-nemesacel-talajra-szerelheto-br-837-095-75-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 117-426-J1

384.800 Ft

EN 15154-1, EN 15154-2

szerinti kivitel

Cikkszám 117-467-J1

370.100 Ft

 W Gyors elsősegély-ellátáshoz balesetek esetén, a 
lehetséges test- és szem-szennyeződések kizárására

Cikkszám 117-412-J1

425.500 Ft
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Rendelhető kiegészítők:

Kivitel:Szem- és testzuhanyok

A műanyag zuhanyfej levegőztető 
nyílásainak köszönhetően a víz finoman 
felkavarodik. Ez biztosítja az alapos 
tisztító hatást. Ez a vázlat a G 1931, G 1902-P, G 1902 és G 1991 

típusú vészzuhanyokra érvényes

Testzuhanyok szemzuhannyal

 W Egyszerű kezelhetőség a testzuhany nemesacél-fogantyús 
húzókar által

 W A műanyag zuhanyfej-perlátorok gondoskodnak a víz enyhe 
pezsgéséről

 W Testzuhany vízleadó mennyisége: > 60 l/perc 2 bar 
víznyomásnál, vízcsatlakozás: 1 1/4"

 W Szemöblítő 2 db zuhanyfejjel, önszabályozó átfolyás-
szabályzóval, szűrővel és porvédelemmel

 W Egyszerű kezelhetőség nagyméretű működtető-lappal
 W Szemzuhany vízleadó mennyisége: > 12 l/perc 2 bar 
víznyomásnál

 W Padlóra szerelhető, padlólappal

Típus G 1931 Típus G 1902-P Típus G 1902
 W Horganyzott acélcső
 W Szemzuhany mosdótál nélkül

 W Acélcső
 W Testzuhany műanyag tállal 

 W Horganyzott acélcső
 W Szemzuhany nemesacél-tállal

  

Lábpedál szemzuhany nyitásához és 
aktiválásához, típus G 1931, G 1902, 
G 1902-P,  
Cikkszám 216-988-J1, 52.600 Ft

https://www.denios.hu/shop/test-es-szemzuhany-g-1902-muanyag-tallal-szem-es-arczuhanyozashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/test-szemzuhany-tip-g-1931-zold-mosdotal-nelkul/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/test-es-szemzuhany-g-1902-nemesacel-tallal-szem-es-arczuhanyozashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labpedal-elsosegely-zuhanyhoz-horganyzott-tipus-g-1931-g-1902-g-1902-p/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 117-468-J1

1.144.400 Ft

341Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Testzuhanyok szemzuhannyal, 
MD 250/50 és MB 250/50

 W Szabadonálló, fűtött, izolált testzuhany szemzuhannyal kültérre

FAGYÁLLÓ

11
50

 m
m

Lánc 
nemesacélból

Lefolyó

Szemzuhany
csapófedéllel
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(opcionális) 1 ¼“-os vízcsatlakozó

13
5 

m
m

Mellék-
fűtőkábel

GolyóscsapZuhanyfej 
60°-os 
sarokelemmel

Elosztódoboz 
(elektromos 
csatlakozás)

22
30

 m
m

595 mm

Ø 100 mm

Kezelőkar

Rendelhető kiegészítők:

Rendelhető kiegészítők:

Lábpedál nemesacélból szemzuhany 
nyitásához és aktiválásához, 
típus G 1991, Cikkszám 216-989-J1, 
80.600 Ft

EN 15154-1, EN 15154-2

szerinti kivitel

ÚJ
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karmantyú
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m
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m
m

350 mm

Talaj
alatti
rész

1.126.100 Ft -tól 

Kivitel: Szem- és testzuhanyok

Típus G 1991, nemesacél
 W Optimális korrózióvéd. nemesacél 
kivitelezés által

 W Szemzuhany nemesacél-tállal

 W Lábpedál szemzuhany nyitásához és aktiválásához, 
Cikkszám 266-128-J1, 39.200 Ft

 W Fűtött föld alatti bővítő cső, fagyálló 
vízvezeték szem- és testzuhanyokhoz 
MD/MB 250/50
Ex-védett, 
Cikkszám 266-129-J1, 262.400 Ft

 W Horganyzott acélcső, szigeteléssel
 W Fehér műanyag-védőburkolat fehér/zöld biztonsági csíkokkal
 W Ex-védett Ex II 2G IIC T6
Ex-védett Ex II 2D IIIC T85 

 W Testzuhany vízleadó mennyisége: > 80 l/perc 2 bar víznyomásnál, vízcsatlakozás: 1 1/4"
 W Testzuhany vízleadó mennyisége: > 12 l/perc 2 bar víznyomásnál
 W Szemöblítő 2 db zuhanyfejjel, önszabályozó átfolyás-szabályzóval és porvédelemmel
 W Testzuhany egyszerű kezelhetősége húzókar által
 W Szemzuhany biztonsági fedél, lehajtható
 W Fűtés önszabályozó kísérő fűtőkábellel, elektromos csatlakozás 230 V, 50 Hz

Szem- és testzuh., típ. MB 250/50, 
Cikkszám 266-125-J1, 1.247.000 Ft

 W Fagyálló - 30°C-ig

Szem- és testzuhany, típ. MD 250/50 DVGW-tanúsítv., 
Cikkszám 266-124-J1, 1.202.000 Ft

Szem- és testzuh., típ. MB 250/50, 
Cikkszám 266-123-J1, 1.126.100 Ft

 W Fagyálló - 15°C-ig

Szem- és testzuhany, típ. MB 250/50 DVGW-tanúsítv., 
Cikkszám 266-126-J1, 1.341.000 Ft

Ex-védelem, DVGW-tanúsítvánnyal, 
Cikkszám 266-130-J1, 323.600 Ft

  

https://www.denios.hu/shop/test-es-szemzuhany-g-1991-nemesacel-nemesacel-tallal-szem-es-arczuhanyozashoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labpedal-elsosegely-zuhanyhoz-nemesacel-tipus-g-1991/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/labpedal-elsosegely-zuhanyhoz-md-mb-250-50-nemesacel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fagymentes-vizellatas-elsosegely-zuhanyhoz-md-mb-250-50/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-mb-250-50-futheto-fagyallo-30c-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-md-250-50-futheto-fagyallo-15c-ig-dvgw-tanusitvannyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-md-250-50-futheto-fagyallo-15c-ig/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elsosegely-testzuhany-szemzuhannyal-mb-250-50-futheto-fagyallo-30c-ig-dvgw-tanusitvannyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fagymentes-vizellatas-elsosegely-zuhanyhoz-md-mb-250-50-dvgw-tanusitvannyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 
Fáradtság elleni szőnyegek, méretre 

rendelhető

Típus* S 6.K S 9.K S 12.K

Külső szélesség [mm] 600 910 1220
Hossz választható** igen igen igen
Anyagvastagság [mm] 10 10 10
Anyaga PVC PVC PVC
szürke

Cikkszám barázdált profil 195-125-J1 137-054-J1 195-127-J1
Cikkszám strukturált felület 195-128-J1 137-055-J1 195-129-J1
Ár Ft / m 10.800 19.600 21.800

Sárga/fekete

Cikkszám strukturált felület 195-130-J1 137-053-J1 195-131-J1
Ár Ft / m 11.700 20.700 23.900

*5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 18,3 m hosszúságig, egyedi méretre gyártva

 Előre gyártott fáradtság elleni szőnyegek

Típus S 9.15 S 9.R

Változat szőnyeg tekercs
Külső méretek sz x mé (mm) 910 x 1500 910 x 18300
Anyagvastagság [mm] 10 10
Anyaga PVC PVC
szürke

Cikkszám barázdált profil 123-393-J1 137-049-J1
Cikkszám strukturált felület 123-404-J1 137-052-J1
Ár Ft / darab 29.000 261.000

Sárga/fekete

Cikkszám strukturált felület 123-408-J1 137-056-J1
Ár Ft / darab 32.000 285.800

 W Megakadályozza a fáradtság korai jeleit
 W Csúszásmentes szerkezetű felülettel
 W Szigetelés hideg talaj, rezgés és zaj ellen

10.800 Ft -tól 
3 fáradtság elleni járószőnyeg közül választhat
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Fáradtság elleni szőnyegek

  

Fáradás elleni 
védelem

Csúszás elleni 
védelem

Szigetelt (a padló 
hidegétől)

A padló védve van

Ideális hegesztési 
állomásokon

ESD / 
antisztatikus

Olajnak 
ellenálló

Nehezen gyullad, 
tűzálló

A folyadékok 
lefolyhatnak, 
leeresztés

Piktogram-
magyarázat

Biztonság és kényelem száraz munkaterületeken

Vinilhab barázdált profillal Vinilhab strukturált felülettel, 
fekete, sárga biztonsági szélekkel

 W Enyhe és normál igénybevételre
 W Vinylhab szerkezetű, zárt pórusú felület, a 
kényelmes állás és járás érdekében

 W Száraz munkaterületekre
 W Csúszásmentes felület R10, DIN 51130 és BGR 
181 szerint

 W 4 ferde éllel az elesés-veszély 
megakadályozására

 W Környezetbarát, mivel DOP, DMF és ózonréteget 
lebontó anyagoktól mentes

 W Szilikonmentes

Vinilhab strukturált felülettel, szürke



 W Nagyon kényelmes állás válik lehetővé a mikrolemezekből készült milliónyi légbuborékot 
tartalmazó vinyl-konstrukciónak köszönhetően

 W Tehermentesíti a lábakat, az ízületeket és gerincoszlopot, javítja a vérkeringést
 W A hideg padlófelület szigetelése

 Előre gyártott fáradtság elleni szőnyegek 

Típus DS 9.15 DS 9.R

Változat szőnyeg tekercs
Külső méretek sz x mé (mm) 910 x 1500 910 x 18300
Anyagvastagság [mm] 13 13
Anyaga PVC PVC
Súly [kg] 6 64
Cikkszám 123-414-J1 137-057-J1
Ár Ft / darab 38.900 423.400

 Fáradtság elleni szőnyegek, méretre rendelhető 

Típus* DS 6.K DS 9.K DS 12.K

Külső szélesség [mm] 600 910 1220
Hossz választható** igen igen igen
Anyagvastagság [mm] 13 13 13
Anyaga PVC PVC PVC
Súly [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Cikkszám 179-375-J1 137-058-J1 179-376-J1
Ár Ft / m 17.600 26.800 34.400

*5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 18,3 m hosszúságig, egyedi méretre gyártva

 Előre gyártott fáradtság elleni szőnyegek

Típus BS 6.9 BS 9.15

Változat szőnyeg szőnyeg
Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 910 910 x 1500
Anyagvastagság [mm] 13 13
Anyaga PVC PVC
Súly [kg] 2,1 5,3
Cikkszám szürke 247-760-J1 247-761-J1
Ár Ft / darab 13.900 33.500

Cikkszám Sárga/fekete 247-765-J1 247-766-J1
Ár Ft / darab 14.900 35.600

 Fáradtság elleni szőnyegek, méretre rendelhető

Típus* BS 6.K BS 9.K BS 12.K

Szélesség [mm] 600 910 1220
Hossz választható** igen igen igen
Anyagvastagság [mm] 13 13 13
Anyaga PVC PVC PVC
Súly [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Cikkszám szürke 247-762-J1 247-763-J1 247-764-J1
Ár Ft / m 17.800 27.000 35.100

Cikkszám Sárga/fekete 247-767-J1 247-768-J1 247-769-J1
Ár Ft / m 19.100 28.400 35.600

*5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 18,3 m hosszúságig, egyedi méretre gyártva

17.600 Ft -tól 

 W Nagyfokú álló helyzetbeni komfort, ízületeket kímélve, a speciális 
mikrocellás vinylhab-szerkezetnek köszönhetően

ÚJ

13.900 Ft -tól 
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TOPSELLER

Fáradtság elleni szőnyegek

„Komfort Favorit“, bordás lemez kivitelben

  

Az ipari bordás lemez kialakítás 
lehetővé teszi a szabad mozgást

Noppos felület a kényelmes 
állófelületért.

"Komfort Favorit", noppokkal
 

 

 W Közepes igénybevételre
 W A strapabíró felület 50%-kal növeli a tartósságot a 
hagyományos mikrocellás vinyl-padlókhoz képest

 W Száraz munkaterületekre 
 W 4 ferde éllel a botlásveszély megakadályozására
 W Csúszásgátló felület bordás lemezszerkezettel a kényelmes állás 
és a magas csúszásállóság érdekében

 W Csúszásmentes felület R10, DIN 51130 és BGR 181 szerint
 W 2. osztályú gyúlékonyság az NFPA 101. biztonsági kódja szerint

 W Száraz munkaterületekre, pl. komissiózás során
 W Közepes igénybevételre
 W A strapabíró felület 50%-kal növeli a tartósságot a hagyományos 
mikrocellás vinyl-padlókhoz képest

 W A csúszásgátló felület noppokkal (csomókkal) csökkenti a fáradtság 
jeleit és biztosítja a biztonságos tartást

 W Csúszásgátlás R10 DIN 51130 és BGR 181 szerint
 W 2. osztályú gyúlékonyság az NFPA 101. biztonsági kódja szerint
 W Ferde élekkel mind a 4 odalán, a botlásveszély megakadályozására.

Piktogram-magyarázat lásd
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Típus SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Anyaga természetes gumi természetes gumi természetes gumi
Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Anyagvastagság [mm] 13 13 13
Súly [kg] 6 12 16
Cikkszám 247-747-J1 247-748-J1 247-749-J1
Ár Ft / darab 14.600 27.200 34.200

Típus SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Anyaga nitrilgumi nitrilgumi nitrilgumi
Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Anyagvastagság [mm] 13 13 13
Súly [kg] 6 11 16
Cikkszám 247-750-J1 247-751-J1 247-752-J1
Ár Ft / darab 28.400 58.300 73.400

Kivitel Finom barázdák Durva barázdák Kalapált optika Bordás lemez optika

Külső méretek sz x mé (mm) 1000 x 10000 1200 x 10000 1400 x 10000 910 x 22800
Anyagvastagság [mm] 3 6 3 4
Anyaga gumi gumi nitrilgumi PVC
Súly [kg] 33 86 52 91
Cikkszám fekete 165-090-J1 165-096-J1 165-098-J1 179-377-J1
Ár Ft / darab 61.900 132.100 282.600 210.600

Cikkszám szürke 165-093-J1 – – 179-378-J1
Ár Ft / darab 80.300 – – 273.200

 W Közepes igénybevételre
 W Opcionálisan természetes gumiból általános alkalmazásokhoz vagy nitrilkaucsukból zsírral 
és olajjal érintkező munkaterületeken

Fáradtság elleni szőnyegek száraz vagy olajos területekre

  

 W Magas állás közbeni komfort
 W Noppokkal ellátott felület a biztonságos álláshoz és tehermentesítéshez a fáradtság jelei esetén
 W A szőnyeg jól tapad a padlóhoz, és ezáltal nem tud elcsúszni
 W Csúszásmentesség R9 DIN 51130 és BGR 181 szerint
 W 4 ferde éllel a botlásveszély megakadályozására

ÚJ

14.600 Ft -tól 
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Fáradtság elleni szőnyegek és futószőnyegek

 W Csökkenti a csúszás kockázatát, növeli a munkavédelmet

Univerzális csúszásgátló futószőnyeg

 W Alkalmas minden ipari környezetben és alkalmazási területen, ahol 
csökkenteni kell a csúszásveszélyt

 W Futószőnyeg kiváló kopás- és tépésállóssággal
 W Teherautókhoz vagy szerszámkocsikhoz is alkalmas
 W Ellenáll számos savnak és vegyszernek

Univerzális csúszásgátló szőnyeg 
szerszámgépek alá

Univerzális csúszásgátló szőnyeg 
padlóburkoláshoz

Olajnak ellenálló Olajnak ellenálló

Csúszásgátló felület noppokkal, amelyen kényelmes járni 
és állni

Piktogram-magyarázat

Piktogram-magyarázat

lásd
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 Fáradtság elleni szőnyegek, méretre rendelhető

Típus* CT 6.K CT 9.K CT 12.K CT 15.K

Szélesség [mm] 600 910 1220 1520
Hossz választható** igen igen igen igen
Anyagvastagság [mm] 14 14 14 14
Anyaga PVC PVC PVC PVC
Súly [kg/m] 4 5 7 9
Cikkszám 162-210-J1 162-211-J1 162-212-J1 247-759-J1
Ár Ft / m 45.700 65.500 87.500 99.400

*5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 22,8 m hosszúságig, egyedi méretre gyártva

 Előre gyártott fáradtság elleni szőnyegek

Típus ST 6.9 ST 9.15

Változat szőnyeg szőnyeg
Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 910 910 x 1500
Anyagvastagság [mm] 19 19
Anyaga PVC PVC
Súly [kg] 4 10
Cikkszám 247-753-J1 247-754-J1
Ár Ft / darab 35.600 101.500

 Előre gyártott fáradtság elleni szőnyegek

Típus CT 6.9 CT 9.15

Változat szőnyeg szőnyeg
Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 910 910 x 1520
Anyagvastagság [mm] 14 14
Anyaga PVC PVC
Súly [kg] 4 8
Cikkszám 123-372-J1 123-373-J1
Ár Ft / darab 41.800 94.300

 Fáradtság elleni szőnyegek, méretre rendelhető

Típus* ST 6.K ST 9.K ST 12.K ST 15.K

Szélesség [mm] 600 910 1220 1520
Hossz választható** igen igen igen igen
Anyagvastagság [mm] 19 19 19 19
Anyaga PVC PVC PVC PVC
Súly [kg/m] 5 6 8 10
Cikkszám 247-755-J1 247-756-J1 247-757-J1 247-758-J1
Ár Ft / m 51.800 77.400 103.000 128.900

*5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 21,9 m hosszúságig egyedi méretre gyártva

 W Száraz, üzemi munkaterületekre
 W A csúszásmentes felület megakadályozza az idő előtti fáradtságot

ÚJ

345

4

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

TOPSELLER

Fáradtság elleni szőnyegek

Ipari szőnyeg az állás extra magas kényeleme érdekében

Az ipari bestseller

  

Körben ferde élek, sárga biztonsági szél és RedStop™ 
csúszásgátló bevonat az alsó részen

 W Nagy terheléseknél, pl. több műszakos üzemben
 W Csúszásgátló felület bordás lemezszerkezettel
 W Optimális csúszásmentesség DIN 51130, R10 szerint
 W Tűzálló, tűzvédelmi osztály Bfl-S1
 W Ellenáll számos vegyszernek
 W Nagyon tartós, laminált PVC felület, párnázott vinylrétegen
 W Rezgéscsillapító
 W A RedStop ™ csúszásmentes alja megakadályozza a 
szőnyeg elmozdulását

 W Minden oldalán ferde élekkel

 W Különösen strapabíró, tartós és nagyon kényelmes
 W Száraz, üzemi munkaterületekre

 W Nagy terheléseknél, pl. több műszakos üzemben
 W Extra strapabíró PVC felület és robusztus mikrocellás vinyl alap 
kombinációja; nagy anyagvastagság a legjobb állási kényelem 
érdekében

 W Noppokkal ellátott csúszásgátló felület
 W Csúszásmentesség R9 DIN 51130 és BGR 181 szerint
 W Tűzálló, tűzvédelmi osztály Cfl-S1, EN 13501 szerint
 W Ellenáll számos vegyszernek
 W A RedStop ™ csúszásmentes alja megakadályozza a szőnyeg 
elmozdulását

 W 4 ferde éllel a botlásveszély megakadályozására

Sárga biztonsági karima, 
körben ferde élek és RedStop™ 
csúszásgátló bevonat az alsó részen

Piktogram-magyarázat lásd
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Típus SE 6.9 SE 9.12 SE 9.15

Külső méretek sz x mé (mm) 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Anyagvastagság [mm] 13 13 13
Anyaga természetes gumi természetes gumi természetes gumi
Súly [kg] 6 12 16
Cikkszám 247-773-J1 247-774-J1 247-775-J1
Ár Ft / darab 18.900 38.900 47.500

 W Vezetőképes natúr gumiból
 W Magas állás közbeni komfort

Vezetőképes fáradtság elleni szőnyegek statikus 
feltöltődés elleni védelemmel. A noppok és a minőségi 
gumi anyag kényelmes állást biztosít.

ÚJ

18.900 Ft -tól 
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Antisztatikus szőnyegek

Antisztatikus szőnyegek

  

 W Közepes igénybevételre álló-munkahelyeken
 W Noppokkal ellátott felület a biztonságos 
álláshoz és tehermentesítéshez a fáradtság 
jelei esetén

 W A szőnyeg jól tapad a padlóhoz, és ezáltal nem 
tud elcsúszni

 W Száraz munkaterületekre
 W Megfelel az IEC 61340-4-1 szabványnak (DIF 
kategória), mért ellenállás Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm,  
Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm

 W Az elektrosztatikus töltés (járási teszt) megfelel 
az ISO 6356 és az EN 1815 szabványnak

 W Csúszásmentesség R9 DIN 51130 és BGR 181 
szerint

 W Ferde élekkel mind a 4 oldalán, a botlásveszély 
megakadályozására

lásd
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Típus*
Antisztatikusság 

1
Antisztatikusság 

2
Antisztatikusság 

3

Változat szőnyeg szőnyeg konfekció áruk
Külső szélesség [mm] 910 910 910
Teljes hossz [mm] 1500 3000 –
Hossz választható** nem nem igen
Anyagvastagság [mm] 14 14 14
Anyaga PVC PVC PVC
Cikkszám földelő kábelek gyűrűs 
csatlakozóval 165-103-J1 165-104-J1 165-106-J1

Ár Ft / darab 116.600 231.800 82.400

Cikkszám földelő kábelek  
nyomógombbal 165-543-J1 165-545-J1 165-546-J1

Ár Ft / darab 116.600 231.800 82.400

*Anti-Statik típus 3: 5 cm-es raszterben, az Ön által megadott méretek alapján, méterenkénti ár
**Külön kérésre 22,8 m hosszúságig, egyedi méretre gyártva

82.400 Ft -tól 

Cikkszám 165-109-J1

6.100 Ft

 W Védi a dolgozókat és a veszélyeztetett eszközöket a statikus 
elektromosságtól

 W A lehető legmagasabb kényelem és biztonság
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Antisztatikus szőnyegek

Antisztatikus szőnyegek

Részletes kép: Földcsatlakozás, 
nyomógombbal a szőnyeghez rögzítve

A tépőlemez profilja csúszásgátlást és 
könnyű elfordulást biztosít a szőnyegen

Földelő kábel gyűrűs csatlakozóval a 
földeléshez, 
Cikkszám 165-114-J1,
 9.000 Ft

Földelő kábel 10 mm-es 
nyomógombbal, 
Cikkszám 165-115-J1, 
11.000 Ft

Földelő dugós csatlakozó 
földelő kábelhez, 10 mm-es 
nyomógombbal, 
Cikkszám 165-116-J1, 
10.400 Ft

SarokpántFöldelő kábel

  

 W Kiegészítő földelő kábel antisztatikus szőnyegekhez (minden szőnyegen alapkivitelben)
 W 4,5 m hosszú kábel földelő-érintkezővel
 W Földelő kábel gyűrűs csatlakozóval
 W Egyszerűen, nyomógombbal könnyen rögzíthető a szőnyegen és ezáltal a földeléssel 
összeköthető

 W A sarokpánt egy földelőszalag révén létrehozza a 
szükséges kapcsolatot a személy és a padlószőnyeg 
között

 W A cipőben lévő nedvesség a testhez való kapcsolódás 
követítőközege

 W Szőnyeg szilárd, laminált felület kombinációjából, párnázott vinylhabon
 W A bordáslemez profil nagyfokú csúszásgátlást és könnyű forgómozgást 
biztosít a szőnyegen

 W Közepes igénybevételre száraz munkaterületeken
 W Földelő kábellel, mely egyszerűen, nyomógombbal könnyen rögzíthető a 
szőnyegen

 W Földelő kábelek gyűrűs csatlakozóval vagy nyomógombbal
 W Cfl-S1 tűzvédelmi osztály, EN 13501-1 szerint tesztelve
 W Megfelel az IEC 61340-4-1 szabványnak (DIF kategória), mért ellenállás  
Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm

 W Az elektrosztatikus töltés (járási teszt) megfelel az ISO 6356 és az EN 1815 
szabványnak

 W 4 ferde éllel a botlásveszély megakadályozására
 W Csúszásgátló RedStop™ párnával van felszerelve, hogy megakadályozza a 
szőnyeg csúszását

 W Csúszásmentesség R10 DIN 51130 és BGR 181 szerint

Rendelhető kiegészítők:

lásd
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5
A rend és a tisztaság 
biztonságot jelentenek. 
Ezért rengeteg innováci-
ót talál a készletünkben 
a tisztításhoz, biztonsá-
gos hulladékgyűjtéshez 
és a jogszabályoknak 
megfelelő ártalmatlaní-
táshoz.

TISZTÍTÁS ÉS 
HULLADÉKKEZELÉS

348
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Kisalkatrész tisztítók350 Szórófejes kannák és 
gazdaságos nedvesítő tartályok352



5
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Mágneses gyűjtőkészülékek 
fémhulladékhoz356 Folyadékszívók, olaj szkimmerek 

és biztonsági elszívók358



Kisalkatrész tisztító nemesacélból 
merülő szűrővel, 2,5 l, 
Cikkszám 117-256-J1, 111.700 Ft
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Cikkszám 117-255-J1

116.200 Ft

Űrtartalom [l] 2,5 10,0 20,0

Ø x ma [mm] 270 x 150 270 x 270 270 x 430
Cikkszám 117-256-J1 117-271-J1 117-272-J1
Ár Ft / darab 111.700 89.300 103.600

Tartozék – alkatrésztartó kosár alkatrésztartó kosár
Cikkszám – 117-273-J1 117-274-J1
Ár Ft / darab – 32.000 33.800

Kisalkatrész tisztítók

  Lieferzeit:   

Kisalkatrész tisztító nemesacélból, 
merülő szűrővel

Kisalkatrész tisztító nemesacélból, 2,5 - 20 literes

 W Kisebb alkatrészek tisztításához vagy munkadarabok beáztatásához
 W Rugós merítő szita, mely egyidejűleg lánggátlóként is szolgál
 W A fedél zárásakor a behelyezett szita egyidejűleg lefelé nyomódik
 W Így az apró alkatrészek elmerülnek a tisztító folyadékban

 W Kis alkatrészek veszélytelen tisztításához
 W Beépített olvadóbiztosítékkal, mely a tartályt automatikusan zárja tűz 
esetén

 W Két oldalán hordozó fülekkel könnyű szállításhoz
 W Jó minőségű nemesacélból készül

alkatrésztartó kosár, 
Cikkszám 117-274-J1, 
33.800 Ft

Kisalkatrész tisztító nemesacélból, 
20 l, Cikkszám 117-272-J1, 
103.600 Ft

Kisalkatrész tisztító nemesacélból, 
10 l, Cikkszám 117-271-J1, 
89.300 Ft

  

https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-merulo-szurovel-2-5-literes-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-merulo-szurovel-2-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-merulo-szurovel-2-5-literes-urtartalommal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alkatreszes-kosar-10-literes-nemesacel-merito-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alkatreszes-kosar-20-literes-nemesacel-merito-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/alkatreszes-kosar-20-literes-nemesacel-merito-tartalyokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-20-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kisalkatresz-tisztito-nemesacelbol-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


DENSORB Varioform -erősen 
nedvszívó felitató anyagok többféle 
kivitelben, melyeket törlőkendőként is 
használhatunk

Kivitel Kivehető alkatrészes kosár Rugós merítő szűrő

Anyaga acél acél acél acél
Űrtartalom [l] 8 10 8 10
Külső méretek h x sz x ma (mm) 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195
Cikkszám 243-454-J1 243-455-J1 256-868-J1 256-869-J1
Ár Ft / darab 52.200 57.800 52.200 57.800
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 W Tartály tűz esetén automatikusan záródó fedéllel

FALCON kisalkatrész tisztítók 
nemesacél alkatrészes kosárral és 
tűz esetén automatikusan záródó 
fedéllel

Kisalkatrész tisztítók

  

Az olvadóbiztosíték tűz esetén 
gondoskodik róla, hogy a fedél 
magától bezáródjon

FALCON kisalkatrész tisztító, acélból és nemesacélból

 W Tartály tűz esetén automatikusan záródó 
fedéllel

 W Horganyzott, további biztonsági sárga 
bevonattal

 W Ideálisak kis alkatrészek zsírozásához vagy 
tisztításához

 W Négyszögletes alapforma az optimális 
helykihasználáshoz munkafelületeken és 
veszélyes anyag tároló szekrényekben

 W Ergonomikus hordozófül kényelmes 
kezeléshez

 W Tartalmazza az egyszerűen eltávolítható 
alkatrészes kosarat nemesacélból

FALCON impregnáló tartály rugós, 
nemesacél merülő szűrővel

52.200 Ft -tól

FALCON kisalkatrész tisztítók nemesacél alkatrészes 
kosárral és tűz esetén automatikusan záródó fedéllel

lásd
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https://www.denios.hu/shop/falcon-kisalkatresz-tisztito-acelbol-lakkozott-alkatreszes-kosarral-8-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-kisalkatresz-tisztito-acelbol-lakkozott-alkatreszes-kosarral-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-kisalkatresz-tisztito-acelbol-lakkozott-merulo-szurovel-8-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-kisalkatresz-tisztito-acelbol-lakkozott-merulo-szurovel-10-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Acél és nemesacél 
kármentő tálcák 
kiskannákhoz

Anyaga Acél Nemesacél

Űrtartalom [l] 1,0 2,0 1,0 2,0

Ø x ma [mm] 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Cikkszám 188-956-J1 188-957-J1 204-618-J1 204-619-J1
Ár Ft / darab 20.800 22.800 38.200 41.700

 W A tisztítandó felületek és alkatrészek takarékos és adagolt bepermetezése
 W Ergonomikus műanyag szórófej és felcsavarozható hosszabbító állítható adagolófejjel
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20.800 Ft -tól 

Szórófejes kannák és gazdaságos nedvesítő kannák

 W Beépített műanyag pumpa
 W Nagy ellenállóképesség számos tisztítószerrel szemben
 W Kiváló minőségű, rozsdamentes acélból 1.4404 (SUS 316 L), vagy 
horganyzott és további sárga bevonattal ellátott acélból készült 
tartályok

FALCON szórófejes kannák acélból és 
nemesacélból

  

Biztonságos tisztítás a FALCON szórófejes kannákkal

A FALCON szórófejes kannák lehetővé teszik a piszkos felületek adagolt 
bepermetezését és egyszerű tisztítását.

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

Minden tároló edényt több nyelvű GHS 
szerinti veszély jelzéseket tartalmazó 
biztonsági matricával szállítunk a 
tartalom azonosítására.

lásd
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https://www.denios.hu/shop/falcon-szorofejes-kanna-acelbol-lakkozott-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-szorofejes-kanna-acelbol-lakkozott-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-szorofejes-kanna-nemesacelbol-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-szorofejes-kanna-nemesacelbol-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


FALCON biztonsági tárolók 
lefejtő csappal 

Rendelhető kiegészítők:

 W Takarító kendők és szivacsok biztonságos megnedvesítéséhez
 W Takarékos használat, a maradék folyadék visszafolyik a tartályba
 W Védelem a keletkező gőzök mennyiségének csökkentésével

Anyaga Acél Nemesacél

Űrtartalom [l] 1,0 2,5 1,0 2,0

Ø x ma [mm] 178 x 200 178 x 290 132 x 258 131 x 305
Cikkszám 187-531-J1 187-532-J1 211-600-J1 211-601-J1
Ár Ft / darab 19.500 22.800 38.200 43.800
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

19.500 Ft -tól 

Szórófejes kannák és gazdaságos nedvesítő kannák

FALCON acéltölcsér, horganyzott

FALCON gazdaságos nedvesítő kannák acélból és 
nemesacélból

 W Védelem a lángok ellen a beépített lángzárral
 W Könnyen használható rugós pumpa itatólemezzel, nemesacélból
 W Kiváló minőségű, rozsdamentes acélból 1.4404 (SUS 316 L), vagy 
horganyzott és további sárga bevonattal ellátott acélból készült 
tartályok

FALCON nemesacél tölcsér

Betöltő tölcsérek

Biztonságos tisztítás a FALCON gazdaságos nedvesítő kannákkal

  

A FALCON nedvesítő kannák segítségével a törlőkendők gazdaságosan gyűjthetők és nedvesíthetők meg.

Cikkszám
187-534-J126.100 Ft

Cikkszám
187-536-J110.500 Ft

lásd
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BEST-SELLER

https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-acelbol-lakkozott-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-acelbol-lakkozott-2-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-nemesacelbol-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-nemesacelbol-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-nemesacel-tolcser-biztonsagi-tartalyhoz-csonk-23-mm-beonto-nyilas-o-138-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-acel-tolcser-biztonsagi-tartalyhoz-horganyzott-csonk-23-mm-beonto-nyilas-o-138-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Rendelhető kiegészítők:
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Űrtartalom 1,0 2,0

Korpusz méretek sz x mé x 
ma [mm] 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265

Cikkszám 263-215-J1 263-216-J1
Ár Ft / darab 23.400 27.000

FALCON acél és nemesacél 
nedvesítő kannák

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

Minden tároló edényt több nyelvű GHS 
szerinti veszély jelzéseket tartalmazó 
biztonsági matricával szállítunk a 
tartalom azonosítására.

23.400 Ft -tól 
ÚJ

Gazdaságos nedvesítő kannák

FALCON gazdaságos nedvesítő kannák polietilénből (PE)

Robusztus, kémiailag ellenálló 
tartály HDPE-ből

Könnyen használható rugós pumpa 
itatólemezzel, nemesacélból

oldalszám

353

Nemesacél 
tölcsérek

26.100 Ft -tól Cikkszám
187-534-J1

  

 W Tisztítórongyok és szivacsok biztonságos megnedvesítésére
 W Magas kémiai ellenállóképesség számos savval és lúggal szemben
 W Robusztus, kémiailag ellenálló tartály HDPE-ből
 W Könnyen használható rugós pumpa itatólemezzel, nemesacélból
 W Gazdaságos használat - a maradék folyadék visszafolyik a tartályba

https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-polietilenbol-pe-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-gazdasagos-nedvesito-tartaly-polietilenbol-pe-2-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/falcon-nemesacel-tolcser-biztonsagi-tartalyhoz-csonk-23-mm-beonto-nyilas-o-138-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


5.900 Ft -tól 

 W Felhasználóbarát szórófej forma
 W Nagyon finom permetezés
 W Szórási mennyiség nyomásonként: 
1,2 ± 0,1 ml

10.400 Ft -tól / darab

3.540 Ft -tól / darab

ÚJ

ÚJ

-tól / darab

 W Permetezés bármely pozícióból

Típus Professional L 1500 A Professional L 1500 S
Professional L 

1500 L
Professional Plus 

1600 L

Felhasználás alkáli tiszítók savat tartalmazó 
tisztítószerek oldószeres tisztítószerek

Fogantyú / fúvóka színe fekete sárga piros fekete/piros
Űrtartalom [l] 1,5 1,8
Maximális üzemi nyomás [bar] 3,0 4,0
Légnyomásos csatlakozók – – – NW 7,2 ill. 1/4“
Külső méretek h x sz x ma (mm) 300 x 150 x 430
Csomagolási egység (Cs. e.) 2 darab
Cikkszám 229-377-J1 229-378-J1 229-379-J1 229-380-J1
Ár Ft / Cs. e. 20.800 24.300 28.200 25.800
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DENSORB Varioform - erősen nedvszívó 
felitató anyagok többféle kivitelben, 

melyeket 
törlőkendőként is 

használhatunk

Permetező palack szórófejjel

Permetező palack szórófej

Szórófejes tartályok és szórópalackok

Professional permetezők

 W Ergonomikus forma alacsony súlyponttal, 
hogy biztosan álljon

Permetező-hosszabbító (300 mm) 
Professional pumpás szórópalackhoz, 
Cikkszám 229-381-J1, 2.200 Ft

Professional pumpás 
szórópalack 

Permetező-hosszabbító (200mm) 
Professional permetezőkhöz, 
Cikkszám 229-384-J1, 1.600 Ft

 W Nehezen hozzáférhető helyeken is használható
 W Fokozatmentesen állítható adagolás
 W Az anyaggal érintkező részek PP, PE, szilikon és 
nemesacél anyagokból

 W Csupán egy nyomás a permetező gombra 
hüvelykujjal és indul az egységes permetezés

 W A permetezés finomsága gyorsan 
szabályozható a fúvókán lévő anya 
forgatásával

 W Robusztus és technikailag fejlett
 W Nyomástartó edény magas minőségű 
műanyagból, „EasyOpen” tervezéssel

 W Integrált mérőskála a telítettségi szint 
szemrevételezéséhez

 W Nyomásfelépítés kézzel a pumpáló karra vagy 
sűrített levegővel (Professional Plus típus)

Űrtartalom [l] 0,5 1,0

Külső átmérő [mm] 95 120
Csomagolási egység (Cs. e.) 5 darab
Cikkszám 229-382-J1 229-383-J1
Ár Ft / Cs. e. 17.700 19.100

Űrtartalom [l] 0,25 0,50 1,00

Ø x ma [mm] 60 x 220 76 x 240 95 x 295
Cikkszám 210-184-J1 210-185-J1 210-186-J1
Ár Ft / darab 6.300 7.500 8.800

Ár Ft / darab 3 darabtól 5.900 7.200 8.400

lásd
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https://www.denios.hu/shop/2-pumpas-szoropalack-dpz-professional-l-1500-a-tipus-alkali-folyadekokhoz-1-5-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/2-pumpas-szoropalack-dpz-professional-l-1500-p-tipus-savas-folyadekokhoz-1-5-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/2-pumpas-szoropalack-dpz-professional-l-1500-l-tipus-oldoszert-tartalmazo-folyadekokhoz-1-5-liter/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/permetezo-hosszabbito-professional-pumpas-szoropalackhoz-300-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/permetezo-hosszabbito-professional-kezi-permetezokhoz-200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-permetezo-palack-professional-500-ml-csomagolasi-egyseg-5-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/kezi-permetezo-palack-professional-1000-ml-csomagolasi-egyseg-5-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/permetezo-palack-szorofejjel-pp-pe-es-nemesacel-0-25-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/permetezo-palack-szorofejjel-pp-pe-es-nemesacel-0-5-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/permetezo-palack-szorofejjel-pp-pe-es-nemesacel-1-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Ideális a nehezen elérhető területekhez
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 W Optimalizált mágneses mezővel, biztonságosan húzza ki a 
vasrészeket a fugákból és repedésekől

 W Stabil rozsdamentes acél borítással - kültéri használatra 
is megfelel

 W Akár 90 fokban állítható mágneses fej

Cikkszám 180-697-J1

18.900 Ft

Cikkszám 257-417-J1

344.400 Ft

Mágneses gyűjtőkészülékek

 W Fémforgács, szögek, valamint megmunkáló gépeknél (például marógép, eszterga, fúrógép) vagy 
munkapadoknál előforduló kis fém részecskék összeszedésére

 W Biztonságosan vonzza a kis fém alkatrészeket
 W Könnyű, rozsdamentes tengely
 W Az összegyűjtött fém alkatrészek könnyű leválasztása 
a központi rúd kihúzásával

 W Teljes hossz: 410 mm

Mágnesrúd

Mágnesrúd, Cikkszám 163-474-J1, 27.300 Ft

  

 W Az állítható magasságú, egyenetlen talajra alkalmas kerekek a borítás 
mögött találhatók - így a sarkokat és széleket is könnyedén teljesen meg 
lehet tisztítani (Munkafelület szélessége: 610 mm)

 W Az ergonomikus pedál lenyomásával az összegyűjtött részek leesnek a 
gépről

 W Karbantartást nem igényel és sokféleképpen hasznosítható, pl. 
fémfeldolgozó iparban, építkezéseken vagy újrahasznosító iparágakban

Mágneses seprű készülék

Állítható mágneses gyűjtőfej

 W Fém részecskék nehezen hozzáférhető helyekről való 
összegyűjtéséhez (Szerszámok, csavarok, csapszegek, 
forgácsok, profilok közül, stb.)

 W A fém részecskék egyszerűen leoldhatók a mágnesről a 
fogantyún lévő kar meghúzásával

Mágneses gyűjtőfej akár 90 fokban állítható fejjel, könnyen 
kezelhető oldó mechanizmussal az ergonomikus fogantyún.

Mivel a kerekek a ház mögött helyezkednek el, 
a sarkok és élek is könnyen tisztára seperhetők.

A lábkar lenyomása leválasztja az összegyűjtött 
vasrészeket a mágnestől.

https://www.denios.hu/shop/magneses-fordito-keszulek-nemesacelbol/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magnesrud-rozsdamentes-nyellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Cikkszám 179-680-J1

41.300 Ft

Mindig naprakész: Kérje most 
hírlevelünket a törvényi változásokkal, 
legjobb ajánlatokkal, stb.

ÚJ

Cikkszám 268-053-J1

26.600 Ft

ÚJ

Cikkszám 268-047-J1

35.300 Ft

www.denios.hu

Mágneses seprű

Mágneses seprű targoncához

Mágneses seprű

Az ömlesztett áru könnyen eltávolítható 
a felső oldalon található fogó 
megemelésével.

  

 W Kiválóan alkalmas egyenetlen, durva talajokhoz, 
pl. kavicson, repedt betonon, burkoló köveken ...

 W Könnyen csatlakoztatható a targoncához
 W A mágneses seprű biztonságosan fogja meg a 
fém részeket akár 14 cm távolságból is

 W A rögzített fém alkatrészek felszabadítása a 
fogantyú felemelésével történik

 W Felvevőképesség: akár 80 kg
 W Fordulási szélesség (mm) 910

 W 640-1020 mm között állítható 
teleszkópos nyél

 W Ergonomikus formájú 
nyél, fogantyú ujjaknak 
való bemélyedésekkel és 
csúszásbiztosítással

 W 19-38 mm között állítható 
söprési magasság

 W Extra nagy, profilozott kerekek 
a könnyű és biztonságos 
használatáért

Mágneses seprű targoncához, 
Cikkszám 268-046-J1, 367.900 Ft W Erős és tartós mágnes a veszélyes és 

bosszantó fémrészek eltávolítására 
a közlekedési területeken, a csarnok 
padlóján stb.

Mágneses seprű állítható teleszkópos nyéllel

 W Veszélyforrások kiiktatásához
 W Forgácsok és más bosszantó vasrészek könnyű felvétele, amelyek egyébként blokkolják a seprűkeféket
 W A mágneses seprűk a fémrészeket a résekből és repedésekből húzzák ki, ahol a kefe, a seprű és a takarítógép megakadnának

 W A levehető fém alkatrészeket 
könnyű eltávolítani a nyélen 
található egyszerű kioldó 
mechanizmus segítségével

 W Teleszkópos nyél, 690-1020 mm 
között állítható

 W Fém részecskék nehezen 
hozzáférhető helyekről való 
összegyűjtéséhez

 W Mágneses fej, 180 fokig állítható
 W Teleszkópos nyél, 69-102 cm-ig 
kihúzható

Mágneses seprű 
teleszkópos nyéllel

„Heavy Duty” mágneses seprűk

https://www.denios.hu/shop/magneses-sepru-14-kg-kapacitas/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-sepru-allithato-teleszkopos-nyellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-sepru-leveheto-teleszkopos-nyellel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/magneses-sepru-targonca-felepitmenykent/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Tartozék

 Cikkszám Ár Ft / darab

Vákuumcső folyadékelszívó SV 6.4, 3 m hosszú, Ø 38 mm 177-326-J1 18.200

Hordó hevederek 200 literes standard hordókhoz 174-321-J1 57.100

Szűrő 200 l folyadékelszívóhoz 179-650-J1 174.700

 W Minimalizálja a felitatáshoz szükséges anyagokat és csökkenti az ártalmatlanítási költségeket
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Cikkszám 123-223-J1

174.300 Ft

Cikkszám 123-224-J1

255.200 Ft

Tartalom: 
1 vákuumszivattyú elzáró 
szeleppel és töltési szint 
korlátozóval
2 m vákuumtömlő, Ø 38 mm
1 Camlock gyorscsatlakozó
3-részes szívócső
1 padlófúvóka gumi szalaggal
1 kézi fúvóka

Tartalom: 
1 vákuumszivattyú elzáró szeleppel 
és töltési szint korlátozóval
1 csatlakozó 90˚-os hajlítással 
2” nyíláshoz
2 m vákuumtömlő, Ø 38 mm

Folyadékelszívó SV 6.4

  

Folyadékelszívók

Folyadékelszívó SV 6.4

Folyadékelszívó SV 6.16 padlófúvókával

 W Dízel vagy olajjal működő járművekből származó üledék leszívásához 
tartályokba vagy kármentő tálcák kiürítésére

 W Pneumatikus meghajtással
 W 6 bar melletti vákuum (mm/Ws): 4000

 W Minden 2”-os finom menetes acél hordóhoz illik
 W Nem szükséges szűrő
 W Az úszóval elkerülhető a túltöltés
 W A hulladékok újrahasznosításának lehetőségét kínálja

SV 6.4 típusú folyadékelszívók, felszerelhető egy acél 
hordótartó bakra (kiegészítőként kapható).

https://www.denios.hu/shop/vakuumcso-folyadekelszivo-sv-6-4-3-m-hosszu-o-38-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-hevederek-200-literes-standard-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuro-200-l-folyadekelszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-sv-6-4-tartalyok-es-talcak-uritesehez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-sv-6-16-k-kiomlott-folyadekok-felszivasahoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Olaj-szalagszkimmer

Kivitel PressOut PressOut ATEX

Cikkszám 257-588-J1 257-589-J1
Ár Ft / darab 699.000 1.003.500

Tartozék nemesacél szűrőkosár az idegen testek szűrésére
Cikkszám 173-840-J1 173-840-J1
Ár Ft / darab 149.500 149.500

ÚJ

Cikkszám 257-588-J1

699.000 Ft

Kivitel PumpOut PumpOut ATEX

Cikkszám 179-647-J1 186-281-J1
Ár Ft / darab 1.326.200 1.605.500

359

5

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Pneumatikus elszívó és szivattyú minden olyan folyadékhoz, melyek lobbanáspontja +55 °C feletti

PumpOut

Cikkszám 257-588-J1

699.000 Ft
ÚJ

Cikkszám 257-588-J1

699.000 Ft

Tartalom: 
Venturi szivattyú  töltési szint korlátozóval (felszíváshoz)
Membrán szivattyú (leszivattyúzáshoz)
Szívótömlő és -cső, padlófúvóka (oldószerekhez nem alkalmas!)
Szűrőkosár szilárd részek kiszűréséhez
200 literes tartály és szállító kocsi
Rögzítő övek nyomás alatti deformáció elkerüléséhez

Folyadékelszívók

  

A PumpOut felszívja a folyadékot a padlóról és egy IBC-tartályba szivattyúzza.

Kombinált betét: A PumpOut kiszívja a hűtővizet a gépből és elválasztja a 
részecskéket a folyadéktól. A tartály 2”-os nyílásán lévő olajfelszedő szkimmer 
szalag lefölözi az olajat a folyadékfelszínről. Ezután a megtisztított folyadékot 
visszapumpálja a gépbe.

Felszívás és ártalmatlanítás egy készülékkel

A tartályba felszívott folyadékot pneumatikusan akár 2-3 méter távolságra is ki 
lehet préselni a hulladékgyűjtő tartályba (pl. egy IBC-be).

A keskeny felépítmény, a 135 
mm-es padlótól számított 
magasság és a 100 mm-es 
kerekek segítségével könnyen 
manőverezhetünk akár nagyon szűk 
helyeken is.

Tartalom: 
Venturi szivattyú töltési szint korlátozóval
Szívótömlő és -cső
Kézi és padlófúvóka (oldószerekhez nem 
alkalmas!)
50-literes tartály és molnárkocsi

PressOut

lásd

360

 W Csökkenti az ártalmatlanítási költségeket
 W Minimalizálja a szorbenshasználatot
 W Nem igényel karbantartást, mivel nincsenek forgó alkatrészei
 W Felszívja a tiszta és piszkos folyadékokat a padlóról, gépekből, tartályokból

 W Visszapumpálja a folyadékokat saját ártalmatlanító tartályukba
 W Különösen alkalmas hűtő és elválasztó folyadékokhoz, olajfestékekhez, 
színezőkhöz, mosóvízhez, dízelhez, stb.

 W Ideálisan kombinálható szkimmer szalaggal
 W 2 változatban kapható: PressOut és PumpOut

https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-pressout-venturi-szivattyuval-es-toltesi-mennyiseg-korlatozoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-pressout-atex-venturi-szivattyuval-es-toltesi-mennyiseg-korlatozoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuro-54-l-atex-folyadekelszivohoz-nemesacel-szilard-targyak-kiszuresere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuro-54-l-atex-folyadekelszivohoz-nemesacel-szilard-targyak-kiszuresere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-pressout-venturi-szivattyuval-es-toltesi-mennyiseg-korlatozoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/folyadekelszivo-pumpout-venturi-szivattyuval-es-toltesi-mennyiseg-korlatozoval/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pumpout-ex-pneumatikus-folyadekelszivo-es-szivattyu-robbanasvedett/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Kivitel
Merítés mélység 115 

mm
Merítés mélység 

270 mm
Merítés mélység 

420 mm
Merítés mélység 

575 mm

Külső méretek h x sz x ma (mm) 170 x 110 x 255 170 x 110 x 410 170 x 110 x 560 170 x 110 x 715
Cikkszám 179-651-J1 179-652-J1 179-653-J1 179-654-J1
Ár Ft / darab 223.300 250.600 271.600 295.800

Kivitel ATEX W54 ATEX W200

Cikkszám 173-292-J1 179-646-J1
Ár Ft / darab 726.600 785.800

223.300 Ft -tól 

Tartozék

 Cikkszám Ár Ft / darab

ATEX hosszabbító tömlő folyadékelszívóhoz, 3 m, Ø 38 mm, antisztatikus 173-839-J1 27.300

Hordó hevederek 200 literes standard hordókhoz 174-321-J1 57.100

Szűrő 54-l ATEX folyadékelszívóhoz, nemesacél, szilárd tárgyak kiszűrésére 173-840-J1 149.500

Szűrő 200 l folyadékelszívóhoz 179-650-J1 174.700

 W Robbanásveszélyes területeken is használhatók: gáz zóna 1/por zóna 21

 W Rövid távú amortizáció
 W Alacsonyabb beszerzési és ártalmatlanítási költségek
 W Anyagok és gépek hosszabb élettartama
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Folyadékelszívó Pumpout

lásd

359

Robbanásveszélyes területeken is használhatók: gáz zóna 1/por zóna 21

Folyadékelszívó Pumpout

359

Tipikus felhasználás: 
Olajfelszedő szkimmer 
szerelő lábbal egy tartály 
szélére szerelve.

Hordozható olajfelszedő szkimmerek 
rugalmas használatra változó helyen; az 
olajat a szalag mindkét oldalán lehúzza.

Olajfelszedő szkimmer

ATEX W200 folyadékelszívó 200 literes 
lakkozott acél tartállyal

  

Folyadékelszívók

Folyadékelszívók ATEX W54 és ATEX W200 típus

ATEX W54 folyadékelszívó 54 literes 
nemesacél tartállyal

 W Minden olyan folyadékhoz, melyek 
lobbanáspontja +55 °C feletti, pl. mosó és 
hűtővíz, olaj, festék, iszap, glikol, dízel, kenőolaj 
stb. (oldószerekhez nem alkalmas)

 W Csupán sűrített levegővel folyadékokat szív fel 
a padlóról, gépekből és tartályokból

 W 2 m-es szívótömlővel (Ø 38 mm, antisztatikus), 
3 részes fém szívócsővel, padlószívófejjel, 
szállító kocsival (antisztatikus kerekekkel) és 
tartállyal

 W Működési elv: Az olaj jobban tapad önmagához és más 
tárgyakhoz, mint a víz. Az olajfelszedő szkimmer szalag 
felveszi és így lesöpri az olajat a víz felszínéről

 W Kapacitás: Akár 4 liter olaj óránként
 W Beltéren és kültéren is használható vizes bázisú 
mosószerek, hűtő és elválasztó folyadékokhoz  +100 °C-ig

 W Időzítővel és egy rozsdamentes és poliuretán szalaggal 
(gyorsan cserélhető)

https://www.denios.hu/shop/olajfelszedo-szkimmer-merulesi-melyseg-115-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/olajfelszedo-szkimmer-merulesi-melyseg-270-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/olajfelszedo-szkimmer-merulesi-melyseg-420-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/olajfelszedo-szkimmer-merulesi-melyseg-575-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atex-folyadekelszivok-suritett-levego-hajtasu-gurulos-54-l-folyadektartallyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atex-folyadekelszivok-suritett-levego-hajtasu-gurulos-200-l-folyadektartallyal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/atex-hosszabbito-tomlo-folyadekelszivohoz-3-m-o-38-mm-antisztatikus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordo-hevederek-200-literes-standard-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuro-54-l-atex-folyadekelszivohoz-nemesacel-szilard-targyak-kiszuresere/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szuro-200-l-folyadekelszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Úgy tervezték, hogy megfeleljen az egészségügyi, biztonsági és zajcsökkentési követelményeknek
 W A motor simábban indul - az indítási áram alacsony, és a feszültségesés elkerülhető

Biztonsági porszívók veszélyes porokhoz

Biztonsági porszívó, típus S 940 4 m-es 
szívótömlővel, hajlított kézicsővel, szűrőzsákkal és 
-elemekkel, motorhűtő-levegőszűrővel és ferdecső-
fúvókával.

S 990 típusú biztonsági porszívó, szűrőzsákkal 
és elemekkel, szemeteszsákkal és motorhűtő 
levegőszűrővel.

S 960 típusú biztonsági porszívó, 3,5 m-es 
szívótömlővel  Ø 27 mm, szívótömlő-tartóval, 
szűrőrzsákkal és elemekkel, szerszámadapterrel, 
kábeldobbal és 7,5 m hálózati kábellel.

S 540-Asbest típusú biztonsági porszívó 3 m-es 
szívótömlővel, hajlított kézicsővel és két 0,5 m-es 
hosszabbító csővel (mind krómozott acélból), 
szűrőzsák és elemek, padló és ferdecső-fúvóka.

Biztonsági porszívó, típus S 560-Asbest, 3 m-es 
szívótömlővel (Ø 36 mm), hajlított nemesacél-
kézicsővel, szűrőzsákkal és -elemekkel, ferdecső-
fúvókával és csatlakozóaljzattal.

Opcionális tartozék-készlet: 4 m-es szívótömlő (Ø 36 mm), 
hosszabbító és kézi cső, padló, illeszték és kefe fúvóka, 
Cikkszám 250-758-J1, 327.300 Ft

Az egyes biztonsági porszívókhoz 
tartozó tartozékok készleteit 
megtalálja a DENIOS online 
üzletében a www.denios.hu/shop 
oldalon.

Típus S 540-Asbest S 560-Asbest S 940 S 960 S 990

Teljesítmény [W] 1500 1200 1400 1500 2800
Alkalmazás L, M, H, ASBEST L, M, H, ASBEST L, M, ATEX TYPE 22 L, M, ATEX TYPE 22 L, M, H, ATEX TYPE 22
Ex-védelmi osztály (megjelölés) – – II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Űrtartalom [l] 30 70 37 70 50
Vákuum [mbar] 250 230 230 250 230
Zajszint [db(A)] 59 57 60 59 67
Külső méretek h x sz x ma (mm) 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
Súly [kg] 10 25 19 33 50
Cikkszám 210-582-J1 137-971-J1 218-631-J1 137-972-J1 218-632-J1
Ár Ft / darab 320.300 545.300 788.600 908.600 1.229.200

Tartozék

Cikkszám biztonsági szűrőzsákok (Cs. 
e.=5 db) 137-976-J1 137-977-J1 218-633-J1 137-981-J1 218-634-J1

Ár Ft / Csomag 53.600 49.700 48.700 52.200 51.100

Cikkszám mikrofi lter elemek 137-982-J1 137-983-J1 – 137-984-J1 –
Ár Ft / darab 66.200 73.200 – 22.100 –

 W Megfelelnek az európai biztonsági előírásoknak és a szakmai szövetségek és a jogalkotók követelményeinek a veszélyes és/vagy 
robbanásveszélyes porok kezelésére

Biztonsági porszívók

  

https://www.denios.hu/shop/atex-tartozek-keszlet-4m-es-szivotomlo-hosszabbito-es-kezi-cso-padlo-illesztek-es-kefe-fuvoka/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-elszivo-s-540-asbest-maximalis-teljesitmeny-1200-w-30-literes-tartaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-elszivo-s-560-asbest-maximalis-teljesitmeny-1200-w-70-literes-tartaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-elszivo-s-940-asbest-ex-zona-maximalis-teljesitmeny-1100-w-37-literes-tartaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-elszivo-s-960-b1-porosztalyhoz-maximalis-teljesitmeny-1500-w-70-literes-tartaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-elszivo-s-990-asbest-ex-zona-maximalis-teljesitmeny-2200-w-50-literes-tartaly/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-szurozsakok-az-s540-asbest-biztonsagi-elszivohoz-5-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-szurozsakok-az-s560-asbest-biztonsagi-elszivohoz-5-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-szurozsakok-az-s-940-biztonsagi-porszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-szurozsakok-az-s960-asbest-biztonsagi-elszivohoz-5-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-szurozsakok-az-s-990-biztonsagi-porszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mikroszuro-elem-az-s-540-asbest-biztonsagi-elszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mikroszuro-elem-az-s-560-asbest-biztonsagi-elszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mikroszuro-elem-az-s-960-biztonsagi-elszivohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Cikkszám 116-804-J1

46.900 Ft

Cikkszám 156-779-J1

37.500 Ft
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ÚJ

Cikkszám 265-886-J1

150.200 Ft

Rendelhető kiegészítők:

Összecsukható 
többször használatos 
szivárgásfelfogó tálcák

Speciális gyűjtők és biztonsági tartályok

Feltét önzáró polietilén fedéllel, Ø 630 mm

Szilárd anyag tároló tartály, 200 literes

lásd

302

  

Flammex-oltófejek hordókhoz Hordófeltét bedobó nyílású fedéllel

Szilárd anyag tárolók, 
Cikkszám 117-967-J1, 
160.000 Ft

 W A beépített alvázzal ez a mobil tartály speciálisan a szilárd hulladékok 
decentralizált gyűjtésére használható

 W Tűzihorganyzott kivitelben
 W Stabil zár a fedélen
 W Szállítás: szilárd anyagokhoz, melyek a GGVSEB szerint „levehető fedelű 
acél hordóban” szállíthatók

 W Aktív tárolás: megengedett - a tartályt szilárd alapzaton kell elhelyezni, 
hogy az esetlegesen kiömlő anyagokat fel lehessen ismerni és el 
lehessen távolítani

 W Passzív tárolás: megengedett
 W Méretek sz x mé x ma [mm]: 
710 x 625 x 1055

 W Űrtartalom [l]: 200
 W Tömeg (kg): 43

 W Flammex-oltófejek alumíniumból
 W 200 literes hordókat önoltó biztonsági  
szeméttárolókká alakít

 W Flammex-elv: tűz esetén az égéstermékek a 
fedélgyűrű alatt maradnak és „elfojtják” a tüzet, 
mivel a tartályba nem juthat be az égéshez 
szükséges oxigén

 W Domború feltét önzáró csapónyílással
 W Ideális már meglévő 200 literes hordók használatához költségtakarékos 
szemétgyűjtőként

 W Környezetbarát polietilénből (PE)
 W Mérete Ø x m [mm]: 630 x 321 mm

Polietilén műanyag zsákok 
szennyeződés elleni védelméért 
(Csomagolási egység = 10 db)

 Cikkszám 117-968-J1, 14.500 Ft

 W Igazolásköteles, olajtartalmú anyagok felfogására szolgál
 W Horganyzott kivitel könnyen forgó kerekekkel
 W Olajleeresztő fúvókával és a szitás fenékkel, hogy a tartályok alján 
maradt folyadékot leereszthessük

 W Méretek sz x mé x ma [mm]: 600 x 740 x 1060
 W Űrtartalom [l]: 240
 W Súly (kg): 32

Biztonsági gyűjtőtartályok

https://www.denios.hu/shop/flammex-oltofej-aluminium-200-literes-hordokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hordofeltet-csaponyilassall-polietilenbol-pe-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/mobil-biztonsagi-gyujtotartaly-olajtartalmu-hulladekokhoz-integralt-olajleeresztovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/szilard-anyag-tarolo-horganyzott-beepitett-alvazzal-200-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/muanyag-zsakok-polietilenbol-pe-szilardanyag-tarolohoz-200-literes-10-darab/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


37.800 Ft -tól

 W Törlőrongyok és egyéb szemét biztonságos gyűjtése, védelem az esetleges tűztől önzáró 
fedelekkel, fokozott biztonság padlószellőztetéssel - így megelőzhető a túlhevülés és öngyulladás

 W A szorosra hegesztett tartályok védelmet nyújtanak a kifolyó maradék folyadékok ellen
 W FM-tanúsított

DENIOS 
garancia

5 
év
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Cikkszám 256-101-J1

Űrtartalom [l] 20 35 50 65

Külső méretek h x sz x ma (mm) 382 x 385 x 429 440 x 450 x 490 495 x 505 x 540 535 x 545 x 580
Cikkszám acél 256-101-J1 256-102-J1 256-103-J1 256-104-J1
Ár Ft / darab 37.800 43.800 55.700 65.500

Ár Ft / darab 5 darabtól 35.900 41.600 52.900 62.200

Cikkszám nemesacél 256-106-J1 256-122-J1 256-123-J1 256-124-J1
Ár Ft / darab 53.200 61.600 74.200 81.900

Ár Ft / darab 5 darabtól 50.500 58.500 70.500 77.800

Tartozék szemeteszsák, kék (1 csomag = 500 db) szemeteszsák, kék (1 csomag = 250 db) szemeteszsák, kék (1 csomag = 250 db) szemeteszsák, kék (1 csomag = 250 db)
Cikkszám 243-873-J1 243-869-J1 243-869-J1 243-872-J1
Ár Ft / csomag 24.000 18.900 18.900 26.400

Hulladéktárolók: Oily Waste Cans

A tiszta tűzvédelmi megoldás munkahelyére!

Hulladéktárolók: Oily Waste Cans

  

 W A nagy, csúszásgátló felületű pedállal biztonságosan nyitható
 W Nagy, ergonomikus fogantyú a tartály hátoldalán a tartály egyszerű ürítéséhez

Az önzáró fedél megakadályozza a tartalom 
meggyulladását pl. szikra által.

A nagy, csúszásgátló felületű pedállal 
biztonságosan nyitható.

Az ergonomikus hordozófül kényelmes és biztonságos 
ürítést biztosít.

A tompított önzáró mechanizmus a zajok csökkentéséért és az 
anyag költségtakarékos megóvásáért

Minden ártalmatlanító 
tartályt több nyelven 
feliratozott biztonsági 
matricával szállítunk.

https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-20-literes-acel-piros-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-20-literes-acel-piros-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-35-literes-acel-piros-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-50-literes-acel-piros-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-65-literes-acel-piros-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-20-literes-nemesacel-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-35-literes-nemesacel-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-50-literes-nemesacel-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/biztonsagi-gyujtotartaly-65-literes-nemesacel-tompitott-tetovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pe-szemeteszsak-kek-500-db-60-as-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pe-szemeteszsak-kek-250-db-50-es-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pe-szemeteszsak-kek-250-db-50-es-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/pe-szemeteszsak-kek-250-db-800-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus AB 100 AB 100-V

Űrtartalom [l] 95 95
Külső méretek h x sz x ma (mm) 450 x 450 x 870 450 x 450 x 870
Cikkszám ezüst 116-772-J1 116-775-J1
Cikkszám sárga 116-773-J1 116-776-J1
Ár Ft / darab 59.000 78.800

Tartozék Horganyzott belső vödör, típus AB 100 –
Cikkszám 116-761-J1 –
Ár Ft / darab 21.200 –

Űrtartalom [l] 60 80 100

Ø x ma [mm] 380 x 630 400 x 755 420 x 835
Cikkszám 137-541-J1 137-543-J1 164-438-J1
Ár Ft / darab 35.600 38.900 45.000

Tartozék fedél, horganyzott
Cikkszám 137-542-J1 137-544-J1 164-738-J1
Ár Ft / darab 7.700 9.400 10.400
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geprüfte
Sicherheit

Rendelhető kiegészítők:

35.600 Ft -tól 

Űrtartalom [l] 45 68

Külső méretek h x sz x ma (mm) 381 x 413 x 600 375 x 502 x 673
Cikkszám 274-569-J1 274-570-J1
Ár Ft / darab 50.000 58.900

ÚJ

50.000 Ft -tól

Speciális gyűjtők és biztonsági tartályok

  

Speciális tartályok hulladékok és 
újrahasznosítható hulladékok számára

 W 2 db önzáródó bedobó nyílású fedél
 W Nem gyúlékony és önoltó
 W A könnyebb ürítés érdekében a fedélrész eltávolítható
 W 2 db praktikus fogantyúval két oldalt
 W Horganyzott belső vödör opcionálisan rendelhető

 W Acéllemez, tűzihorganyzott, EN ISO 1461 szerint

Gyűjtőtartályok hulladékokhoz

 W Oldalain 2 db fogantyúval az egyszerű szállíthatóság 
érdekében

 W Opcionális tartozék: horganyzott fedél

Piktogram szett (Csomagolási egység = 6 darab), 
Cikkszám 154-062-J1, 8.400 Ft

 W Bevált eszköz a robusztus ipari és kereskedelmi használat során

 W Piros színű polietilénből
 W Önzáró biztonsági fedél
 W Kényelmes fedélnyitás lábvezérléssel
 W FM-tanúsított

 W Agresszív vagy maró folyadékokkal átitatott tisztító rongyok és egyéb hulladékok 
biztonságos ártalmatlanításához

Műanyag biztonsági gyűjtőtartályok műanyagból, 
45 és 68 literes

https://www.denios.hu/shop/hulladektarolo-ab-100-acellemezbol-onzaro-fedellel-95-literes-terfogatu-vilagos-ezust/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladektarolo-ab-100-acellemezbol-onzaro-fedellel-95-literes-terfogatu-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/belso-vodor-horganyzott-ab-100-hulladektarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladek-gyujtotarolo-acellemezbol-60-literes-terfogatu-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladek-gyujtotarolo-acellemezbol-80-literes-terfogatu-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladek-gyujtotarolo-acellemezbol-100-literes-terfogatu-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotarolo-teto-60-literes-terfogatu-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotarolo-teto-80-literes-terfogatu-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotarolo-teto-100-literes-terfogatu-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladektarolo-polietilenbol-pe-onzarodo-tetovel-45-literes-urtartalommal-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/hulladektarolo-polietilenbol-pe-onzarodo-tetovel-68-literes-urtartalommal-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/piktorgram-keszlet-ujrahasznosithato-hulladekgyujteshez-6-jellel-szines-ontapados/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Évtizedek óta bevált: "tisztítóvatta-tartó szemetes"

ÁR-TIPP

Cikkszám 117-834-J1

61.900 Ft

Anyaga Acél Acél Nemesacél

Űrtartalom [l] 73 73 73
Külső méretek h x sz x ma (mm) 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680
Rámpa színe szürke piros –
Fedő színe kék piros –
Cikkszám 210-633-J1 117-834-J1 188-618-J1
Ár Ft / darab 63.700 61.900 110.200

365

5

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Speciális gyűjtők és biztonsági tartályok

  

Gyűjtőtartály nemesacélból, 
Cikkszám 188-618-J1, 110.200 Ft

A billenő fedelet ürítésnél le lehet venni.

Gyűjtőtartály acéllemezből, szürke (RAL 7035), 
kék billenőfedéllel (RAL 5010), 
Cikkszám 210-633-J1, 63.700 Ft

 W Bevált konstrukció önzáró billenőfedéllel
 W A könnyebb ürítés érdekében a fedélrész eltávolítható
 W Egyszerű kivitel, 2 db praktikus süllyesztett markolattal
 W Stabilitást szolgáló lábakkal
 W Nem gyúlékony és önoltó

Speciális tűzvédelmi gyűjtőtartályok

Gyűjtőtartály acéllemezből, 
piros (RAL 3000)

https://www.denios.hu/shop/gyujtotartaly-tisztitovattahoz-acellemezbol-billenofedeles-tetovel-onolto-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotartaly-tisztitovattahoz-acellemezbol-billenofedeles-tetovel-onolto-szurke-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotartaly-tisztitovattahoz-acellemezbol-billenofedeles-tetovel-onolto-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/onolto-ujrahasznosithato-hulladekgyujto-nemesacelbol-73-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/onolto-ujrahasznosithato-hulladekgyujto-nemesacelbol-73-l/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gyujtotartaly-tisztitovattahoz-acellemezbol-billenofedeles-tetovel-onolto-szurke-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


6
BALESETEK 
ELKERÜLÉSE

A munkatársainknak szó 
szerint tudniuk kell, hogy 
merre vezet az út. A sze-
mélyvezető rendszereink 
közlekedési útvonalak, 
munkaterületek és ve-
szélyforrások jelöléséhez 
segítenek a balesetkocká-
zat minimalizálásában. Az 
ütközésvédő termékeink 
védik a drága technikát 
és segítenek a felesleges 
javítások elkerülésében.

ÜZEMI FELSZERELTSÉG

366 www.denios.hu/shop

Szállító kocsik és 
molnárkocsik368
Billenő tárolók 
műanyagból372

Billenő és rakásolható 
tárolók acélból376
Műanyag rakásolható 
tárolók378
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367Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Kábelhidak388
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Más típusú molnárkocsikat a www.denios.hu oldalon talál

Típus Lépcsőjáró molnárkocsik acélból

Lapát méretek sz x m (mm) 320 x 245 480 x 295
Gumiabroncsok TPE
Teherbírás összesen [kg] 200
Cikkszám 272-680-J1 272-696-J1
Ár Ft / darab 84.600 93.200

ÚJ

Típusú kézi targoncák TK 2 HK 3 TK 3

Kivitel – tartókar tartókar és 
felpattintható csúszótalp

Teherbírás összesen [kg] 200 300 300
Lapát méretek sz x m (mm) 320 x 250 320 x 250 320 x 250
Cikkszám tömör gumi 157-610-J1 171-780-J1 –
Ár Ft / darab 35.600 37.400 –

Cikkszám levegő 157-611-J1 – 157-615-J1
Ár Ft / darab 37.800 – 46.100

Molnárkocsik

Praktikus szállítóeszközök a nehéz és terjedelmes áruk biztonságos 
szállításához

Molnárkocsik és rakodó kocsik 
DENIOS base-line

 W Praktikus acélcső molnárkocsi acéllemez lapáttal, biztonsági fogantyúkkal és 
kerékvédelemmel

 W Porfestett, kék színben
 W Különböző kivitelekben kapható, tömörgumi abronccsal (Ø 250 mm), vagy felfújható 
(Ø 260 mm) gumiabronccsal35.600 Ft

-tól 

  

A Profi-molnárkocsik a biztonságos és energiatakarékos 
szállításhoz - lépcsőről lépcsőre

Lépcsőjáró 
molnárkocsi VARIOfit

 W Stabil hegesztett szerkezet acélból
 W Ergonomikus műanyag biztonsági fogantyúk
 W Magas minőségű porszórt bevonat RAL 5010, 
enciánkék

 W 2 db könnyen járó, megbízható kerékcsillag, 
mindegyik 3 kerekű

 W Nyom nélküli kerekek hőálló gumiból, precíziós 
mélyhornyú golyóscsapággyal

84.600 Ft -tól 
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Kétkerekű kézikocsi különösen széles lapáttal

Láda- és kézi szállító kocsi, kiegészítő fogantyúval

Kézi targoncák - ból acél alumínium

További kiegészítők – fogantyúk korlátok, fogantyúk extra széles lapát korlátok, fogantyúk
Lapát méretek sz x m (mm) 320 x 250 320 x 250 320 x 250 400 x 150 320 x 250
Teherbírás összesen [kg] 200 250 250 250 200
Gumiabroncsok levegő
Cikkszám 258-205-J1 258-207-J1 258-204-J1 258-206-J1 258-201-J1
Ár Ft / darab 41.400 46.400 48.600 40.300 68.000

41.400 Ft
-tól 

Más típusú molnárkocsikat a 
www.denios.hu oldalon talál

Klasszikusok mindennapi használatra 

Molnárkocsik DENIOS classic-line

 W Ergonomikus biztonsági fogantyúk becsípődés elleni védelemmel 
 W Felfújható gumiabroncsok acél felniken, precíziós mélyhornyú 
golyóscsapágyakkal a sima futás érdekében

 W Oldalsó sárvédők 
 W Robosztus konstrukció, acélcsőből vagy alumíniumból 
 W Különböző változatok sokféle alkalmazáshoz

Szállítóeszközök DENIOS classic-line

Rakodókocsi acélból, cserélhető 
csúszótalppal műanyagból 

  

Könnyű 
alumíniumból
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Típus Könnyű tolókaros kocsi

Rakfelület mérete sz x m [mm] 450 x 850 600 x 1000 450 x 720 600 x 900

Kivitel fi x tolókar lehajtható tolókar
Összes teherbírás [kg] 200 150 250
Kerék átmérő [mm] 125 160
Cikkszám 258-199-J1 258-200-J1 258-202-J1 258-203-J1
Ár Ft / darab 48.600 58.300 64.400 73.800

Típus Nehéz tolókaros kocsi 

Rakfelület mérete sz x m [mm] 500 x 880 600 x 1030 700 x 1030 800 x 1230

Kivitel fi x tolókar
Összes teherbírás [kg] 400 500
Kerék átmérő [mm] 160 200
Cikkszám 258-213-J1 258-214-J1 258-212-J1 258-215-J1
Ár Ft / darab 63.000 65.500 68.000 73.800

Nehéz tolókaros kocsi, 
DENIOS classic-line

Szállítóeszközök DENIOS classic-line

www.denios.hu/shop

Nagy teherbírás - ideális ipari felhasználásra  

Szállítóeszközök DENIOS classic-line

Optimális ár & érték arány 

Könnyű tolókaros kocsi, 
DENIOS classic-line  

Könnyen, lábbal is lehajtható tolókar - 
tökéletes szállításhoz vagy korlátozott 
helyviszonyok esetén

Kompakt, könnyű kocsi fix tolókarral

DENIOS 
garancia

5 
év

63.000 Ft
-tól 

  

Megbízható, üzemi területen gyakran használt szállítóeszközök vonzó áron - felhasználóbarát tulajdonságokkal, pl.
 W Robusztus konstrukció, ütés- és karcálló, porszórt
 W "Nyom nélküli", könnyű futású TPE kerekek, mélyhornyú golyóscsapággyal, 2 db beálló görgővel, 2 db fix görgővel és lábvédelemmel
 W ErgoStop központi fék - a pedál könnyű és gyors működtetése, még munkavédelmi cipővel is, azonnal hat mindkét kormánykerékre

 W Ideális nehéz rakományok könnyű szállításához 
 W Stabil, ergonomikus tolókar 
 W Csúszásmentes, vízálló, rétegelt lemezes rakodófelület - 
4 méretben kapható

 W Kompakt szállító kocsi univerzális használatra 
 W Stabil, ergonomikus tolókar 
 W Csúszásmentes, vízálló, rétegelt lemezes rakodófelület - 
2 méretben kapható

 W Választható fix vagy lehajtható tolókarral
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Típus Könnyű asztalkocsi

Emeletek száma 2 3

Rakfelület mérete sz x m [mm] 490 x 835 590 x 985 490 x 835 590 x 985

Teherbírás összesen/deszka [kg] 250 / 80
Kerék átmérő [mm] 125
Cikkszám magas tolókar 258-174-J1 258-175-J1 258-187-J1 258-186-J1
Ár Ft / darab 72.800 81.300 95.500 106.100

Cikkszám egyenes tolókar 258-209-J1 258-208-J1 258-211-J1 258-210-J1
Ár Ft / darab 75.200 84.600 97.900 107.600

Típus Nehéz asztalkocsi

Emeletek száma 2

Rakfelület mérete 
sz x m [mm]

500 x 850 600 x 1000 700 x 1000 800 x 1200

Teherbírás összesen/deszka [kg] 400 / 200 500 / 200
Kerék átmérő [mm] 160 200
Cikkszám 258-196-J1 258-197-J1 258-198-J1 258-195-J1
Ár Ft / darab 98.500 99.500 102.600 109.700

Szállítóeszközök DENIOS classic-line

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

 W Csúszásmentes, vízálló, rétegelt lemezes rakodófelület 
peremmel 

 W 2 vagy 3 szinttel kapható, mindig 2-féle rakodófelület méretben 
 W Választható helytakarékos egyenes, vagy ergonomikus 
magasan álló tolókarral 

Az egyenes vasalat megkönnyíti a 
terjedelmesebb rakományok szállítását is

Különösen ergonomikus fogás a magas 
állású fogantyúnak köszönhetően

72.800 Ft
-tól 

ErgoStop központi fék:
Biztonságos és gyors fékezés 
minden kerékállásban.

Online shopunkban további 
termékeket talál classic-line szállítási 
szortimentünkből!

  

Profi megoldás üzemen belüli mozgatáshoz 

Könnyű asztalkocsi, 
DENIOS classic-line  

Teherbírás 500 kg-ig - ideális ipari felhasználásra

Nehéz asztalkocsi, 
DENIOS classic-line

 W Ergonomikus kialakítású fogantyú az egyszerű kezeléshez 
 W Csúszásmentes, vízálló, rétegelt lemezes rakodófelület
 W 4-féle rakodófelület méretben kapható

www.denios.hu



174.700 Ft -tól

 W Nagy űrtartalmú tartály, melyben alkatrészeket tarthatunk, vagy külön gyűjthetjük a szemetet és az újrahasznosítható hulladékot
 W Korróziómentes, időjárásbiztos polietilénből (PE)
 W Könnyen tisztítható
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Rendelhető kiegészítők:

  

Különösen erős, varratmentes 
billenőkocsik és konténerek 
környezetbarát, időjárásálló 
műanyagból (PE). A tartályok 
szivárgásmentesek és ezért 
esetlegesen kicsepegő 
maradék folyadékokat 
tartalmazó anyagok 
gyűjtésére is felhasználhatók.

Billenőkocsik és billenthető tartályok műanyagból

PolySkip W típusú 
billenőkocsi görgőkkel

Cikkszám 154-062-J1, 8.400 Ft

2 részes PE fedél, szürke, 
lásd a táblázatban

PolySkip W típusú billenőkocsi
 W Szivárgásmentes
 W Újrahasznosítható anyagok és hulladék kézi szállításához egy központi 
gyűjtőhelyre

 W Könnyen mozgatható a nagy szállító kerekekkel  (Ø 200 mm) és poliamid 
görgőkkel (Ø 125 mm), rögzíthető

 W A tartályok manuális döntéssel üríthetők az alváz tengelye felett egy 
gödörbe, vagy nagyon mélyen álló edénybe, stb.

 W Opcionálisan kettős PE (szürke) billenőfedéllel is kapható

 W Újrahasznosítható hulladékgyűjtőkhöz és 
szemeteskukák számára

 W Piktogram szett a következő 
szimbólumokkal: papír, műanyag, 
háztartási hulladék, üveg, lemez/fém és 
biológiailag lebomló hulladékok

 W Vízálló és öntapadó
 W Méretek (ma x sz) 180 x 160 mm

Piktogram szett

PolySkip típusú dönthető tartály és kocsi 300-1000 literes

3 színben rendelhető

Űrtartalom [l] 300 500 750 1000

Kivitel 2 beálló és 2 fi x görgővel 2 beálló és 2 fi x görgővel 2 beálló és 2 fi x görgővel 2 beálló és 2 fi x görgővel

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 920 x 1320 x 625 960 x 1440 x 825 1145 x 1560 x 925 1173 x 1586 x 1095
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 405 460 560 670
Teherbírás összesen [kg] 150 150 250 250
Súly [kg] 30 38 44 49
Cikkszám kék 148-372-J1 136-459-J1 136-460-J1 181-684-J1
Cikkszám szürke 153-536-J1 153-540-J1 153-566-J1 181-687-J1
Cikkszám piros 153-535-J1 153-539-J1 153-563-J1 181-686-J1
Ár Ft / darab 174.700 209.700 244.300 284.600

Tartozék kétoldali PE fedél, szürke
Cikkszám 185-837-J1 185-838-J1 185-839-J1 185-840-J1
Ár Ft / darab 60.200 63.700 67.900 72.500

Billenőkocsi és billenthető tartály PolySkip

https://www.denios.hu/shop/piktorgram-keszlet-ujrahasznosithato-hulladekgyujteshez-6-jellel-szines-ontapados/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-300-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-500-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-750-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-1000-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-300-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-500-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-750-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-1000-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-300-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-500-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-750-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-1000-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-300-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-500-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-750-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-1000-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


259.700 Ft -tól

Villakengyel méretei mm-ben

150 150
226 (300 / 500 liternél)

326 (750 / 1�000 liternél)

259.700 Ft -tól
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

204.800 Ft -tól

Űrtartalom [l] 300 500 750 1000

Kivitel villakengyellel villakengyellel villakengyellel villakengyellel

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 790 1145 x 1650 x 890 1173 x 1660 x 1060
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 370 420 520 635
Teherbírás összesen [kg] 150 150 250 250
Súly [kg] 43 50 59 64
Cikkszám kék 148-377-J1 136-449-J1 136-450-J1 181-688-J1
Cikkszám szürke 153-572-J1 153-578-J1 153-591-J1 181-691-J1
Cikkszám piros 153-571-J1 153-576-J1 153-590-J1 181-690-J1
Ár Ft / darab 204.800 259.700 291.200 338.500

Tartozék kétoldali PE fedél, szürke
Cikkszám 185-837-J1 185-838-J1 185-839-J1 185-840-J1
Ár Ft / darab 60.200 63.700 67.900 72.500

Űrtartalom 300 500 750 1000

Kivitel villakengyellel és görgőkkel villakengyellel és görgőkkel villakengyellel és görgőkkel villakengyellel és görgőkkel

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 920 x 1420 x 660 960 x 1530 x 830 1145 x 1650 x 925 1173 x 1660 x 1095
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 405 460 560 670
Teherbírás összesen [kg] 150 150 250 250
Súly [kg] 45 53 62 67
Cikkszám kék 148-379-J1 144-622-J1 144-623-J1 181-692-J1
Cikkszám szürke 153-594-J1 153-599-J1 153-603-J1 181-695-J1
Cikkszám piros 153-593-J1 153-597-J1 153-602-J1 181-694-J1
Ár Ft / darab 259.700 308.700 338.800 386.800

Tartozék kétoldali PE fedél, szürke
Cikkszám 185-837-J1 185-838-J1 185-839-J1 185-840-J1
Ár Ft / darab 60.200 63.700 67.900 72.500

PolySkip T/TR típusú billenthető tartályok

Poliamid görgők

PolySkip T típusú billenthető tartály, villakengyellel

Billenőkocsik és billenthető tartályok műanyagból

  

PolySkip TR típusú billenthető tartály, villakengyellel és görgőkkel

 W Szivárgásmentes
 W Villakengyellel a targoncával való kezeléshez
 W A vezetőülésből kezelhető kioldó kötéllel
 W Beépített rögzítőmechanika a billentési 
folyamat szabályozásához és a tartály 
sérülésektől való védelméhez

 W Opcionálisan kétoldali PE (szürke) 
billenőfedéllel is kapható

3 színben rendelhető

https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-300-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-500-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-750-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-villakengyellel-1000-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-300-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-500-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-750-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-villakengyellel-1000-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-300-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-500-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-villakengyellel-750-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-villakengyellel-1000-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-300-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-500-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-750-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-1000-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-300-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-500-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-750-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-1000-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-300-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-500-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-750-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-1000-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-300-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-500-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-750-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-es-villakengyellel-1000-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-300-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-500-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-750-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-2-reszes-1000-l-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Nehéz termékek és szemét gyűjtéséhez, szállításához
 W Rendkívül ellenálló sok agresszív anyaggal szemben
 W Formatartó és ütésálló

Űrtartalom [l] 500 750 1000

Kivitel
villakengyellel és 

görgőkkel
villakengyellel és 

görgőkkel
villakengyellel és 

görgőkkel

Külső méretek 
sz x mé x ma (mm) 1080 x 1530 x 760 1120 x 1650 x 955 1145 x 1730 x 1105

Ömlesztett tároló 
oldalmagassága [mm] 685 880 1030

Teherbírás összesen [kg] 500 750 1000
Súly [kg] 113 125 139
Cikkszám kék 201-359-J1 201-361-J1 201-363-J1
Cikkszám szürke 201-360-J1 201-362-J1 201-364-J1
Ár Ft / darab 394.800 428.100 464.500
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www.denios.hu/shop

PolySkip PLUS nagy teherbírású billenthető tartály, 500 literes, szürke,  
Cikkszám 201-360-J1, 394.800 Ft

Billenthető tartályok műanyagból

  

PolySkip PLUS nagy teherbírású 
billenthető tartályok

PolySkip PLUS nagy teherbírású billenthető tartály kerekekel és acél villakengyellel 
targoncával való felvételhez.

2 színben rendelhető, 
további színek kérésre

A speciális gáznyomásos lengéscsillapító biztonságos 
billentést és ürítést tesz lehetővé.

 W Környezetbarát, időjárásálló polietilénből (PE)
 W Szivárgásmentes és korróziómentes
 W Könnyen tisztítható
 W Villakengyel targoncához, 2 beálló és fix görgő kézi mozgatáshoz
 W Akasztó horgok a biztosító lánc és a kioldó kötél részére
 W Alacsony saját tömeg
 W A vezetőülésből kezelhető kioldó kötéllel
 W A speciális gáznyomású lengéscsillapító megfékezi a billenési 
folyamatot, így a tartály kiürítés közben védve marad az esetleges 
sérülésekkel szemben

394.800 Ft -tól
PolySkip PLUS nagy teherbírású billenthető tartály, 500 literes, kék, 
Cikkszám 201-359-J1, 394.800 Ft

https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-500-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-750-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-1000-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-500-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-750-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-1000-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-500-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-nagy-teherbirasu-polietilenbol-pe-500-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


PolyMaxx többfunkciós tárolók

207.200 Ft -tól

145.300 Ft -tól

 W Újrahasznosítható hulladékok és fogyóeszközök szállításához, raktározásához és készenlétben tartásához
 W Környezetbarát, időjárásálló polietilénből (PE)
 W Szivárgásmentes és korróziómentes

375
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Többfunkciós tároló görgőkkel, 
egyszerűen mozgatható kézi erővel

Többfunkciós tároló lábakkal, könnyen 
mozgatható emelőkocsin az üzemen belül

Kivitel Billenthető tartályok Többfunkciós tárolók

Űrtartalom [l] 600 800 600 800

Kivitel 4 láb 2 beálló és 2 fi x 
görgővel 4 láb 2 beálló és 2 fi x 

görgővel 4 láb 2 beálló és 2 fi x 
görgővel 4 láb 2 beálló és 2 fi x 

görgővel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 960 x 1260 x 845 960 x 1260 x 900 1160 x 1360 x 845 1160 x 1360 x 900 825 x 1240 x 845 825 x 1240 x 900 1030 x 1340 x 845 1030 x 1340 x 900
Ömlesztett tároló 
oldalmagassága [mm] 845 900 845 900 – – – –

Teherbírás összesen [kg] 400 300 500 400 250 250 250 250
Súly [kg] 46 47 57 58 27 29 36 38
Cikkszám szürke 173-150-J1 173-167-J1 173-171-J1 173-177-J1 186-997-J1 187-007-J1 187-002-J1 187-012-J1
Cikkszám piros 173-152-J1 173-168-J1 173-172-J1 173-175-J1 186-998-J1 187-008-J1 187-003-J1 187-013-J1
Cikkszám kék 173-148-J1 173-160-J1 173-169-J1 173-173-J1 187-001-J1 187-011-J1 187-005-J1 187-015-J1
Ár Ft / darab 207.200 222.300 263.200 278.600 145.300 162.100 184.500 198.800

Tartozék targonca kereszttartók – – – –
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 950 x 790 x 945 950 x 790 x 945 1150 x 1200 x 945 1150 x 1200 x 945 – – – –
Cikkszám 129-233-J1 129-233-J1 129-235-J1 129-235-J1 – – – –
Ár Ft / darab 139.700 139.700 150.200 150.200 – – – –

Billenthető tartályok és tübbfunkciós tárolók műanyagból

  

PolyMaxx billenthető tartályok

3 színben rendelhető

PolyMaxx PE típusú billenthető tartály 
különböző méretekben és színekben.

Alkalmazási példa a PolyMaxx 
PE billenthető tartály targoncás 
mozgatására.

 W Alacsony saját súlya ellenére is stabil
 W Magas kémiai ellenállóképesség számos savval és lúggal szemben
 W Könnyen tisztítható
 W A szériafelszereltségbe tartozó horganyzott acél keret lehetővé teszi a 
tartozékként szállított targoncamerevítő forgatását és döntését

 W Lábakkal felszerelt változat: könnyen aláfogható targoncás szállításhoz
 W Görgőkkel felszerelt változat: kézi szállításhoz, 2 beálló és 2 rögzíthető fix 
görgővel poliamidból (Ø 125 mm)

A sokoldalú többfunkciós tárolók 
környezetbarát PE-ből segítenek rendet 
tartani az üzemben, termelésben vagy 
raktárban. Ideális szilárd anyagokhoz 
mint szóróanyagok, apró alkatrészek, 
csomagolások és fogyóeszközök, stb. 
Folyadékokhoz is alkalmas, pl. kifogyásban 
lévő edényben tartott anyagok tárolására.

https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-szurke/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-piros/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolokhoz-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-600-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/omlesztett-aru-tarolo-polietilenbol-pe-gorgokkel-600-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-labakkal-800-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tarolorendszer-polietilenbol-pe-gorgokkel-800-literes-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-kereszttarto-540-literes-pe-billentheto-tarolokhoz-es-omlesztett-aru-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-kereszttarto-540-literes-pe-billentheto-tarolokhoz-es-omlesztett-aru-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-kereszttarto-810-literes-pe-billentheto-tarolokhoz-es-omlesztett-aru-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/targonca-kereszttarto-810-literes-pe-billentheto-tarolokhoz-es-omlesztett-aru-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


349.000 Ft -tól

326.900 Ft -tól

 W Bármilyen ömlesztett anyag gyűjtéséhez és szállításához

 W Bármilyen ömlesztett anyag gyűjtéséhez és szállításához

216.700 Ft -tól
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www.denios.hu/shop

Rendelhető kiegészítők:

Rendelhető kiegészítők:

Űrtartalom [l] 300 500 750 1000

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 700 700 925 925
Villakengyel sz x ma [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Villakengyelek távolsága [mm] 280 60 60 500
Teherbírás összesen [kg] 750 1000 1350 1350
Súly [kg] 115 140 175 205
Cikkszám porfestett 145-027-J1 145-028-J1 145-029-J1 145-030-J1
Ár Ft / darab 326.900 357.700 475.700 583.500

Cikkszám tűzihorganyzott 145-031-J1 145-032-J1 145-033-J1 145-034-J1
Ár Ft / darab 349.000 452.900 559.300 625.800

Tartozék kettős fedél, horganyzott
Cikkszám 195-522-J1 145-055-J1 145-055-J1 145-057-J1
Ár Ft / darab 46.200 47.300 47.300 81.900

denios.shop/online

Több színváltozatot online 
shopunkban talál.

Acél billenthető tartályok

Gép mellé állítható billenthető tartályok

Billenőkocsi 250, 400 vagy 600 literes 
teherbírással, teherbírás 600 kg (minden 
modell)

Billenőkocsik

Részletes kép: tolózár és 
villás zsebek targoncával 
való emeléshez

  

Cikkszám 145-061-J1, 39.900 Ft

Cikkszám 145-061-J1, 39.900 Ft

 W Billentőkocsik tartós hegesztett acélszerkezettel, kézzel billenthető ládával
 W A kocsik lemezvastagsága 2 mm
 W Villakengyellel (160 x 90 mm) targoncához
 W Beálló és fix tömörgumi görgővel (Ø 200 mm)
 W Stabil tolórúd kézi mozgatáshoz

 W Kompakt forma alacsony felépítménnyel
 W Stabil keretszerkezet U profilokból, döntővályú 3 mm-es acéllemezből 
peremerősítéssel

 W Villakengyellel (200 x 70 mm) targoncához (villahossz legalább 800 mm)
 W Polyamid beálló és fix görgőkkel (Ø 125 mm)
 W Stabil tolórúd kézi irányításhoz
 W A vezetőülésből kezelhető kioldó kötéllel
 W A targoncát óvó billentés a legörgető szél felett
 W Beépített rögzítőmechanika segítségével a billentési folyamat 90°-ig 
lehetséges és a tartály védve van a sérülésektől

 W A kiegészítő biztonsági lánc meggátolja a tároló lecsúszását  
a villákról

 W Szűrőbetét és leeresztő csap. A szűrőbetét megakadályozza, hogy a 
nagy szennyeződések eltömítsék a leeresztő csapot.

 W Szűrőbetét és leeresztő csap. A szűrőbetét megakadályozza, 
hogy a nagy szennyeződések eltömítsék a leeresztő csapot.

Űrtartalom [l] 250 400 600

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 895 x 1180 x 915 930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 825 910 1030
Villakengyel sz x ma [mm] 160 x 90 160 x 90 160 x 90
Villakengyelek távolsága [mm] 360 400 510
Teherbírás összesen [kg] 600 600 600
Súly [kg] 60 85 110
Cikkszám porfestett 145-021-J1 145-022-J1 145-023-J1
Ár Ft / darab 216.700 247.800 297.200

Cikkszám tűzihorganyzott 145-024-J1 145-025-J1 145-026-J1
Ár Ft / darab 293.700 311.200 364.700

Tartozék kettős fedél, horganyzott
Cikkszám 195-522-J1 145-055-J1 145-055-J1
Ár Ft / darab 46.200 47.300 47.300

https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-dontheto-tartaly-acelbol-300-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-billentheto-tartaly-acelbol-500-liter-urtartalmu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-dontheto-tartaly-acelbol-750-literes/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-billentheto-tartaly-acelbol-1000-liter-urtartalmu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-dontheto-tartaly-acelbol-300-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-dontheto-tartaly-acelbol-500-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/gep-melle-allithato-dontheto-tartaly-acelbol-750-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-1000-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-250-300-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-800-1500-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-szurobetettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/leereszto-csap-szurobetettel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-250-literes-terfogatu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-400-literes-terfogatu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-600-literes-terfogatu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-250-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-400-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billenokocsi-acelbol-600-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-250-300-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Villakengyelek mérete mm-ben

500 (750 litertől)
200 (300/500 liternél)

 W Alacsony kialakítás
 W Bármilyen ömlesztett anyag gyűjtéséhez és szállításához

230.700 Ft -tól
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

Acél billenthető tartályok

NB billenthető tartály

  

A 2 oldali fedél (lásd a táblázatot) 
megóvja a tároló tartalmát pl. az 
időjárási viszontagságoktól.

 W Max. teherbírás 2500 kg
Cikkszám 145-064-J1, 88.200 Ft

Cikkszám 145-063-J1, 53.200 Ft

 W Gép melletti elhelyezéshez is ideális
 W 3 mm vastag lemezacél tárolótálca körbefutó megerősített peremmel
 W Villakengyellel a targoncához
 W A vezetőülésből kezelhető kioldó kötéllel
 W A tárolófenék és a szállítóváz közötti, feszítőrugós konzol zökkenőmentes ürítést tesz lehetővé
 W A kiegészítő biztonsági lánc meggátolja a tároló lecsúszását a 
villákról

 W Opcionálisan rendelhető olaj- és vízálló hegesztésű 
kivitelben is, kiegészítő szűrőlemezzel és 
kifolyócsappal

Űrtartalom [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 680 x 1400 x 580 780 x 1400 x 680 1240 x 1520 x 800 1240 x 1620 x 800 1130 x 1570 x 980 1330 x 1570 x 980
Ömlesztett tároló oldalmagassága [mm] 500 600 700 600 730 730
Teherbírás összesen [kg] 750 1000 1500 1800 2000 2000
Súly [kg] 100 115 162 184 195 205
Cikkszám porfestett 145-041-J1 145-042-J1 145-043-J1 145-044-J1 145-430-J1 145-045-J1
Ár Ft / darab 230.700 301.700 376.300 404.300 454.000 474.300

Cikkszám tűzihorganyzott 145-046-J1 145-047-J1 145-048-J1 145-049-J1 145-431-J1 145-050-J1
Ár Ft / darab 289.800 364.700 462.700 502.300 545.000 605.200

Tartozék kettős fedél, horganyzott
Cikkszám 195-522-J1 145-055-J1 145-055-J1 145-057-J1 145-057-J1 145-057-J1
Ár Ft / darab 46.200 47.300 47.300 81.900 81.900 81.900

www.denios.hu

Több színváltozatot online 
shopunkban talál.

 W Kerék-szett, 2 fix és 2 beálló görgővel
(egyik rögíztőfékkel) poliamidból

 W Max. teherbírás 1350 kg

https://www.denios.hu/shop/tengely-2500-kg-teherbirassal-acel-billenokocsihoz-2-fix-es-2-beallo-gorgovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/tengely-1350-kg-teherbirassal-acel-billenokocsihoz-2-fix-es-2-beallo-gorgovel/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-300-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-500-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-750-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-1000-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-1250-literes-kekre-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tartaly-acelbol-1500-liter-urtartalmu-kek/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-300-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-500-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-750-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-1000-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-1250-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/billentheto-tarolo-acelbol-1500-literes-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-250-300-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-400-750-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-800-1500-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-800-1500-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-800-1500-literes-billentheto-tarolohoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Raktározott termékeit és értékeit helytakarékosan tárolhatja
 W Környezetbarát, időjárásálló polietilénből (PE)
 W Korróziómentes és hosszú élettartamú
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www.denios.hu/shop

48.300 Ft -tól

PE betétdoboz, alkalmazható 
PolyPro 260 literes 

térfogattal
PolyPro 300 literes térfogattal PolyPro 400 literes térfogattal

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 437 x 685 x 440 351 x 331 x 440 351 x 667 x 440 351 x 430 x 440 351 x 865 x 440
Teherbírás összesen [kg] 100 40 80 50 100
Szín szürke szürke szürke szürke szürke
Max. darab per rakásolható tárolók 2 6 3 6 3
Cikkszám 272-436-J1 272-437-J1 272-438-J1 272-439-J1 272-440-J1
Ár Ft / darab 31.300 16.900 29.900 22.700 32.000

ÚJ

31.300 Ft -tól

Rakásolható ládák műanyagból

PolyPro PE - Rakásolható ládák

PolyPro rakásolható ládák  műanyagból, 
különféle méretben és kivitelben kaphatók.

 W Zárt, szivárgásmentes kivitel, melyet a vizekre veszélyes anyagokhoz kármentő 
tálcaként is használhatunk

 W Magas kémiai ellenállóképesség számos savval és lúggal szemben
 W Alacsony saját súlya ellenére is stabil
 W Könnyen tisztítható
 W Elölről és oldalról is könnyedén felemelhető emelőkocsival vagy villás 
targoncával

 W 5 rétegben rakodható, akár ugyanolyan 
méretű acél rakásolható 
tárolókkal is gond nélkül rétegezhető

 W Pl. savakkal vagy lúgokkal, olajokkal és 
más nem gyúlékony tisztítószerekkel 
stb. töltött tartályok biztonságos és 
helytakarékos tárolásához

3 színben rendelhető

PE-betétrekeszek PolyPro rakásolható ládákhoz

 

  

A PE-betétrekeszeket kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy a PolyPro rakásolható láda áttekinthető és rendezett legyen. Ergonomikus 
fogantyúkkal a könnyű felemelés és hordozás érdekében. A PE-betétrekeszek rakásolhatók. Ugyanazon PolyPro rakásolható tároló-méretek 
kombinálhatók a megfelelő betétdoboz-méretekkel (lsd. elrendezési példát).

https://www.denios.hu/shop/betet-rekesz-polietilenbol-pe-polypro-260-literes-rakasolhato-ladahoz-437-x-685-x-440-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betet-rekesz-polietilenbol-pe-polypro-300-literes-rakasolhato-ladahoz-351-x-331-x-440-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betet-rekesz-polietilenbol-pe-polypro-300-literes-rakasolhato-ladahoz-351-x-667-x-440-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betet-rekesz-polietilenbol-pe-polypro-400-literes-rakasolhato-ladahoz-351-x-430-x-440-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/betet-rekesz-polietilenbol-pe-polypro-400-literes-rakasolhato-ladahoz-351-x-865-x-440-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


 W Hasznos és sokoldalú tárolók üzemi alkalmazásra

379

6

Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Űrtartalom [l] 90 260 300 400

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Űrtartalom [l]* 70 240 280 360
Teherbírás összesen [kg] 500 500 500 500
Terhelés [kg] 2500 2500 2500 2500
Aláfoghatósági szélesség (a hosszanti oldalon) [mm] 280 350 420 420
Aláfoghatósági szélesség (a rövid oldalon) [mm] 340 250 220 320
Cikkszám 185-800-J1 185-805-J1 185-815-J1 185-825-J1
Ár Ft / darab 51.000 71.500 78.400 85.700

Ár Ft / darab 4 darabtól 48.300 68.200 74.800 81.200

Tartozék PE-fedél, fekete
Cikkszám 195-517-J1 195-518-J1 195-519-J1 195-520-J1
Ár Ft / darab 25.400 29.600 34.300 37.100

*ha fogási medenceként használják

Rakásolható ládák műanyagból

Az Ön előnye - a rakásolható ládák hozzáadott értéke

A PE rakásolható ládákat az üzemen belül könnyedén 
szállíthatja targoncával vagy emelőkocsival.

Ideálisan kombinálja a biztonságos 
raktározás követelményeit az 
optimális szállíthatósággal. Nagy 
terhelhetőség - a megengedett max. 
2,5 tonnás terhelés során akár 5 láda 
rakásolható.

Praktikus PE-fedél tartozékként kapható. 
(Az árakat lásd a táblázatban).

Univerzális műanyag tárolókéntKármentő tálcaként

Rakásolható láda egy 200 literes 
hordó és kiskannák tárolására   Általános Építésfelügyeleti 

Engedély – Z-40.22-491DIBt

3 színben rendelhető

Mozgatható tárolóként

  

https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-polypro-800-x-500-mm-rakasolhato-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-polypro-1000-x-800-mm-rakasolhato-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-polypro-1200-x-800-mm-rakasolhato-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/fedel-polietilenbol-pe-polypro-1200-x-1000-mm-rakasolhato-tarolokhoz/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ütközésvédők állványokhoz

17.500 Ft -tól

Típus U-profil Sarokprofil

Kivitel 2 vezető hengerrel 1 vezető hengerrel
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400
Anyagvastagság [mm] 6 6
Cikkszám 219-757-J1 219-756-J1
Ár Ft / darab 34.000 27.500

Típus Sarokprofil Sarokprofil Sarokprofil Sarokprofil U-profil U-profil U-profil U-profil

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400 160 x 160 x 800 160 x 160 x 1200 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400 160 x 160 x 800 160 x 160 x 1200
Anyagvastagság [mm] 5 6 6 6 5 6 6 6
Cikkszám 248-457-J1 180-221-J1 180-222-J1 180-223-J1 248-458-J1 180-224-J1 240-900-J1 240-901-J1
Ár Ft / darab 10.500 15.100 33.100 44.500 16.800 20.100 41.000 53.600

Ár Ft / darab 5 darabtól 9.800 14.300 31.400 42.100 15.800 18.900 38.900 50.800

Típus S M L XXL

Polcos állvány szélessége 70-87 mm 88-100 mm 101-110 mm 111-120 mm
Cikkszám 207-400-J1 207-401-J1 207-402-J1 240-233-J1
Ár Ft / darab 18.400 20.000 21.900 23.800

Ár Ft / darab 5 darabtól 17.500 19.000 20.800 22.800
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 W Készletek, épületek és dolgozók védelmére
 W Ideális polcok, sarkok, támasztó elemek, stb. védelmére, felfúrható, dübel külön rendelhető
 W Acél védőkorlát, sárga műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal

8.900 Ft -tól

Tartozék
Univerzális dübel (csavarral), 10/100, 

1 db
Beütő dübel (beton aljzathoz) 12/120, 

1 db

Cikkszám 233-427-J1 233-428-J1
Ár Ft / darab 1.300 1.990

Ütközésvédő sarokelemek

Ütközésvédők állványokhoz 
műanyagból

Ütközésvédő elemek vezető hengerekkel, melyek 
elvezetik az oldalirányban bejövő erők nagy részét

Az ütközésvédőhöz 4 rögzítési 
horgony (sarokprofil), illetve az 
U-profilhoz 6 szükséges

  

Kialakítás a DGUV-szabály 108-007 
(korábbi BGR 234) és ASR A1.3/5.2 
(korábbi DIN 4844) szerint.  
Megfelel a DIN EN 15512 
előírásoknak

 W Előírt ütközésvédelem fix helyű polcállványokhoz ipari targoncák használata esetén, ha azok nem kötött pályán közlekednek

 W Pillanatok alatt felszerelhető, padlóhoz történő rögzítés nem szükséges
 W Az ütközés erejének elnyelése legfeljebb 2,4 tonna ütközési erőig terjedhet
 W Elasztikus, rugalmas, alaktartó - visszatér az eredeti formájához

A könnyen szerelhető polcvédő 
nem mérgező, teljesen 
újrahasznosítható és nagyon 
tartós.

 W A polcok biztonságáért és védelméért, megakadályozza a baleseteket, 
minimalizálja a javítási erőfeszítéseket és költségeket

 W Előnyös, keskeny kialakítás, a polc rakodási felületének  
vesztesége nélkül

 W Hűtőraktárban is használható, akár -40 °C fokig
 W Optimális illeszkedés, a raklapok be- és kihelyezésekor is a helyén marad
 W DEKRA szerint tesztelve és tanúsítva, európai és nemzetközi FEM 
10.2.02, AS4084 szabványok szerint bevizsgálva

 W Magasság: 600 mm
 W Az L és XXL típusokat szerelő szerszámokkal szállítjuk

https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-u-profil-vezetokerekkel-6-mm-es-acel-muanyaggal-bevont-ma-400-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-elem-vezetokerekkel-6-mm-es-acel-muanyaggal-bevont-ma-400-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-400-160-5-l-profil/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarokelem-400-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-400-x-160-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarokelem-800-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-800-x-160-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarokelem-1200-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-1200-x-160-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-400-160-5-u-profil/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-u-profil-400-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-400-x-160-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-u-profil-800-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-magassag-800-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-u-profil-1200-muanyaggal-bevont-sarga-fekete-csikokkal-magassag-1200-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcvedo-protector-s-elenksarga-70-87-mm-polcpiller-szelesseghez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcvedo-protector-m-elenksarga-88-100-mm-polcpiller-szelesseghez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcvedo-protector-l-elenksarga-101-110-mm-polcpiller-szelesseghez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/polcvedo-protector-xxl-elenksarga-111-120-mm-polcpiller-szelesseghez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-csavar-10-100-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/beutheto-csavar-beton-aljzathoz-12-120-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ütközésvédők állványokhoz

 W Polcállványok frontális (oldalsó) védelmére ütközés általi sérülések ellen
 W Állítható (200 mm-ig minden sarokelemnél)
 W Polcoszlopok több oldalról való védelme

Ütközésvédők állványokhoz acélból

Típus E 1 D 2 D 2.1

Kivitel 900-1300 mm közötti polcszélességhez 1700-2100 mm közötti polcszélességhez 2300-2700 mm közötti polcszélességhez
Külső méretek mé x ma (mm) 190 x 500 190 x 500 190 x 500
Cikkszám 233-420-J1 233-421-J1 233-422-J1
Ár Ft / készlet(ek) 125.300 148.800 164.200
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Élvédő (párosával)
 W Nagyon jól látható figyelmeztető jelzések
 W Hosszú élettartam
 W Egyszerűen és gyorsan rögzíthető az előfúrt 
lyukakkal, a szállított csavarok és dübelek 
segítségével

 W Védje meg a sarkokat, polcszéleket, oszlopokat stb. 
minimális erőfeszítéssel

 W Igen ütésálló és formatartó
 W Beltérre és kültérre is alkalmas
 W Magasság: 900 mm, szélesség az oldalsó széleken: 84 mm, 
vastagság: 14 mm

 W Párosával szállítjuk

Az univerzális élvédők ellenálló műanyagból készülnek, 
fém betéttel megerősítve

Típus Sárga/fekete Sárga/fekete fényvisszaverő Piros/fehér

Cikkszám 207-403-J1 207-405-J1 207-404-J1
Ár Ft / darab* 38.200 41.700 38.200

*darab = 1 dobozban 2 élvédő

 W Épületen belüli használatra
 W Két masszív sarokelemből, két hossztartó (C-profil) és 4 szorítóelemből áll
 W Acél, sárga műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal
 W A padlóhoz 8 univerzális dübellel (10/100) vagy beton padló esetén 8 
átfúrható horoggal (12/120) rögzíthető (opcionálisan rendelhető)

 W Egyszerű összeszerelés
 W Mérete mé x ma mm (190 x 500 mm)

Állítható szélesség  
(200 mm-ig sarokelemenként)

  

https://www.denios.hu/shop/oldalso-polcvedo-szimpla-mua-bevonatos-acel-900-1300-mm-polcszelesseghez-e-1-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/oldalso-polcvedo-dupla-mua-bevonatos-acel-1700-2100-mm-polcszelesseghez-d2-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/oldalso-polcvedo-dupla-mua-bevonatos-acel-2300-2700-mm-polcszelesseghez-d2-1-tipus/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedoel-1-par-sarga-fekete-csikos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-elvedo-1-par-el-es-oszlopvedelemre-sarga-fekete-fenyvisszavero/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-elvedo-1-par-el-es-oszlopvedelemre-piros-feher-csikos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus R 3.3 R 7.3 R 10.3 R 7.6 R 10.6 R 12.7 R 12.10

Külső méretek sz x ma (mm) 375 x 350 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600 750 x 1200 1000 x 1200
Cikkszám beltéri 145-165-J1 145-167-J1 145-171-J1 145-172-J1 145-173-J1 145-174-J1 145-175-J1
Ár Ft / darab 34.700 43.100 50.100 52.200 56.700 63.700 69.000

Cikkszám bel- és kültéri 145-176-J1 145-177-J1 145-178-J1 145-179-J1 145-180-J1 145-181-J1 145-182-J1
Ár Ft / darab 50.400 56.700 57.800 68.600 71.800 82.300 88.900

Típus 6.5 10 15 20 H 6.5 H 10 H 15 H 20

Külső méretek sz x ma (mm) 650 x 600 1000 x 600 1500 x 600 2000 x 600 650 x 1200 1000 x 1200 1500 x 1200 2000 x 1200
Cikkszám beltéri 207-456-J1 207-457-J1 207-458-J1 207-459-J1 207-464-J1 207-465-J1 207-466-J1 207-467-J1
Ár Ft / darab 98.700 106.800 121.500 137.900 132.700 141.400 159.300 169.400

Cikkszám bel- és kültéri 207-460-J1 207-461-J1 207-462-J1 207-463-J1 207-468-J1 207-470-J1 207-471-J1 207-472-J1
Ár Ft / darab 131.300 144.200 165.200 180.300 180.300 190.100 204.800 219.100

 W Fokozott védelem és biztonság az Ön 
munkatársainak és gépeinek

 W 108 mm átmérővel, falvastagság 3,6 mm
 W A legkeményebb ütközéseket is felfogja
 W Masszív védőkorlát fontos berendezések védelmére

Kivitel Univerzális dübel (csavarral), 10/100, 1 db Beütő dübel (beton aljzathoz) 12/120, 1 db Beütő dübel 16/140, 1 db

Cikkszám 233-427-J1 233-428-J1 207-473-J1
Ár Ft / darab 1.300 1.990 2.100

34.700 Ft -tól 
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Ütközésvédő kengyelek

Óvja értékes készülékeit az extrém ütközésvédővel. 
Elérhető Ø 76 mm és Ø 108 mm átmérővel.

  

Ütközésvédő kengyelek Ø 76 mm

 W Védőrendszer stabil acél szerkezettel (falvastagság 3 mm), érzékeny 
területek, utak vagy polcok biztosítására

 W A cső anyaga (Ø 76 mm) egy darabból hajlított - nincsenek hegesztések
 W A padlóhoz 8 univerzális dübellel (10/100) vagy beton padló esetén 
8 beütő dübellel (12/120) rögzíthető.  (Opcionálisan rendelhető)

 W Beltéri alkalmazás: sárga műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal
 W Beltéri vagy kültéri alkalmazás: tűzihorganyzott, sárga műanyaggal 
bevont, fekete jelzőcsíkokkal

 W Hegesztett rögzítő talpak (160 x 140 x 10 mm) a dübelezéshez

Extrém ütközésvédő kengyelek Ø 108 mm

 W Egy anyagból hajlított, nincsenek hegesztési 
varratok

 W Extrém teherbírású csőkorlát minőségi acélból 
ütközési károk kivédésére

 W A padlóhoz 8 beütő dübellel rögzíthető (16/140), 
melyek külön kaphatók

 W Beltéri alkalmazás: sárga műanyaggal bevont, 
fekete jelzőcsíkokkal

 W Padlódeszkák: 200 x 140 x 10 mm
 W Beltéri vagy kültéri alkalmazás: 
tűzihorganyzott, sárga műanyaggal 
bevont, fekete jelzőcsíkokkal

https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-3-3-belteri-375-x-350-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-7-3-belteri-750-x-350-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-10-3-belteri-1000-x-350-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-7-6-belteri-750-x-600-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-10-6-belteri-1000-x-600-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-12-7-belteri-750-x-1200-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-12-10-belteri-1000-x-1200-mm-sarga-lakkozott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-3-3-kulteri-375-x-350-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-7-3-kulteri-750-x-350-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-10-3-kulteri-1000-x-350-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-7-6-kulteri-750-x-600-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-10-6-kulteri-1000-x-600-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-12-7-kulteri-750-x-1200-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-korlat-r-12-10-kulteri-1000-x-1200-mm-tuzihorganyzott-es-lakkozott-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-650-x-ma-600-mm-belteri-6-5-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1000-x-ma-600-mm-belteri-10-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1500-x-ma-600-mm-belteri-15-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-2000-x-ma-600-mm-belteri-20-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-650-x-ma-1200-mm-belteri-h6-5-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1000-x-ma-1200-mm-belteri-h10-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1500-x-ma-1200-mm-belteri-h15-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-2000-x-ma-1200-mm-belteri-h20-tipus-muanyagbevonatos/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-650-x-ma-600-mm-kulteri-6-5-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1000-x-ma-600-mm-kulteri-10-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1500-x-ma-600-mm-kulteri-15-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-2000-x-ma-600-mm-kulteri-20-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-650-x-ma-1200-mm-kulteri-h6-5-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1000-x-ma-1200-mm-kulteri-h10-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-1500-x-ma-1200-mm-kulteri-h15-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-extreme-sz-2000-x-ma-1200-mm-kulteri-h20-tipus-tuzihorganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-csavar-10-100-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/beutheto-csavar-beton-aljzathoz-12-120-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/beutheto-csavar-beton-aljzathoz-16-140-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


64.100 Ft -tól

 W Beépített aláfutásgátlóval
 W Nagy teherbírású ütközésvédő jó 
minőségű acélból

 W 4 mm vastag acéllemezzel

Külső méretek sz x ma (mm) 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Cikkszám 172-870-J1 172-871-J1 172-872-J1 172-873-J1
Ár Ft / darab 64.100 74.900 83.700 92.800
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 W Visszahajló rugalmas ütközésvédő (akár 
10°-ban hajlik) magas minőségű acélból

 W UV-álló rugós elemmel PU-ból
 W Minimalizálja az ütközés miatti károkat és a 
javítási költségeket, a padlót kevésbé terheli 
ütközés esetén

69.000 Ft -tól

Típus 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

Külső méretek sz x ma (mm) 375 x 390 750 x 390 1000 x 390 750 x 640 1000 x 640 750 x 1240 1000 x 1240
Cikkszám beltéri 248-330-J1 248-331-J1 248-332-J1 248-333-J1 248-334-J1 248-335-J1 248-336-J1
Ár Ft / darab 69.000 73.200 78.100 83.700 88.200 97.700 102.600

Cikkszám bel- és kültéri 248-337-J1 248-338-J1 248-339-J1 248-340-J1 248-341-J1 248-342-J1 248-343-J1
Ár Ft / darab 76.700 83.700 85.400 95.200 95.200 111.700 118.000

Rendelhető kiegészítők:

Ütközésvédő kengyelek

Ütközésvédő kengyel aláfutásgátlóval, Ø 76 mm

 W Megakadályozza, hogy a villás targoncákkal 
a polcok területére, vagy egyéb védeni kívánt 
berendezésekhez hajtsanak

 W Acél ütközésvédő (Ø 76 mm), sárga műanyaggal 
bevont, fekete jelzőcsíkokkal, 
3 mm falvastagsággal

 W Aláfutásgátló 4 mm vastag, magassága 
150 mm a 350 mm-es teljes magasságnál, 
600 mm-es teljes magasságnál pedig 400 mm

 W Beltéri használatra
 W A padlóhoz 8 univerzális dübellel (10/100) vagy 
beton padló esetén 8 beütő dübellel (12/120) 
rögzíthető (opcionálisan rendelhető)

  

Rugalmas ütközésvédő kengyelek Ø 76 mm

 W 3 mm falvastagság, Ø 76 mm, rögzítő talp: 
160 x 140 x 10 mm

 W Maximális elhajlás:
55 mm -  390 mm magasságnál
95 mm - 640 mm magasságnál
190 mm - 1240 mm magasságnál

 W Beltéri alkalmazás: sárga műanyaggal bevont, 
fekete jelzőcsíkokkal

 W Beltéri vagy kültéri alkalmazás: tűzihorganyzott, 
sárga műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal

 W A konzolhoz való rögzítéshez rögzítő készlet 
szükséges (Cikkszám: 207475)

Rögzítő szett 2 rugós elemhez 
(1 ütközésvédő- vagy 2 álló oszlop)

Cikkszám
207-475-J120.800 Ft

További választék elérhető az üzletben!
denios.shop/rammschutz

https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-alafutasgatloval-350-x-750-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-alafutasgatloval-350-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-alafutasgatloval-600-x-750-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-alafutasgatloval-600-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-3-3-belteri-375x390-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-7-3-belteri-750x390-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-10-3-belteri-1000x390-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-7-6-belteri-750x640-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-10-6-belteri-1000x640-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-12-7-belteri-750x1240-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-12-10-belteri-1000x1240-mm-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-3-3-kulteri-375x390-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-7-3-kulteri-750x390-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-10-3-kulteri-1000x390-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-7-6-kulteri-750x640-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-10-6-kulteri-1000x640-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-12-7-kulteri-750x1240-mm-tuzihorg-muanyag-bevonattal/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/visszahajlo-rugalmas-utkozesvedo-kengyel-r-12-10-kulteri-1000x1240-mm-tuzihorg-muanyag-bev/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/rogzito-szett-2-rugos-elemhez-1-utkozesvedo/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Megállítja a raklapemelőt, a görgős tárolót és 
a szállítókocsit

 W Óvja a gépeket, kapcsolószekrényeket, 
biztonsági berendezéseket, stb. a nekiütközés 
miatti károktól

 W Távtartóként funkcionál fali szerkezeteknél, 
kapcsolószekrényeknél, stb.

19.600 Ft -tól

 W Sárga műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal
 W Stabil acélszerkezet 3 mm-es minőségi acélból
 W Átmérő: 76 mm, teljes magasság: 86 mm
 W Keskeny felépítmény, így a terület védett, de mégis 
hozzáférhető marad

 W A padlóhoz 4/ 6 univerzális dübellel (10/100) vagy 
beton padló esetén 4/ 6 beütő dübellel (12/120) 
rögzíthető (opcionálisan rendelhető)

 W Kérésre egyéb méretekben is rendelhető

Kivitel
Univerzális dübel 

(csavarral), 10/100, 1 db
Beütő dübel 

(beton aljzathoz) 12/120, 1 db

Cikkszám 233-427-J1 233-428-J1
Ár Ft / darab 1.300 1.990

Ütközésvédő sarkok
 W Sarkok optimális védelme görgős kocsikkal, targoncákkal stb. 
való ütközéstől

 W Stabil, hajlított acélszerkezet 3 mm-es minőségi acélból
 W Átmérő: 76 mm
 W Az ütközésvédő sarkokat a tartozék dübelekkel rögzíthetjük 
(12 / védősarok)

 W 3 magasságban rendelhető

Védősarkonként 12 speciális dübel szükséges, lásd tartozékok

Ütközésvédő rudak

A sarkok és görbületek is 
biztosíthatók a sarokvédő rudakkal.

Külső méretek sz x ma (mm) 400 x 86 800 x 86 1200 x 86

Cikkszám 165-527-J1 165-528-J1 165-529-J1
Ár Ft / darab 19.600 24.000 26.100

Korpusz méretek sz x mé x ma [mm] 638 x 638 x 86

Cikkszám 207-453-J1
Ár Ft / darab 45.200

Típus RE 4 RE 6 RE 12

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 600 x 600 x 350 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1200
Cikkszám műanyaggal bevont 165-530-J1 165-531-J1 165-532-J1
Ár Ft / darab 83.700 114.100 141.800

Cikkszám tűzihorganyzott/műa-
nyaggal bevont 165-533-J1 165-534-J1 165-535-J1

Ár Ft / darab 97.700 133.700 160.000

Ütközésvédő kengyelek

  

https://www.denios.hu/shop/univerzalis-csavar-10-100-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/beutheto-csavar-beton-aljzathoz-12-120-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-rudak-3-mm-minosegi-acelbol-400-mm-hosszu-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-rudak-3-mm-minosegi-acelbol-800-mm-hosszu-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-rudak-3-mm-minosegi-acelbol-1200-mm-hosszu-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-rudak-3-mm-es-minosegi-acelbol-86-x-638-x-638-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-4-minosegi-acelbol-belteri-60-x-60-x-35-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-6-minosegi-acelbol-belteri-60-x-60-x-60-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-12-minosegi-acelbol-belteri-60-x-60-x-120-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-4-minosegi-acelbol-kulteri-60-x-60-x-35-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-6-minosegi-acelbol-kulteri-60-x-60-x-60-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-re-12-minosegi-acelbol-kulteri-60-x-60-x-120-cm-sarga-fekete/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus SB L1 SB L2 SB L3 SB V1 SB V2 SB V3

Külső méretek sz x ma (mm) 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000
Felület lakkozott lakkozott lakkozott horganyzott horganyzott horganyzott
Cikkszám 157-947-J1 157-949-J1 157-951-J1 157-952-J1 157-955-J1 157-956-J1
Ár Ft / darab 44.500 52.200 59.200 45.200 48.700 52.200

 W Óvja meg polcait, gépeit, tűzoltó készülékeit stb. a sérülésektől
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 W Megtakaríthatja a fix korlátok időigényes lebontását
 W Ideiglenes útlezáráshoz vagy pl. elterelő utak, folyosók kialakításához

Lebontható ütközésvédő Ø 76

 W 4 mm vastag acéllemez felcsavarozáshoz
 W A cső tartója a rögzítőtalpba nyomható és hátranyomva rögzíthető
 W Fedőlemez védi az elcsúszástól és a szennyeződésektől
 W A padlóhoz 8 univerzális dübellel (10/100) vagy beton padló esetén 
8 beütő dübellel (12/120) rögzíthető (opcionálisan rendelhető)

 W Teherbíró ütközésvédő jó minőségű acélból

SZ x M [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Cikkszám műanyag-
gal bevont 180-225-J1 180-226-J1 180-227-J1 180-228-J1

Ár Ft / darab 78.100 83.700 88.200 92.400

Kivitel
Univerzális dübel 

(csavarral), 
10/100, 1 db

Beütő dübel 
(beton aljzathoz)

12/120, 1 db

Cikkszám 233-427-J1 233-428-J1
Ár Ft / darab 1.300 1.990

Ütközés- és tárgyvédelem

 W Acél védőkorlát (Ø 76 mm), sárga 
műanyaggal bevont, fekete jelzőcsíkokkal

 W Beltéri használatra

Padlókorlátok

Védőkorlátok
 W Üzemi utak vagy veszélyes területek 
biztonságos körülhatárolására

 W Cső Ø: 42 mm, talpazattal Ø 120 mm
 W Anyagvastagság: 2 mm
 W Dübelekkel szállítjuk, betonpadlóba 
rögzíthető (12x110 horganyzott aljzati 
horgonnyal)

 W Horganyzott kivitelben, kiegészítő 
élénksárga porfestéssel, RAL 1018, 
és fekete figyelmeztető csíkokkal 
(felragasztható)

 W Stabil csőszerkezet (Ø 42,4 mm, anyagvastagság 3,25 mm)
 W Élénksárga porfestéssel (RAL 1018) és fekete figyelmeztető csíkokkal

 W További cink alapozással
 W Dübelekkel szállítjuk, betonpadlóba rögzíthető

 W állványzatokhoz  W Falra vagy 
padlóra 
szerelhető

ÜtközésvédőkÜtközésvédő sarok 90° Ütközésvédők

Cikkszám 157-923-J1, 34.700 Ft

Cikkszám 157-946-J1, 48.300 Ft

Cikkszám 157-928-J1, 48.300 Ft

Cikkszám 157-944-J1, 52.200 Ft

 W Mérete h x ma (mm): 1250 x 300

 W Mérete h x ma (mm): 1250 x 600

Cikkszám 157-932-J1, 24.700 Ft
 W Mérete h x ma (mm): 350 x 300

 W Mérete h x ma (mm): 750 x 300
Cikkszám 157-941-J1, 30.300 Ft

Cikkszám 157-943-J1, 31.300 Ft

 W Mérete h x ma (mm): 350 x 300

 W Mérete h x ma (mm): 350 x 600  W Mérete h x ma (mm): 1000 x 300

  

https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-l1-lakkozott-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-l2-lakkozott-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-l3-lakkozott-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-v1-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-v2-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/vedokorlat-sb-v3-horganyzott/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lebonthato-utkozesvedo-muanyag-bevonattal-sarga-fekete-felcsavarozhato-350-x-750-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lebonthato-utkozesvedo-muanyag-bevonattal-sarga-fekete-felcsavarozhato-350-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lebonthato-utkozesvedo-muanyag-bevonattal-sarga-fekete-felcsavarozhato-600-x-750-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/lebonthato-utkozesvedo-muanyag-bevonattal-sarga-fekete-felcsavarozhato-600-x-1000-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/univerzalis-csavar-10-100-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/beutheto-csavar-beton-aljzathoz-12-120-1-db/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-90-350-x-300-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-sarok-90-350-x-600-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-polcos-allvanyhoz-1250-x-300-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-polcos-allvanyhoz-1250-x-600-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-falra-vagy-padlora-szerelheto-350-x-300-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-falra-vagy-padlora-szerelheto-750-x-300-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/utkozesvedo-kengyel-falra-vagy-padlora-szerelheto-1000-x-300-mm-sarga/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus R 30 R 50 ÍVEK 135

Kivitel mágneses
Cikkszám 1000 194-896-J1 194-897-J1 194-888-J1
Ár Ft / darab 17.700 21.700 25.900

Típus C CC A

Kivitel öntapadós
Cikkszám 1000 mm 173-027-J1 173-026-J1 173-028-J1
Ár Ft / Cs. e. 10.200 9.600 13.800

Ár Ft / Cs. e. 5 Cs. e.tól 9.600 8.960 13.200

Cikkszám 5000 mm 173-040-J1 173-039-J1 173-041-J1
Ár Ft / Cs. e. 51.100 42.700 55.700

Típus C CC A

Kivitel mágneses
Cikkszám 1000 mm 194-890-J1 194-889-J1 194-891-J1
Ár Ft / darab 13.300 11.700 14.900

Típus R 30 R 50 ÍVEK 135

Kivitel öntapadós
Cikkszám 1000 mm 173-037-J1 173-038-J1 129-668-J1
Ár Ft / Cs. e. 18.600 21.700 25.200

Ár Ft / Cs. e. 5 Cs. e.tól 17.600 20.600 23.900

Cikkszám 5000 mm 173-050-J1 – –
Ár Ft / Cs. e. 83.700 – –
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8.960 Ft -tól

A zárójelben lévő méretek 5000 mm hosszúságra (h) érvényesek

 W A védőelemek jelzik a veszélyforrásokat és megakadályozzák az ütközési sérüléseket
 W Könnyen méretre vághatók egy éles késsel
 W Erős tapadás ≥ 21N/25 mm
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Felületvédelem

Minőségi védőelemek

Minden alkalmazási területhez különböző kialakítás.

Hideghab elemek nagyobb felületek védelmére

Alkalmazási példa

Felületek védelme termelés során.

(1000 mm hossz cso. egys.: 1 db 
5000 mm hossz cso. egys.: 1 tekercs)

 W Személyek és készletek védelme erősen 
frekventált tárolási és termelési területeken

 W UV-álló, szakadásmentes figyelmeztető jelölés 
élénk színekkel (ASR A 1.3 szerint), sárga/fekete

 W Nagyon rugalmas, öregedésálló poliuretán habból 
készül

 W Használható gépeken, járműveken és utakon belül 
és kívül

 W -40° és 90° C közötti hőmérsékleten használható
 W Az összeszerelés a hajlított éleken is lehetséges
 W Tűzvédelmi osztály: UL 94
 W  Öntapadós hideghab elemek nagyobb felületek 
védelmére

  

Padlóvédelem

Opcionálisan: mágneses 
rögzítéssel (öntapadós helyett, 
csak 1000 mm hosszban)

https://www.denios.hu/shop/csovedo-r30-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csovedo-r50-tipus-magneses-hosszusag-1m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csovedo-iv-135-magneses-hosszusag-1m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-tipus-c-ontapados-hossz-1-m-me-32-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-tipus-cc-ontapados-hossz-1-m-me-40-mm/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-d-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-c-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-cc-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-d-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-c-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-cc-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/feluletvedo-d-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csovedo-r30-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csovedo-r50-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/csovedo-iv-135-ontapados-hosszusag-1-m-o-70-100-mm-csovekhez/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Típus B BB G TRAPÉZ 4.80

Kivitel ráilleszthető
Cikkszám 1000 mm 173-031-J1 173-030-J1 173-032-J1 129-666-J1
Ár Ft / Cs. e. 10.500 9.800 9.800 13.800

Ár Ft / Cs. e. 5 Cs. e.tól 9.900 9.200 9.200 13.200

Cikkszám 5000 mm 173-044-J1 173-043-J1 173-045-J1 –
Ár Ft / Cs. e. 42.700 41.000 44.500 –

Típus A AA E H

Kivitel öntapadós
Cikkszám 1000 mm 173-034-J1 173-033-J1 173-035-J1 173-036-J1
Ár Ft / Cs. e. 10.700 9.800 10.500 12.900

Ár Ft / Cs. e. 5 Cs. e.tól 10.200 9.200 9.900 12.300

Cikkszám 5000 mm 173-047-J1 173-046-J1 173-048-J1 173-049-J1
Ár Ft / Cs. e. 47.300 44.500 47.300 58.100

Típus A AA E H

Kivitel mágneses
Cikkszám 1000 mm 194-893-J1 194-892-J1 194-894-J1 194-895-J1
Ár Ft / darab 11.400 10.500 11.400 14.900

8

40

20 8 20
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40

8 20

25

30

40

20 (25)

40

40

30 (26)

20 (19)

10 (7)

60 (47)

50 (35)

10 (12)

A zárójelben lévő méretek 5000 mm hosszúságra (h) érvényesek
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Profil- és élvédelem

Egyszerű és gyors összeszerelhetőség.

Könnyen felszerelhető a profilokra vagy oldalakra

Biztonságos munkakörülmények profilvédelem során.

  

Profil- és élvédelem Opcionálisan: mágneses rögzítéssel  
(öntapadós helyett, csak 1000 mm hosszban)

https://www.denios.hu/shop/elvedo-b-tipus-raillesztheto-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-bb-tipus-raillesztheto-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-g-tipus-raillesztheto-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/profilvedo-trapez-40-80-tomor-hab-raillesztheto-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-b-tipus-raillesztheto-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-bb-tipus-raillesztheto-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/elvedo-g-tipus-raillesztheto-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-a-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-aa-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-e-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-h-tipus-ontapados-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-a-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-aa-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-e-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-h-tipus-ontapados-hosszusag-5-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-a-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-aa-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-e-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.hu/shop/sarokvedo-h-tipus-magneses-hosszusag-1-m/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Típus 8

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 900 x 590 x 50
Cikkszám 248-353-J1
Ár Ft / darab 46.100

Típus 10

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 10000 x 100 x 30
Cikkszám 248-354-J1
Ár Ft / darab 63.400

Típus S3 G3

Szín fekete sárga
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 1200 x 210 x 65 1200 x 210 x 65
Cikkszám 248-345-J1 248-344-J1
Ár Ft / darab 30.400 34.700

 W Kábelek, tömlők stb. biztonságos 
áthajthatóságára és védelmére

 W Helytakarékos, egyénileg méretre vágható
 W Teherautó- és targonca-forgalomhoz

Típus 100 150

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 600 x 300 x 100 600 x 360 x 150
Cikkszám 248-346-J1 248-347-J1
Ár Ft / darab 28.100 42.500

 W Szegélykő-rámpa, robosztus keménygumi
 W Akadálymentes bejutás járdákra és útszakaszokra

 W Teherautó- és targonca-forgalomhoz, esetenkénti nehézrakomány-szállításra is
 W Ajánlott áthajtási sebesség: 5 km/h

Típus 12 12 WL 12 WR EZ EN

Külső méretek sz x 
mé x ma (mm) 885 x 600 x 75 500 x 600 x 75 500 x 600 x 75 283 x 600 x 75 283 x 600 x 75

Kivitel kábelhíd, 3 kábelcsatornás, típus 12 sarokelem, bal sarokelem, jobb végzáró-elem záróelem-nút
Cikkszám 248-348-J1 248-349-J1 248-350-J1 248-351-J1 248-352-J1
Ár Ft / darab 48.600 29.500 29.500 8.500 8.500

 W Kábelek, tömlők stb. biztonságos 
áthajthatóságára és védelmére INNOVÁCIÓ

Cikkszám 248-345-J1

30.400 Ft

Kábelhidak

Kábelhíd, sz: 885 mm, 3 kábelcsatornával, max. 12 tonnás tengelyterhelés

Kis kábelhíd, 3 kábelcsatornás 

 W 3 kábelcsatorna, 2 x 20 mm,  
1 x 45 mm

 W Újrahasznosíott gumi, 
csúszásmentes alsó rész 
gumiajakkal, ergonomikus felszín

 W Teherautó- és targonca-
forgalomhoz. Nehézrakomány-
szállítás esetén is

 W Ajánlott áthajtási sebesség:  
5-10 km/h

Kábelhíd, 5 kábelcsatornás, 8 
tonnás tengelyterhelésig

 W Speciális, vulkanizált keménygumi-elegy 
(újrahasznosított)

 W Végtelen szerelhetőség, nettó-szélesség: 
900 mm

 W 5 kábelcsatorna (sz x ma):  
36 x 34 mm

 W Védőfedéllel és emelőfüllel
 W Személy- és tehergépjármű-forgalom 
számára. Nehézteher-forgalom kerülendő

 W Ajánlott áthajtási sebesség: 5-10 km/h

Szegélykő-rámpa, fekete/sárga 
fényvisszaverő

 W Optimális biztonság a sárga 
foszforeszkáló jelölések és 
profilozott csúszásmentes 
felszín által. Az esővíz az alsó 
rész oldalsó résein ki tud folyni. 

 W Nagy terhelhetőség a speciális keménygumi-elegy (újrahasznosított 
keménygumi) által

 W Figyelemfelkeltő hatás a sárga, magas minőségű műanyag-borítású 
csúszásmentes felület által

 W 3 kábelcsatorna-akna (sz x ma): 2 csatorna: 68 x 50 mm, 1 csatorna: 
55 x 50 mm

 W Áthajtási magasság: 75 mm
 W Tartós rögzítés lehetséges az integrált dűbelezhetőség által
 W Kábelek, tömlők stb. biztonságos áthajthatóságára és védelmére
 W Végtelen szerelhetőség, nettó-szélesség: 885 mm

Kábelhíd, feltekerhető, 10 m,  
1 kábel-/tömlőcsatorna, Ø 20 mm

 W Ajánlott áthajtási sebesség: 5-20 km/h
 W Áthajtási magasság: csupán 30 mm, tekercshossz: 
10.000 mm, mélység: 100 mm

 W Flexibilis, tartós gumi-elegy profilozott felülettel 
a könnyű áthajthatóság érdekében

 W Kábelek, tömlők stb. biztonságos 
áthajthatóságára és védelmére

  

 W Terhelés: 40 to-ig



 W Nagyobb biztonság az Ön környezetében
 W Áthajtható személygépkocsival, teherautóval 
vagy targoncával

 W Tömlők és kábelek biztonságos 
áthajthatósága

 W Vezetékek és tömlők sérülésvédelme

46.100 Ft -tól 

Cikk magyarázata Max. 10 km/h-ig Max. 10 km/h-ig Max. 20 km/h-ig Max. 20 km/h-ig

Típus köztes elem végelem köztes elem végelem
Külső méretek sz x mé x ma (mm) 500 x 470 x 75 230 x 470 x 75 500 x 420 x 50 215 x 420 x 50
Súly [kg] 15 5 8 3
Cikkszám sárga 165-397-J1 165-400-J1 165-402-J1 165-404-J1
Cikkszám fekete 165-398-J1 165-401-J1 165-403-J1 165-405-J1
Ár Ft / darab 32.900 30.600 26.500 23.000

75 mm-es építési magasság méretei, 
50 mm-es építési magasság rögzítési értékei.

500 mm

500 mm

(420 m
m

)

470 m
m

(215 mm)

230 mm

Tömlőkhöz / Csövekhez -ig Átmérő 120 mm Átmérő 75 mm

Külső méretek sz x mé x ma (mm) 290 x 1010 x 135 300 x 855 x 85
Súly [kg] 22 12
Cikkszám 165-395-J1 236-878-J1
Ár Ft / darab 80.300 46.100
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Rendelésfelvétel: +36 96 800 147

Rendelhető kiegészítők:

  

Tömlőhidak

 W Stabil kivitel speciális gumi által, nagy 
szakítószilárdság és törésbiztosság

 W Az oldalirányban elhelyezkedő összekötő-
elemek lehetővé teszik a tömlőhíd-kombináció 
elhelyezését nagyobb felületen

10 db rögzítő csapszeg, 
köztes elemként 4 db, 
végrészenként 2 db csapszeg 
szükséges

Fekvőrendőr, sárga-fekete, 
2 különböző méretben kapható.

Cikkszám
165-406-J115.700 Ft

A fekvőrendőrök 2 kivitelben kaphatók. Így 
Ön határozza meg a megengedett áthajtási 
sebességet (lsd. táblázat).

 W Tartós kivitel speciális műanyag-/
gumikeverékből

 W Az oldalán lévő lekerekített végelemek 
védik a gyalogosokat és a kerékpárosokat

 W 10 db rögzítőcsapszeg opcionálisan 
tartozékként rendelhető

Közlekedésbiztonság

Fekvőrendőrök
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ABC tűzoltó készülék ................................ 311
Abszorbensek .............................266-295, 310
Abszorbens párnák .............................275-288
Abszorbens tömlők .............................275-288

Acél biztonsági tartályok ...................314-324
Acél csőkocsik .......................................... 368
Acél hordógörgetők ....................244-245, 305
Acél kármentő tálcák ............6-44, 89-97, 296
Acél nedvesítő kannák .......................352-353
Acél tölcsérek ............................320-323, 353
Acél tálcák ............................6-44, 89-97, 296
Adagoló csapok ............30, 236-237, 312-324
Adagoló kannák .................................320-325
Adagoló tartályok ...............152-154, 312-324
Adagoló állomások ............................... 30-31
Adagoló állványok .....................................290
Adapterek ................................... 214-216,238
ADR-felszerelések ..............268, 292-295, 310
Akkumulátor szivattyúk .............................216
Alap tálcák ....................6-50, 88-94, 248, 296
Alkatrészkosarak impregnáló tartályokhoz..350
Alkatrészkosár merülő tartályokhoz ..........350
Alkatrésztisztítás ...................................... 350
Alkatrésztisztítók ................................350-351
Alu molnárkocsik ...................................... 368
Alvázak ..................................................... 314
Antisztatikus szettek ......................... 214,232
Antisztatikus szőnyegek ............................346
Arczuhanyzók .....................................334-338
Asztalkocsik .............................................. 370
Atex-elszívók ......................................359-361
Atex-földelőkábelek ..................................232
Atex-földelő spirálkábel ............................232
Atex-fűtőköpenyek .............................230-231
Atex-hajtóműves keverőgépek ..........226-227
Atex-hordóemelők ..............................260-263
Atex-hordómelegítők .........................230-231
Atex-hordószivattyúk .........................218-224
Atex-keverőszárak ..............................226-227
Atex-szivattyúk ...................................218-224
Atex-sűrített levegős keverőszárak ...226-227
Atex-tartályszivattyúk ........................218-224
Automatikus tömlőfelcsévélő ...................234
Azbeszt felszívók ...................................... 360

Á

Állvány-kármentők ........................50, 88, 248
Állvány-padlólemezek .........................50, 248
Állvány-tálcák ......................6, 50-54, 88, 248
Állvány-tárolás ...................................176-190
Állvány-ütközésvédelem .........90-96, 380-384
Állványok ........................................82-97, 296
Áramlásmérők .....................216-224, 308-312
Ártalmatlanító tartályok .....................308-312
Ásványi olaj szivattyúk ....................................
............................ 152-154, 221-224, 308-312
Átfolyási mennyiség mérők 216-224, 308-312
Átfolyásmérők .....................216-224, 308-312

Áthajtó híd ................................................ 388

B

Baleseti tálcák .......................... 50, 248, 303
Ballondöntők .....................................158, 247
Ballonok .............................................316-317
Ballonos kocsik ................................. 158, 247
Be-/kiöntő tölcsérek ................. ...............321
Bejárható veszélyesanyag-tárolók ..................
...................................................170-172, 184
Belső levegőkeringető berendezések ....129-134
Beltéri tárolás veszélyesanyag-tárolók...170-190
Benzinkannák .....................................314-324
Benzinszivattyúk ....................................... 219
Betétek ..................................23, 34-44, 88-96
Betöltési eszközök .................................... 308
Betöltő kannák ....................152-155, 320-327
Betöltő tölcsérek .............................................
.................... 152-155, 242, 308-324, 352-354
Billencsek ...........................................372-377
Billenthető tartályok ..........................372-377
Billenőkocsik ......................................372-377
Billenős forgácstartály .......................376-377
Bio.x .......................................................... 348
Bio tisztítószerek ...................................... 348
Biztonsági elszívók .............................358-361
Biztonsági függesztékek ....................292-294
Biztonsági futók ........................................ 344
Biztonsági gyűjtőtartályok ........................ 362
Biztonsági hordók ..............................304, 318
Biztonsági kannák ......................316, 352-354
Biztonsági kannák műanyagból . 325-327, 354
Biztonsági kármentők ......................................
................................. 6-94, 242-248, 296, 310
Biztonsági lefejtő-emelvény ..............6, 72-74
Biztonsági lerakatok ...............6, 138-157, 296
Biztonsági raklapok ... 6-44, 94, 242, 296, 310
Biztonsági szekrények ........... 6, 110-157, 296
Biztonsági szemüvegek .............................328
Biztonsági szőnyegek .................328, 342-346
Biztonsági táblák ................................292-294
Biztonsági tálcák .......6-94, 242-248, 296, 310
Biztonsági tárolók ...............314-326, 350-365
Biztonsági tárolók acélból ..314-324, 350-352
Biztonsági tárolók műanyagból ..324-326, 354
Biztonsági tárolók nemesacélból 320-324, 352
Biztonsági zuhanyzók .........................328-341
Biztonsági átfejtő-tartályok ...............324-326
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Csapok ..........................30, 236-237, 312-324
Csatornafedelek ....................................... 298
Csatorna fedők ...................................298-300
Csatornalezárók ..................298-300, 320-324
Csavaros fedélkulcsok .......................240-241
Csavaros fedélnyitók ..........................240-241
Csepegtető tálcák .............................. 50, 248
Cseppfolyósgáz-palack tároló szekrények
........................................................... 158-164
Csonkok ..............................................312-314
Csúszásgátló borítások .............................366
Csúszásgátló futószőnyegek .....................344
Csúszásgátló szalagok ..............................366
Csúszásgátló szőnyegek ............328, 342-346
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DENSORB felitató anyagok ........266-295, 310
DIN-szekrények ............................. 6, 110-134
Dokumentum dobozok ...............................148
Dugós sapkák ........................................... 314
Duplafalú műanyag tartályok ....................312
Duplafalú tartályok ................................... 312
Dupla membrános szivattyúk .............217-224
Dízelszivattyúk ............152-154, 224, 308-312
Dízeltartályok .....................................308-310
Dízel töltőállomások ................................. 310
Dómnyílás ................................................. 312

E

Ecsetes mosóasztalok ...............................348
Egyéni védőeszközök ................................ 328
Eldobható maszkok ................................... 328
Elektro-mixerek ..................................226-227
Elektromos hordószivattyúk............................
........................................... 216-224, 308-312
Elektromos keverőszárak ...................226-227
Elektromos szivattyúk .........216-224, 308-312
Elektronikus töltöttségszint-jelző ..............309
Elszívó csatlakozó tároló tartályokhoz...... 309
Emelőgépek szervizelése ....114-132, 198-202
Emelők ...................................................... 258
Emelő készülékek ...............134, 158, 242-258
Emelő szivattyúk .................152-154, 214-224
EN-szekrények ............................... 6, 110-134
EN 14470 ........................................6, 110-134
ESD-csapok ...............................................237
ESD-hordók ............................................... 319
ESD-kannák .............................................. 317
ESD-szőnyegek ......................................... 346
Esővíz elleni védelem ............................... 301
EUR rácsos tárolók ..................................... 52
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Fagymentes tárolás ............................170-190
Falcon ..................................320-326, 350-354
Falcon biztonsági tartályok..320-326, 350-354
Falcon tartályok ..................320-326, 350-354
Fedeles hordók ......................................... 319
Fedőponyvák ......................................... 16-42
Fedőponyvák rácsos tárolókhoz ..................52
Fekvőrendőrök .......................................... 389
Felhajtórámpák ..................................... 46-49
Felhajtó sarkok ......................................46-49
Felitató anyagok .........................266-295, 310
Felitató kendők ...................................270-290
Felitató kendő tekercsek ....................270-290
Fellépők ..............................................308-312
Felszívó anyagok ................................270-290
Felületvédő rendszerek .....46-48, 80, 380-386
Fémgyűjtők ........................................ 348-357
Fémkeresők ....................................... 348-357
Fém részecskegyűjtők ....................... 348-357
Fém tálca ...................................................... 6
Fénycső dobozok ...................................... 298
Feszítő fogó ................................250-253, 304
Figyelemfelhívó táblák .......................292-294
Figyelmeztető profilok ........................380-386
Finomadagoló kannák ........................320-324
Finom port szűrő maszkok .........................328
Földelő bilincsek ............................... 214, 232
Földelő fogók .................................... 214, 232
Földelő készülékek ........................... 214, 232
Földelő kábelek ......................... 214-218, 232
Folyadékelszívók ................................358-361
Folyadékmérők ...................................152-154
Folyadékszivattyúk ..............152-154, 214-224
Folyadék tartályok ...............152-154, 312-326
Folyadéktartályok ...............................308-312
Folyadékzárak .....................298-303, 320-324
Folyadékzáró gátak .............298-300, 320-324
Forgató gépek ............................ 158,242-262
Forgácsgyűjtő .....................................348-356
Forgácsszedő mágnes ........................348-356
Forgácstartály ....................................376-377
Forgács ártalmatlanítás .....................348-356
Forgódugattyús szivattyúk ........................ 224
Forgószék .................................................. 366
Fröccsenés elleni védelem .....................34-42
Fröccsenésvédő fal ............................... 34-42
Fröccsenésvédő falak .............................34-42
Fröccsenésvédő ponyvák .......................... 300
Futószőnyegek .......................................... 276
Fáradtolaj-gyűjtő tálcák ......................50, 248
Fáradtolaj-tartályok .................................. 308
Fáradtság elleni járószőnyegek .328, 342-346
Fáradtság elleni szőnyegek ........328, 342-346
Fűtőköpenyek .....................................228-231

Fűtőolaj tartályok ......................................308
Fűtőövek .............................................228-231

G

Gazdaságos nedvesítő .......................352-354
Gazdaságos nedvesítő tartályok ........352-354
Gazdaságos nedvesítő tartályok acélból ..352
Gazdaságos nedvesítő tartályok
nemesacélból ........................................... 352
Gazdaságos nedvesítő tartályok PE-ből ....354
Gép melletti kocsi .................................... 368
Gép mellé állítható billenthető tartály ...376-377
Golyóscsapok ........................................... 312
Gumiszőnyegek ..........................328, 342-346
Gyűjtődobozok ..............................52, 374-378
Gyűjtőtartályok ...................................308-312
Gyűjtőtálcák ..............6-94, 242-248, 296, 310
Gátak ........................................................ 300
Gázpalack depók ................................158-164
Gázpalack fali tartók ..........................264-265
Gázpalack kalodák .................................... 208
Gázpalack szekrények ........................158-164
Gázpalack szállítóállványzat .....................208
Gázpalack tartók ................................264-265
Gázpalack tárolás ...............................158-164
Gázpalack állványok ...........................264-265

H

Hajtóműves keverőgépek ...................226-227
Harmonikaajtós szekrények ...........6, 110-124
Használt olaj tartályok ..............................308
Határértékindikátor ...................................312
Helytakarékos tartályok ............................312
Hordó-biztonsági szelepek ..................30, 238
Hordó-kármentők ............................................
...................... 6-33, 46-88, 242-246, 296, 310
Hordó-tartozékok .............30, 76-78, 152-154,
............................ 234-242, 317-324, 352-354
Hordóadapterek ........................................ 238
Hordóbakok .................................16-30, 56-62
Hordócsapok .................30, 236-237, 312-324
Hordóemelők ..............................134, 254-262
Hordóemelő készülékek .....134, 248-258, 304
Hordóemelő rögzítő gyűrűk ........134, 252-258
Hordófogó csipeszek ..................250-253, 304
Hordófogók .........................134, 250-258, 304
Hordóforgatók ...........................................256
Hordógörgetők ...........................244-248, 304
Hordó hevederek .......................................300
Hordók ................................................318-319
Hordók emelése és szállítása .........................
...................................134, 158, 242-262, 304
Hordókeverő-szárak ...........................226-227
Hordókezelés ..............134, 158, 242-262, 304
Hordókocsik ........................................246-248
Hordókulcsok ....................................234-241
Hordólerakatok .....................6, 138-157, 296
Hordómelegítők ................................229-231
Hordónyitók .......................................234-241
Hordópánt-nyitók .....................................240
Hordó raklapok ............................6-30, 56-70

Cubeto de retención 
base-line en polietileno 
(PE)

lásd

72

Veszélyesanyag-szivárgás
figyelmeztető rendszer
SpillGuard®

lásd
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Hordószelepek ....................................30, 238
Hordószivattyúk ..152-154, 214-224, 308-312
Hordószorítók ............................250-253, 304
Hordószállítás ...........134, 158, 242-262, 304
Hordószállító-liftek ...........................246-258
Hordótargoncák ................................248-258
Hordótartó állványok ............................90-96
Hordótetők ............................................16-42
Hordótölcsérek ..................................152-154
Hordótároló-szekrények ........6, 134-157, 296
Hordótárolók veszélyesanyag-tárolók 174-190
Horganyzott rácsos polcok ...................14, 65
Hulladékgyűjtők ................................362-365
Hulladékkezelő tartályok ..........................308
Hulladéktárolók .................................362-365
Hőtechnika ........................................229-231

I

IBC-fedélnyitók ......................76-78, 241-242
IBC-fűtőköpenyek ..............................229-231
IBC-keverőszárak ..............................226-227
IBC-kármentő tálcák .6, 34-44, 72-78, 94, 296
IBC-tölcsérek ............................................242
IBC-tálcák ................6, 34-44, 72-78, 94, 296
IBC-tárolás ..........6, 72-78, 142-144, 174-190
IBC-állomások ...................................6, 72-78
IBC-állványok .........................90-96, 186-190
Impregnáló tartályok ................................350
Ipari elszívók .....................................358-361
Ipari felitató kendők ..........266-274, 286-290
Ipari forgószék ..........................................366
Ipari raklapok ...........................................138
Ipari rácsos tárolók ....................................52
Ipari szék ..................................................366
Ipari szivattyúk ...................216-224, 308-312
Ipari tartályok ...........................................312
Itatókendők .......................................266-290

J

Jelölések ...........................................364-372

K

Kannatartók ....................................30-44, 96
Kannák ..............................................316-317
Kerek hordók .....................................318-319
Keresztösszekötő sarokelemek .............46-48
Keringető szivattyúk .................................222
Kétkerekű kézikocsik ................................368
Keverők .............................................226-227
Keverők és konténer szivattyúk ...............218
Keverőszárak .....................................218-227
Kézi hajtókaros forgódugattyús szivattyúk 224
Kézi keverőszárak .............................226-227
Kézi szivattyúk ...........152-154, 214-224, 308
Kiegészítő szolgáltatások ..114-132, 198-202
Kifolyócsonkok ........................................ 314
Kifolyó zárak ......................298-303, 320-324
Kiömlésgátlók ....................298-303, 320-324
Kiömlőkészletek ................268, 292-295, 310
Kiöntő tölcsérek .......................................322
Kisalkatrész-tároló szekrények ......................
...............................................6, 100-124, 296
Kisalkatrész tisztítók .........................348-350
Kiskanna kármentő tálcák ..............................
............................... 6-15, 28, 50-54, 248, 296
Kiskanna tároló állványok ............ 82-87, 296
Kombi-állványok ...................................93-96
Kompakt billenthető tartályok ..........372-377
Kompakt billentő ...............................376-377
Környezetvédelmi kármentő tálcák ................
................................. 6-94, 242-248, 296, 310
Környezetvédelmi raklapok ............................
................................. 6-94, 242-246, 296, 310
Környezetvédelmi szekrények ........................
...............................................6, 100-124, 296
Kötőanyagok ........................................ 46-48
Közlekedési útvonalak biztosítása ...........388
KTC-kármentő tálcák ........................6, 72-78

KTC-állomások ..................................6, 72-78
Kültéri tárolás ...................................170-190
Kültéri tárolás Veszélyesanyag-tárolók .........
...........................................................170-190
Kábeldobok ............................................. 234
Kábelhidak .............................................. 388

Kármentő betétek ..............................50, 248
Kármentők tálcák állványokhoz ...50, 88, 248
Kármentő tálca betétek .....................50, 248
Kármentő tálcák ......6-94, 242-248, 296, 310
Kármentő tálcák fémből .....6 -44, 89-97, 296
Kármentő tálcák IBC-khez ..............................
................................. 6, 34-44, 72-78, 94, 296
Kármentő tálcák nemesacélból .....................
...........................................10-15, 26, 44, 296
Károsanyag lerakatok ...............142-157, 296
Károsanyag szekrények ........6, 100-134, 296

L

Laboratóriumi kannák .......................314-324
Laboratóriumi tölcsérek .....317-324, 352-354
Laboratóriumi tálcák ......................................
.............................. 6-15, 50-54, 242-248, 296
Laborkannák ............................................ 320
Laborszekrények .................. 6, 100-134, 296
Laborszivattyúk ..................216-224, 308-312
Lapos fedelek .......................................... 314
Lapos padlótálcák ..............46-50, 70-80, 248
Lapos tálcák ...................................................
................ 6-54, 70-80, 94, 242-248, 296, 310
Lecsepegő víz elleni védelem ..................303
Leeresztő csapok .........30, 236-237, 312-324
Lefejtőbakok ......................16-30, 56-62, 242
Lefejtő csapok .............30, 236-237, 314-324
Lefejtő eszközök .............30, 76-78, 152-154,
............................ 234-242, 317-324, 352-354
Lefejtő helyek ...........................6, 50-78, 246
Lefejtő kannák ..................................314-324
Lefejtő kármentők .................... 6, 50-78, 246
Lefejtő szivattyúk ...........................................
............................ 152-154, 214-224, 308-312
Lefejtő tálcák ..6, 30-31, 50-78, 246-248, 296
Lefejtő állomások ...........................................
............................. 6-31, 50-78, 174, 246, 296
Légzésvédő maszkok ............................... 328
Lépcsőfokok ......................................308-312
Lépcsőjáró molnárkocsik ..........................368
Lerakodási szolgáltatás .....114-132, 198-202
Lezárható hordótölcsérek .................152-154
Lezárható tölcsérek ...........................152-154
Lezárások ...............................90-96, 380-388
Ládaszállító kocsik .................................. 368
Lúgtároló szekrények ................106-108, 296

M

Maradékleürítő szivattyúk ................218-224
Maszkok .................................................. 328
Membrános szivattyúk ......................217-224
Menetes adapterek ..................214-216, 238

Mennyiségi előválasztás ..........216-224, 308
Mennyiségmérők ...............216-224, 308-312
Mentő hordók .......................................... 304
Méregszekrények ..................6, 100-134, 296
Mérlegek ................................................. 366
Merülő kosarak ....................................... 350
Merülő tartályok ..................................... 350
Mérőkannák ..............................152-154, 326
Mobil dízel töltőállomások ......................310
Mobil kármentő tálcák ...................................
...................................16, 28, 50-56, 246, 296
Mobil munkaasztalok ...............................370
Mobil nagy kukák .................................... 362
Mobil szemetestartályok .........................362
Mobil szivárgásfelfogó tálcák ......28, 50, 246
Mobil tartályok .................................308-310
Mobil töltőállomások ...............................310
Molnárkocsik ............................246-248, 368
Mosási eszközök ..................................... 350
Mosóasztalok .......................................... 348
Mosókádak .............................................. 350
Mosótartályok ......................................... 350
Munkahelyi székek .................................. 366
Munkahelyi szőnyegek .............328, 342-346
Munkazsámolyok .................................... 366
Mágneses gyűjtők ............................348-356
Mágneses seprűk .............................348-356
Műanyag billencsek ..........................372-375
Műanyag billenthető tartályok .........372-375
Műanyag billenőkocsik .....................372-375
Műanyag csapok ..............................237, 312
Műanyag hordók ...............................318-319
Műanyag kannák ..............................316-317
Műanyag kármentő tálcák .............................
........................... 6, 50-88, 242-248, 296, 310
Műanyag multifunkciós tárolók ...............374
Műanyag padlóelemek ..............................80
Műanyag raklapok .............................78, 138
Műanyag rakásolható ládák ....................378
Műanyag rakásolható tárolók ..................378
Műanyag szekrények ................106-108, 296
Műanyag tartályok ............................310-312
Műanyag tölcsérek ................................. 242
Műanyag tálcabetétek .......................50, 248
Műanyag tálcák .6, 50-88, 242-248, 296, 310
Műanyag ütközésvédők ...........................380
Műanyag zsákok ..................................... 362
Műhelyszék ............................................. 366
Műhelyzsámolyok ................................... 366
Műszaki térrendszerek ......................172-190

N

Nagy teherbírású dönthető tartályok ....376-377
Nedvesítő kannák .............................  ...350-354
Négyszögletes tartályok ..........................  ....314
Nemesacél biztonsági tartályok .......  ..320-324
Nemesacél csapok ....................  ...236, 320-324
Nemesacél kannák ...................................  ...320
Nemesacél kármentő tálcák ................  .. 26, 44
Nemesacél laboratóriumi kannák ............  ...320
Nemesacél nedvesítő kannák ..................  ...352
Nemesacél padlótálcák ................  ...10-15, 296
Nemesacél permetező kannák ................. ...352
Nemesacél szekrények ............................  ....104
Nemesacél szállító tartályok ............  ...322-324
Nemesacél tölcsérek ...............................  ....322
Nemesacél tálcák .............  ...10-15, 26, 44, 296
Nemesacél tárolók ....................  ...320-324, 350
Nemesacél állványok ................................. ....86
Növényvédőszeres szekrények ................  ...110
Nyitott tárolódobozok ..............................  ....366
Nívópálcák ........................................  ....238-242

O

Olajfelitató-kendők ...........................278-290
Olajfelitató anyagok .........................270-290
Olajfelszedő szkimmerek .........................360
Olaj hordószivattyúk .................152-154, 224
Olajkannák ................................152-154, 326

Olajleválasztók ........................................ 360
Olajpárnák ............................................... 282
Olaj szekrények .........................100-108, 296
Olaj szkimmerek (úszók) ...........................360
Olajtartályok ............................................ 308
Olajtömlők ............................................... 282
Olajtálcák .................6-94, 242-248, 296, 310
Olajtároló-kannák .....................152-154, 326
Olajtárolók ........................................170-180
Oldószeres szivattyúk .......................214-218
Oltófej ..................................................... 362
Önbillentők ........................................376-377
Összecsukható kármentő tálcák ..............303
Összedugható polcok ....................82-87, 296
Összekötő elemek ................................ 46-48
Összekötő sínek ................................... 46-48
OTSZ-szekrények ..................................... 134

P

Padlóborítók .............................................276
Padlóelemek ...................................46-48, 80
Padlósorompók .................................300, 384
Padlószőnyegek ........................328, 342-346
Padlótálcák ...............6-94, 242-248, 296-310
Padlótálcák állványokhoz .............50, 88, 248
Padlóvédelem ...........................................276
PE-betétlemezek ..........23, 34-50, 88-96, 248
PE-betöltő kannák ..............152-154, 324-326
PE-billenthető tárolók ..............................372
PE-biztonsági tálcák .......................................
........................... 6, 50-88, 242-248, 296, 310
PE-csepegtető tálcák ........6, 50-70, 248, 296
PE-fedelek ............................................... 314
PE-fedeles hordók .............................318-319
PE-hordók ..........................................318-319
PE-hordó raklapok ................6-30, 56-70, 296
PE-kannák .........................................316-317
PE-kármentő betétek ..........................50, 248
PE-kármentők állványokhoz .........50, 88, 248
PE-kármentő tálcák .6, 50-88, 242-248, 296, 310
PE-lefejtő állomások .........6, 50-78, 246, 296
PE-mobil tartályok ....................................310
PE-padlóelemek .........................................80
PE-padlótálcák állványokhoz ........50, 88, 248
PE-polctálcák állványokhoz ................50, 248
PE-raklapok ...............................6, 56-70, 296
PE-rakásolható ládák ...............................378

PE-rácsrostélyok .................................. 14, 65
PE-rácsrostély tálcákhoz ......................14, 65
PE-System-állványtálcák ....................50, 248
PE-szemeteszsákok ................................. 362
PE-tartályok .......................................310-312
PE-többfunkciós tárolók ...................314, 374
PE-tölcsérek ......................152-154, 242, 322
PE-tálcák ............6, 50-88, 242-248, 296, 310
PE-zsákok ................................................ 362
PE-állványtálcák ..................6, 50-54, 88, 248
Perforált lemez betétek ..............................14
Perforált lemezbetétek .............................. 14
Perforált lemez rakodó felületek.................14
Perforált padlólemezek ..............................14
Permetező palack ..............................352-354

FALCON betöltő kannák, 
LubriFlex

lásd
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Platformkocsik .......................................... 370
Polcos állványok .............................82-87, 296
PolySafe depók ..............................6, 138-144
PolySafe rendszerek ..........................242, 310
Poroltók .................................................... 311
Porszívók ................................................... 360
Potenciálkiegyenlítés .................214-218, 232
PPE ............................................................ 328
PPE szekrények ...............................6, 110-124
Precíziós mérlegek ................................... 366
Profil- és élvédelem ...........................380-386
Pumpás permetezők ...........................352-354
Pumpás szórópalackok .......................352-354
Puro-X tisztítószerek ................................. 348

R

Rácsrostélyok .........................................16-42
Raklap kármentő tálcák ..................................
........................... 6, 50-88, 242-248, 296, 310
Raklapok ................................................... 138
Raklapállványok .................................... 90-96
Rakásolható depók ................................ 32-33
Rakásolható ládák .................................... 378
REI-120 tűzvédelmi raktárkonténerek .............
...........................................................184-190
Részecskeszűrő maszkok .......................... 328
Robbanásvédett földelő kábelek .............. 232
Robbanásvédett fűtőköpenyek ......... 230-231
Robbanásvédett hajtóműves keverőgépek
........................................................... 226-227
Robbanásvédett hordóemelők ...........260-262
Robbanásvédett keverőszárak ...........226-227
Robbanásvédett nedvszívók ...............359-361
Robbanásvédett spirál földelő kábelek .... 232
Robbanásvédett szerszámok .....................240
Robbanásvédett szivattyúk ................218-219
Robbanásvédett sűrített levegős
keverőszárak ......................................226-227
Rugalmas zárógátak ...........298-300, 320-324
Rácsos alsó polcok ............................... 14, 65
Rácsos tárolók .....................................52, 242
Rácsos tároló rakodó felületek .............14, 65
Rácsos tároló tálcák ............................52, 242

S

Sarokvédő profilok .............................380-386
Sav- és lúgtároló szekrények .....106-108, 296
Savkötők ................................................... 286
Savszivattyúk ............................................ 216
Savtároló szekrények .................106-108, 296
Speciális felitató kendők ...................284-290
SpillGuard® ......................................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Spirálos földelőkábel ............................... 232
System alkatrésztisztítók ..........................348
Szegélyrögzítők padlóelemekhez ...........46-48
Szék .......................................................... 366

Szekrénytálcák ....................................50, 248
Szélesnyakú hordók ...........................318-319
Szemetesvödör-zacskók ............................362
Szemetes vödrök ...................................... 362

Szemeteszacskók ..................................... 362
Szemeteszsákok ....................................... 362
Szemöblítő-elsősegély-állomás .........330-333
Szemöblítő-flakonok ...........................330-333
Szemöblítő folyadékok .......................330-333
Szemüvegek ............................................. 328
Szemzuhanyok ....................................328-340
Szerelési szolgáltatások .....114-132, 198-202
Szerelőkocsik ............................................ 370
Szerszámok, szikramentes ........................240
Szerviz szolgáltatás ............114-132, 198-202
Szerviz Ügyfélszolgálat .......114-132, 198-202
Szigetelt veszélyesanyag-tárolók ......172-190
Szikramentes szerszámok .........................240
Szilárd anyag tárolók ................................ 362
Szintes állványtálcák .......................... 50, 248
Szintjelzők ................................................ 312
Szivattyúk ............................216-224, 308-312
Szivárgás-elhárító rendszerek ...................300
Szivárgás-elhárító szettek ..268, 292-295, 310
Szivárgásdetektor ...........................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgásérzékelő ..........................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgásfelderítő ...........................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgásfelfogó tálcák ........50, 248, 302-303
Szivárgásfelismerés ........................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgásfigyelő ..............................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgásjelző .................................................
.........16-20, 38, 58-78, 94-106, 144-150, 296
Szivárgáskezelés ..... .......... 16-20, 38, 58-78,  
...............94-106, 144-150, 296-303, 320-324
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Általános üzleti feltételek - érvényesek katalógusainkból, brosúráinkból 
és webáruházunkból történő áru- és szolgáltatás-rendelés esetén.

1. § Érvényességi terület
(1) A DENIOS GmbH kizárólag az alábbi üzleti feltételeknek a rendelés 

ideje alatt hatályos változata alapján értékesít, melyeket az Önök 
által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. Ettől eltérő 
üzleti és vásárlási feltételeket csak abban az esetben áll módunkban 
elfogadni, amennyiben ehhez kifejezetten egyetértésünket adtuk, és ezt 
írásban is visszaigazoltuk.

(2) Szállításokat kizárólag csak az ipar, kereskedelem, ipari tevékenységet 
folytatók, szövetségek, önkormányzati szervezetek és hasonló 
intézmények számára végzünk. Rendelésével megerősíti, hogy ön ipari 
tevékenyéget gyakorló ügyfél.

2. § Ajánlat és szerződéskötés
(1) A szállítási szerződés lezártnak tekintendő, amennyiben a DENIOS 

GmbH a rendelés elfogadását írásban tíz napon belül visszaigazolta, 
vagy a szállítást lebonyolította. A vásárló minden egyes rendelése 
ránézve kötelező érvényű. A telefonon leadott rendelések, akkor is 
kötelező érvényűek, ha nem kerültek írásos formában rögzítésre. 
A katalógusokban, prospektusokban vagy a honlapon, illetve a 
webáruházban előforduló elírás, nyomtatási és számolási hiba esetén a 
DENIOS GmbH visszalépésre jogosult.

(2) A DENIOS GmbH nem vállalja fel a beszerzésből fakadó kockázatot, 
ezért jogosult a szerződéstől való visszalépésre, ha a beszállító

 a DENIOS GmbH-n kívül álló okok miatt nem szállít. A DENIOS GmbH 
haladéktalanul értesíti a vásárlót arról, ha a szállítás tárgya nem áll 
időben rendelkezésre, és amennyiben vissza szándékozik lépni, azonnal 
élhet visszalépési jogával.

(3) Amennyiben a DENIOS GmbH ajánlatot ad, ezek minden kötelezettség 
nélküliek. Elfogadási nyilatkozatok és rendelések esetén a 
jogérvényességhez szükséges a DENIOS GmbH írásbeli, faxon keresztül 
adott vagy elektromos / írásbeli igazolása.

 Az első ajánlat és egy (1) a konténereket és az összes egyedi gyártást 
(fűtő-/hűtőkamrák/-boxok, légtechnikai berendezések, műszaki és 
biztonsági termek és egyéb projektek) érintő ajánlat átdolgozása, 
ideértve a külső munkatárs projektenkénti legfeljebb három 
látogatását, részünkről ingyenes.

  A részünkről felmerülő összes további ráfordítás, pl. pótlólagos 
külsős látogatás, projektben részt vevő munkatársunk/technikusunk 
látogatása, több mint 10 db. adatlap áttekintése, raktározási terv 
összeállítása, ajánlatok további megváltoztatása (projektben 
részt vevő munkatárs és értékesítő munkaideje) stb. a tényleges 
ráfordításnak (útiköltség és ráfordított idő költsége) megfelelően, a 
mindenkor érvényes tarifának (hivatalos kilométerdíj, € 75,- óradíj 
amely felszámított forgalmi adó nélkül értendő) megfelelően kerül 
elszámolásra.

(4) A DENIOS GmbH termékleírásai és magyarázatai (pl. teljesítményleírás, 
szabványokra, törvényekre, rendeletekre, előírásokra stb. történő 
utalás) tájékoztató jellegűek, így nem jelentenek garanciavállalást. 
Mértékadónak csak a DENIOS GmbH által kiadott, a garanciavállalást 
érintő írásbeli nyilatkozatok tekintendők. A katalógusok, prospektusok, 
a honlap és a webáruház adatain kívüli külön megegyezések akkor 
kötelező érvényűek, ha azok írásban rögzítésre kerültek.

 A DENIOS GmbH által forgalmazott  termékek, ill. azok műszaki 
kivitele/specifikációja megoldási javaslatot jelent, de mivel a hatóság 
egyedi követelményeket, ill. egyedi műszaki kivitelezést is előírhat, 
ezért a DENIOS GmbH semmilyen garanciát nem vállal a hivatali 
követelmények és törvényeknek megfelelő teljesítése kapcsán. A 
szükséges műszaki kivitelezésnek, ill. a kínált termékek és építési 
mód hatósági előírásoknak történő megfelelőségéért, ezeknek a 
hatóságokkal történő tisztázásáért kizárólag az ügyfél a felelős.

(5) A katalógusban, a prospektusokban, a honlapunkon és a webáruházban 
található szakmai információkat legjobb tudásunk szerint állítottuk 
össze, az itt megadott adatok tájékoztató jellegűek, és részben a 
DENIOS GmbH munkatársainak tapasztalatain és becslésén alapulnak.

(6) A vevő a részére elküldött küldeményt  köteles átvenni. Amennyiben 
a küldemény átvétele véglegesen megtagadásra kerülne, a DENIOS 
GmbH-nak joga van írásos nyilatkozat benyújtása útján a szerződéstől 
való visszalépésre, és a nem teljesítés miatt kártérítés követelésére.

(7) A webáruház határidős ajánlatai csak addig élnek, amíg azok a 
webáruházban megjelenítésre kerülnek. A gondos készletezés ellenére 
előfordulhat, hogy egy adott akciós árucikk a tervezettnél gyorsabban 
kiárusításra kerül. A DENIOS GmbH ezért csak a készlet erejéig vállal 
garanciát a teljesítésre.

(8) Állandó katalógus-kínálatunkon kívüli termékek  rendelése, vagy 
megbízás alapján történő gyártás esetén (minden konténert, fűtő-/
hűtőkamrát/-boxot, bármilyen légtechnikai berendezést, egyedileg 
gyártott terméket ideértve) csak a gyártástól számított 10 munkanapon 
belül van lehetőség visszamondásra. A visszamondott rendelések 
kapcsán az ügyfél minden esetben a rendelési összeg 5%-át 
kitevő összeget köteles megfizetni a megbízási/gyártási státusztól 
függetlenül.

3. § Árak / Árképzés
(1) A rendelés napján érvényes katalógus- és webáruház árak az 

érvényesek, amit a DENIOS GmbH a rendelés beérkezését követően 
visszaigazol. Az új katalógus megjelenésével vagy a webáruházban 
megadott státusz változásával minden korábbi ár az érvényét veszíti. 
Az árak, amennyiben az ajánlat vagy a katalógus, ill. a webáruház 
nem tartalmaz ezzel ellentétes rendelkezést, tartalmazzák a vevő 
magyarországi telephelyére történő szállítási, csomagolási költségeket. 
Üzemből szállított termékek esetén a szokásos árak mellett külön 
szállítási és csomagolási költségek kerülnek felszámításra.

(2) Az árak nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, 
és magyarországi célállomásra történő szállítás esetén érvényesek.

4. § Szállítási és teljesítési idő / kockázat átszállása
(1) Amennyiben a megegyezésben nem szerepel másként, a szállítás az 

ügyfél által megadott magyarországi címre történik. A DENIOS GmbH 
haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a szállítási határidő módosulása 
esetén. A DENIOS GmbH a gyorsabb teljesítés érdekében jogosult 
részszállításra és részteljesítésre.

(2) A szállítások vagy teljesítések vis major miatti vagy olyan események 
miatt történő elhúzódása esetén, amelyek a DENIOS GmbH részéről 
történő teljesítést lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, 
ide tartozik különösen a sztrájk, kizárás, hatósági rendelkezés stb., 
abban az esetben is értendő, ha ezek a DENIOS GmbH szállítóinál vagy 
alvállalkozónál lépnek fel, a DENIOS GmbH nem köteles betartani a 
megegyezésben szereplő kötelező határidőket. Ön feljogosítja ilyen 
esetekben a DENIOS GmbH-t arra, hogy a szállítást ill. teljesítést 
az akadályoztatás időtartamának megfelelő hosszúságú időszakkal 
meghosszabbítsa, vagy még nem teljesítés kapcsán a szerződéstől 
teljesen vagy részben visszalépjen.

(3) Különben a DENIOS GmbH a teljesítés késedelme esetén csak önön 
szándékossága, vagy a DENIOS GmbH vagy teljesítési segédje 
szándékossága vagy durva hanyagsága esetén vállal szavatosságot a 
törvényi kötelezettségeknek megfelelően.

  A teljesítési késedelmet érintő egyéb esetekben a DENIOS GmbH 
kártérítési kötelezettsége a teljesítés mellett vagy helyett a szállítmány 
késedelem által érintett része nettó értékének 5%-ra korlátozódik. A 
vevő további követelései a DENIOS GmbH által megadott teljesítési 
határidő lejártát követően megszűnnek.

  Az említett korlátozás nem vonatkozik az életet, testi épséget vagy 
egészséget érintő sérülés miatti kártérítés esetén.

(4) Amennyiben a szállítás ellehetetlenül, a vásárlónak joga van a 
törvényben megszabott kártérítés követelésére. Azonban a vevő 
teljesítés mellett vagy ahelyett benyújtott kártérítési igénye a szállítás 
azon részének nettó értékének 5%-ának megtérítésére korlátozódik, 
amely az ellehetetlenülés miatt nem használható. 

5. § Garanciavállalás / szavatosság
(1) A DENIOS GmbH - nek a jogos minőségi kifogást érintő szavatossága a 

kiszállítástól számított egy évig érvényes. Olyan termékek esetén,
 amelyeken fellelhető a „DENIOS garancia“ logó, a törvényes 

szavatossági és jótállási idő  meghosszabbodik két évre vagy 
annál hosszabb időre, amennyiben a logón hosszabb időtartam 
került feltüntetésre. A DENIOS GmbH a termék rendeltetésszerű 
használata esetén a megadott időtartamra garanciát vállal a termék 
működőképességére. A meghosszabbított garancia (DENIOS-garancia) 
nem terjed ki a mozgó részekre (pl. kerekek, rugók, tengelyek), 
lakkozásra, valamint a kopó és elektromos részekre. Amennyiben 
a termék rendszeres szervizt igényel, a meghosszabbított garancia 
csak akkor érvényes, ha a szervizt az előírt időközönként az ügyfél 
megbízásából a DENIOS GmbH végzi el.

(2) A DENIOS GmbH a DENIOS GmbH alkalmazottjai vagy képviselője 
vagy teljesítési segéde szándékos károkozása vagy durva hanyagsága 
esetén a törvényi előírásoknak megfelelően szavatosságot vállal. 
Egyebekben a DENIOS GmbH csak a termékszavatossági törvény, az 
élet, testi épség és egészség megsértése, vagy a lényeges szerződéses 
kötelezettségek vétkes módon történő megsértése esetén vállal 
szavatosságot.

(3) A megelőző, 2. bekezdés által megfogalmazott szabályozás kiterjed a 
teljesítés mellett nyújtott kártérítésre és a teljesítés helyett nyújtott 
kártérítésre a jogalaptól függetlenül, különösen a hiányosságok, a 
kötelmi jogviszonyból vagy a meg nem engedett cselekedetből fakadó 
kötelezettségek megsértése miatt

(4) A DENIOS GmbH nem felel a szállítás közben keletkező olyan hibákért, 
amelyeket harmadik fél okozott; szándékosság és hanyagság esetén a 
felelősség változatlan marad.

(5) Jogos minőségi kifogás esetén a szavatossági, illetve – ahol a 
jogszabály kötelező jótállást ír elő – jótállási kötelezettségünket 
választásunk szerint térítésmentes javítás vagy csere útján teljesítjük. 
Kétszeri sikertelen teljesítést követően a vevőnek joga van méltányos 
árengedményt vagy a szerződés érvénytelenítését kérni.

6. § Tulajdonjog fenntartása
(1) A kiszállított tárgy az összes, az üzleti kapcsolatból eredően a 

vásárlóval szemben fennálló igénye teljesítéséig, és azon túlmenően az 
összes olyan követelés teljesítéséig, amely a DENIOS GmbH részéről 
az összes meglévő üzleti kapcsolatából fakadóan az ügyféllel szemben 
fennáll, a DENIOS GmbH tulajdonában marad.

(2) A tulajdonjog akkor is fenntartásra kerül, ha a termék 
továbbértékesítésre kerül és az abból származó árbevétel az Önökkel 
szemben fennálló valamennyi követelésünk erejéig minket illet meg.

(3) A vásárló fenntartott áru továbbértékesítéséből fakadó követelései 
már a megbízás kiadásakor engedményezésre kerülnek a DENIOS 
GmbH részére az összes, a vásárló által az engedményezés fejében 
megszerzett biztosítékkal együtt. Ezek ugyanabban a terjedelemben 
szolgálnak biztosítékul, mint a fenntartott áru.

(4) A DENIOS GmbH az adásvételi szerződéstől vagy az adásvételi 
szerződés részeitől írásbeli nyilatkozat formájában visszaléphet, 
amennyiben a vásárló fizetésképtelenné válik, a vásárló túlzott 
mértékben eladósodik, a vásárló megszünteti fizetéseit vagy a vásárló 
csődbe jut. A jogfenntartási jogot a csődeljárás megkezdéséig 
kell alkalmazni. A vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a 
DENIOS GmbH-t a fizetésképtelenség, az eladósodottság vagy a 
kifizetések leállítása esetén. Amennyiben a vásárló ezt elmulasztja, 
köteles a DENIOS GmbH részére az áru értéke 5%-nak megfelelő 
átalányösszeget fizetni. A DENIOS GmbH megtagadhatja a 
jogfenntartott áru továbbértékesítését, továbbfeldolgozását és 
elszállítását. A csődtörvény előírásai továbbra is érvényben maradnak.

(5) Amíg a tulajdonjog fenntartása fennáll, csak a DENIOS GmbH előzetes 
írásos hozzájárulásával lehetséges a vásárolt tárgy elidegenítése, 
elzálogosítása, biztosítékként történő átruházása, bérbeadása vagy 
másnak történő, a DENIOS GmbH biztosítékát hátrányosan befolyásoló 
átengedése, valamint annak megváltoztatása.

(6) A tulajdonjog fenntartásának idején a vásárló jogosult az áru 
használatára, amíg jelen fejezet előírásai szerint a tulajdonjog 
fenntartásából következő kötelezettségeinek eleget tesz, és nem esik a 
7.§ szerinti késedelembe.

  Amennyiben a vásárló fizetési késedelembe esik vagy a tulajdonjog 
fenntartásából következő kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 
DENIOS GmbH a vásárolt tárgyat a vásárlótól visszakövetelheti, és 

megfelelő határidejű írásos felszólítást követően, a lehető legnagyobb 
gondosság mellet eladhatja. A visszavétel nem jelenti a szerződéstől 
való visszalépést.

7. § Fizetés
(1) Amennyiben a megegyezésben nem szerepel másképpen, a DENIOS 

GmbH számláit a számla kiállításának napjától számított 14 napon 
belül (azaz készpénzfizetési kedvezmény levonása nélkül) ki kell 
egyenlíteni. A megbízó a számla kiállításának időpontjától számított 14 
nap elteltével késedelembe esik.

(2) A DENIOS GmbH-nak joga van a megrendelő eltérő utasításával 
szemben a fizetéseket annak korábbi adósságai fejében elszámolni, és 
az elvégzett elszámolás módjáról a megbízót tájékoztatni. Amennyiben 
már költségek és kamatok keletkeztek, a DENIOS GmbH-nak joga van 
a fizetéseket először a költségekre, majd a kamatokra, és utoljára a fő 
követelésre elszámolni.

(3) Amennyiben a megbízó késedelembe esik, a DENIOS GmbH-nak joga 
van a vonatkozó időponttól kezdve a törvény által biztosított maximális 
kamat felszámolására, amennyiben a DENIOS GmbH nem igazol 
magasabb kárt.

8. § Módosítások / hibák
(1) A DENIOS GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy mindenkor 

szerkezeti változásokat eszközöljön, amennyiben ezeknek nincsen 
értékcsökkentő hatásuk. Nem kötelessége azonban, hogy az ilyen 
módosításokat a már kiszállított termékeken is végrehajtsa, ill. az 
ügyfelet erről tájékoztassa.

(2) Ármódosítások, modellváltás, tévedések, valamint nyomtatási és  
szedési hibák jogát fenntartjuk.

(3)  A katalógusban szereplő árak 2019. december 31-ig érvényesek.

9. § Visszavonási jog
(1) A vásárlónak joga van a standard katalógus-kínálat alapján kiszállított 

árut a kiszállítás időpontjától számított 30 napon belül indoklás nélkül 
részünkre visszaküldeni. A visszaadási határidő azon a napon kezdődik, 
amelyen az ügyfél, vagy egy általa megnevezett harmadik személy az 
utolsó részküldeményt vagy az utolsó darabot birtokba vette.

 Az árut legkésőbb 14 nappal a visszaadási nyilatkozat németországi 
központi raktárunkba (32584 LÖHNE, Glockenstraße 70) történő 
beérkezését követően kell visszaküldeni.

(2) A visszavonás következményei:
 A szerződéstől való visszalépés esetén a leszállított árut 

visszaszállítjuk.
 A visszaszállítás költségei a vevőt terhelik.
 Önnek az áru esetleges értékcsökkenéséért csak akkor kell felelnie, 

ha ez az értékvesztés az áru nem rendeltetésszerű használatára 
vezethető vissza, az áru használat nyomait mutatja, vagy a mellékelt 
dokumentumok (pl. használati utasítás stb.) hiányoznak.

(3) A felhasználónak nincsen joga szerződéstől történő visszalépésre a 
következők miatt:

 - olyan áruk esetében, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásától  
 függ, amelyre a vállalkozónak nincsen befolyása, és amely a  
 visszalépési határidőn belül felléphet,

 - olyan áruk esetében, amelyek az ügyfél által megadott paraméterek  
 alapján kerültek legyártásra, vagy egyértelműen személyes  
 szükségletekre szabottak,

 - olyan áruk esetében, amelyek lepecsételve kerültek szállításra,  
 és egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak  
 visszaadásra, amennyiben a szállítást követően pecsétjük elveszett.

 - olyan áruk esetében, amelyek a szállítást követően állaguknak  
 köszönhetően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal.

10. § Adatok tárolása és feldolgozása
(1)  Ügyfeleink és az irántunk érdeklődők adatait (személyes és vállalkozást 

érintő adatok) az elektromos adatfeldolgozás szabályainak megfelelően 
tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatok kizárólag a DENIOS GmbH üzleti 
érdekeltségén belül maradnak.

11. § Adatvédelem
 Az adatvédelmet érintő megjegyzéseket a következő linken találja: 

Adatvédelmi nyilatkozat (https://www.denios.hu/datenschutz/)

12. § Bírói illetékesség / teljesítés helye
(1)  A szállítások és fizetések teljesítésének helye a DENIOS GmbH 

székhelye.

13. § Felhasználandó jog
(1)  A DENIOS GmbH és a megbízó között fennálló üzleti feltételek és 

jogviszony kapcsán az összes üzleti eset kapcsán kizárólag az osztrák 
jog a mérvadó. Az ENSZ adásvételi jog/CISG és a kollíziós jog (IPRG/
EVÜ) nem kerül felhasználásra.

14. § Záró rendelkezések
(1)  Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései 

részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok 
lennének, illetve ilyenné válnának, akkor ez nem érinti a többi 
feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy 
nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell 
helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a 
hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt 
gazdasági célokat.

Az ön elégedettsége
 Legfontosabb célunk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek a DENIOS- 

termékekkel, ha azonban „valami nincs rendben”, kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal.

 Közösen biztosan megtaláljuk a megfelelő megoldást.
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