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happy end pl sp. z o.o.

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu ofertę
naszej Firmy.
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów ekologicznych spełniających szereg funkcji podczas zastosowań, począwszy od
codziennego utrzymania czystości w miejscach narażonych na powstawanie zabrudzeń spowodowanych olejami, smarami i chemikaliami, poprzez minimalizację skutków niekontrolowanych wycieków wszelkiego
typu niebezpiecznych substancji, skończywszy na likwidacji zagrożeń
w sytuacjach awaryjnych.
SILNE STRONY FIRMY:

·n
 asze produkty są dostępne na rynku
europejskim już od 19 lat
·o
 bsługujemy Państwa na terenie całego kraju
· magazyn uzupełniamy na bieżąco, tak aby
Państwo mogli otrzymać zamówiony towar
w krótkim terminie
· jakość produktów Happy end jest również
ceniona za granicą przez naszych partnerów

W przypadku pytań prosimy dzwonić. Chętnie doradzimy!
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CHEMICzne

B

Standard

MPL
MPLP
DBM
MRLP

B

Standard

OPL
OPLP
ORL
ORLP

B

Standard

CPL
CRL
CRLP
DBC

B

Standard

MPH
MRHP
MPSP
MRH
MRP

B

Standard

B

Standard

CPH
CRH
CPT

A
B

premium

MPHF
MRHF
MRN
DBMF

A
B

premium

OPH
ORP
ORH
ORHP
OPSP
OPS
OPHF
ORHF
DBOF

A
B

premium

CPHF
CRHF
DBCF

B

extrem

MRZ

A
B
A

premium

B
C

extrem

MRZI

B

Standard

B
C

Standard

MRHI

B
C

Standard

ORHI
OPHI

E
B
D

extrem

MRNS
MPNS

B
C

Standard

ORLI
OPLI

B

medium

MPM
MRM
MPT

premium

MRCP
MRC

A

ORHE
ORN

ORR
ORP
OPS
OPSP
OPT

Standard

ORX

extrem

ORTH
ORTM

Do zAkUPU NA PRÓBę!

TSS 01
PRÓBNY
komPLEt DUżY
2 × mata sorpcyjna MPHF 5040
2 × mata sorpcyjna OPHF 5040
2 × mata sorpcyjna CPHF 5040
1× rękaw sorpcyjny MSC 8120
1× rękaw sorpcyjny OSM 8120
1× poduszka sorpcyjna MCC 3035
1× poduszka sorpcyjna OCM 3035
cena: 165,-

TSS 02
PRÓBNY komPLEt mały
2× mata sorpcyjna MPHF 5040
2× mata sorpcyjna OPHF 5040
2× mata sorpcyjna CPHF 5040
2× mata sorpcyjna MPH 5040
2× mata sorpcyjna OPH 5040
2× mata sorpcyjna CPH 5040
cena: 48,TSS 03 – PRÓBNY komPLEt mały

A
B

E
B
C

2× mata sorpcyjna MPHF 5040
2× mata sorpcyjna OPHF 5040
2× mata sorpcyjna CPHF 5040
cena: 24,-

legenda
B

Standard

MPHE

B

medium

ORM
OPM

A – warstwa odporna,
B – warstwa sorpcyjna,
C – warstwa szczelna,
D – warstwa antypoślizgowa,
E – Ekstra odporna warstwa
Chłonność sorbentów jest testowana na oleju silnikowym SAE 20W/50 w temperaturze 25 °C
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» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

Proponowane przez nas rozwiązania stanowią alternatywę dla skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć. Są one całkowicie
bezpieczne, ekologiczne i co ważne - skuteczne w działaniu. korzyści płynące ze stosowania naszych rozwiązań są wymierne pod
wieloma względami. Cechują je przede wszystkim: wysoka jakość, efektywność, oszczędność, wydajność oraz duża wygoda użytkowania.
zapraszamy do przejrzenia naszego katalogu, który został przygotowany w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą
stosowania środków umożliwiających likwidację wycieków.

PoDzIAŁ SoRBENtÓw wEDŁUG RoDzAJU CIECzY:
SoRBENtY PRzEmYSŁowE
Są wytwarzane z naturalnych bądź przetworzonych surowców, które
umożliwiają szybkie oczyszczanie podłoża z rozlanych płynów takich
jak oleje, paliwa, chłodziwa i wszelkie ropopochodne. Z łatwością
pochłaniają płynne substancje. Mogą być stosowane do likwidacji
rozlewisk oraz oczyszczania podłoża z powierzchni stałych utwardzonych,
w pomieszczeniach i poza zabudowaniami. Przemysłowy sorbent
tekstylny jest rozpoznawalny poprzez swoją szarą barwę.

SoRBENtY oLEJowE
Są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba oddzielenia
olejów, tłuszczy oraz innych ropopochodnych cieczy od wody.
Utrzymują się również na powierzchni wody w przypadku zupełnego
nasiąknięcia. Sorbent ten znajduje zastosowanie między innymi w
halach produkcyjnych, w warsztatach samochodowych lub stacjach
benzynowych. Olejowy sorbent tekstylny jest rozpoznawalny poprzez
swoją białą barwę.

SoRBENtY CHEmICzNE
Grupa sorbentów hydrofilowych przeznaczonych do pochłaniania
chemikaliów, w tym również agresywnych kwasów i zasad. Idealnie
nadają się do zastosowań w laboratoriach, magazynach paliw
i chemikaliów oraz jako zabezpieczenie przed wyciekami w transporcie.
Mogą być stosowane w pomieszczeniach i poza zabudowaniami.
Chemiczny sorbent tekstylny jest rozpoznawalny przez żółtą barwę.

PoDzIAŁ SoRBENtÓw wEDŁUG RoDzAJU mAtERIAŁU:
Sypkie sorbenty

Tekstylne sorbenty

Są odpowiednie do likwidacji
mniejszych rozlewisk na większej
powierzchni. Znajdują zastosowanie
na jezdniach, w halach produkcyjnych,
garażach oraz podczas wycieków
w środowisku wodnym itp.

Nowoczesne sorbenty o wysokiej
zdolności sorpcyjnej (15-krotnie większej
od własnej wagi). Są odpowiednie
do likwidacji większych rozlewisk na
relatywnie małej powierzchni. Sorbenty
tekstylne są idealne do pochłaniania
cieczy przy maszynach i urządzeniach
lub w środowisku wodnym.

PoDzIAŁ SoRBENtÓw wEDŁUG oDPoRNoŚCI:
Premium

Medium

Standard

Extrem

Są wyprodukowane z grubego,
plecionego
polipropylenu,
który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa
ochronna
uniemożliwiająca
uwolnienie się włókien nawet przy
intensywniejszym użytkowaniu.

Sorbenty
te
wzmocnione
są
dodatkową
warstwą
zapewniającą
stabilizację
UV. Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach, nie
powodują uwalniania się włókien.

Materiały w wersji podstawowej
są odpowiednie do likwidacji
wycieków,
gdyż
włókna
zapewniają ekstremalnie szybką
chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają
wiele dodatkowych właściwości.
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ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

SORBENTY SYPKIE SERIA ABSODAN
Sorbenty te pomogą w łatwy i szybki sposób usunąć każdy wyciek.
Składają się z bardzo porowatego, sorpcyjnego granulatu
z duńskiego surowca „moler“. Porowatość ta zapewnia szybką
chłonność. Nadają się szczególnie do likwidacji wycieków na
jezdniach. Betonowe i asfaltowe powierzchnie po zastosowaniu
sorbentu pozostają czyste i suche.
– niepalny granulat MOLER
– znakomita i szybka zdolność sorpcyjna
– nie uwalnia wchłoniętej substancji
– chemicznie neutralny
– niepylący
– odporny na wszystkie chemikalia oprócz kwasu
fluorowodorowego i 50% roztworu wodorotlenku sodowego
– atestacja III R – pozostawia czystą i suchą powierzchnię

DN 1
Absodan Plus
– o średniej granulacji ziaren
– atestacja III R

CENA: 48,-

DN 12
Absodan Plus
– ekonomiczne 20 kg
opakowanie Absodan Plus
– atestacja III R
Waga: 20 kg
Chłonność: 26 l
CENA: 89,-  

Po aplikacji powierzchnia
pozostanie czysta i sucha

DN 2
Absodan Universal
– gruboziarnisty
– atestacja III R  
Waga: 20 kg
Chłonność: 25 l
CENA: 78,-

DN 3
Absodan Super Plus
– o drobnej granulacji ziaren
– atestacja III R
Waga: 10 kg
Chłonność: 13 l
cena: 48,-

Niepylący

Waga: 10 kg
Chłonność: 13 l
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MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

WÓZKI POSYPOWE
» str. 96

PREPARATY
ODTŁUSZCZAJĄCE
» str. 97

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

Spilkleen Plus – SK 2

Öl-Ex CAŁOROCZNY – OE 1

binsorb plus

Jest niepylącym i antypoślizgowym
sorbentem, który nie kruszy się podczas
stosowania. Może być z powodzeniem
używany na rozlewiskach chemicznych,
olejów mineralnych oraz węglowodorów.

Jest średnio ciężkim sorbentem
pochłaniającym substancje
ropopochodne, odpycha wodę.
Sorbent składa się z poliuretanowych
ziaren o wielkości 0,5-4 mm.

Jest odpowiedni do likwidacji
rozlewisk na większej powierzchni.
Znajduje zastosowanie na jezdniach,
w halach produkcyjnych oraz
garażach.

SK 2
Spilkleen Plus
– znakomita zdolność sorpcyjna
– szybka chłonność
– miękki sorbent, nie uszkadza podłoża
– niepylący
– nie odbarwia

OE 1
Öl-Ex całoroczny
– znakomita zdolność sorpcyjna
– chłonie ropopochodne ciecze, odpycha
wodę
– niepylący
– nie utrzymuje się na powierzchni wody
– po aplikacji sorbentu powierzchnia
pozostaje czysta i sucha
Waga: 19 kg
Objętość: 40 l
Chłonność: 17 l
CENA: 88,-

DN 5
binsorb PLUS
– sorbent mineralny o średniej granulacji
ziaren
– atestacja III R
– szybka chłonność
– niepylący, niepalny, nietoksyczny
– nie uwalnia wchłoniętej substancji
Waga: ok. 10 kg
Chłonność: 13 l
cena: 33,Zakup powyżej 10 szt.: 31,Zakup powyżej 30 szt.: 29,-

CENA: 42,-

Zadzwoń,
chętnie doradzimy.

Waga: ok. 10 kg
Objętość: 17,4 l
Chłonność: 11 l

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49
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PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

» str. 32–36

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

PRZEMYSŁOWE MATY SORPCYJNE

MPH 5040
Mata gruba
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 100 szt.
Chłonność: 80 l
cena: 440,-

Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 200 Szt.
Chłonność: 80 l
cena: 440,-
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STANDARD

MEDIUM

STANDARD

MPL 5040
Mata cienka

MPLP 5040
Mata cienka
i perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Op.: 200 szt. (400 odcinków)
Chłonność: 100 l
cena: 358,-

CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
» str. 54–57

DBM 5040
Mata cienka

DBMF 5040
Mata wzmocniona
i perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Op.: 25 (50 odcinków)
Chłonność: 25 l
cena: 148,-

Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 50 szt.
Chłonność: 20 l
cena: 132,-

STANDARD

MPHF 5040
Mata wzmocniona
i perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Op.: 100 szt. (200 odcinków)
Chłonność: 101 l
cena: 426,-

STANDARD

PREMIUM

PREMIUM

STANDARD

Za pomocą sorbentów przemysłowych w prosty sposób
posprzątasz wszelkie płyny stosowane w warsztatach, magazynach
i w procesie produkcyjnym. Są pomocne w utrzymaniu czystości
i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Maty sorpcyjne stosuje
się najczęściej jako podkładki pod maszyny, z których wycieka
olej lub jako podkładki pod narzędzia. Istnieją cztery rodzaje mat
w wydaniu grubym i cienkim: (Premium, Medium, Standard
i Extrem.

MPM 5040
Mata wzmocniona
i perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Op.: 100 szt. (200 odcinków)
Chłonność: 113 l
cena: 368,-

PODAJNIKI
» str. 57

MPSP 5040
Mata średnia
I perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Op.: 100 szt. (200 odcinków)
Chłonność: 113 l
cena: 422,-

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

ZESTAWY
AWARYJNE

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 38–49

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 58–71

» str. 72–85

MEDIUM

STANDARD

EXTREM

Sorbenty te wzmocnione
są dodatkową warstwą zapewniającą stabilizację UV.
Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach,
nie powodują uwalniania się
włókien.

Materiały w wersji podstawowej są odpowiednie do
likwidacji wycieków, gdyż
włókna zapewniają ekstremalnie szybką chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają wiele dodatkowych właśiwości.

MEDIUM

PREMIUM
Są wyprodukowane z grubego, plecionego polipropylenu, który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa ochronna uniemożliwiająca uwolnienie się włókien nawet przy intensywniejszym
użytkowaniu.

MPT 56
Nakładka na beczkę
Rozmiar: ∅ 56cm
Opakowanie: 25 szt.
Chłonność: 31 l
cena: 166,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

KURKI DO BECZEK
» str. 85
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» str. 6–7

SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

» str. 32–36

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

PRZEMYSŁOWE maty soprcyjne
Rewelacyjny środek prewencyjny pomocny przy utrzymaniu
czystości. Korzystając z dywanów perforowanych nie są potrzebne
narzędzia do ich przycinania. Istnieją cztery rodzaje dywanów
w wydaniu grubym i cienkim: Premium, Medium, Standard
i Extrem.

STANDARD

EXTREM

Są wyprodukowane z grubego, plecionego polipropylenu, który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa ochronna uniemożliwiająca uwolnienie się włókien nawet przy intensywniejszym
użytkowaniu.

Sorbenty te wzmocnione
są dodatkową warstwą zapewniającą stabilizację UV.
Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach,
nie powodują uwalniania się
włókien.

Materiały w wersji podstawowej są odpowiednie do
likwidacji wycieków, gdyż
włókna zapewniają ekstremalnie szybką chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają wiele dodatkowych właśiwości.

MRHF 4040
Dywan wzmocniony
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Op.: 1 szt. (80 odcinków)
Chłonność: 81 l
cena: 313,-
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MRHF 8040
Dywan wzmocniony
perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Op.: 1 szt. (160 odcinków)
Chłonność: 162 l
cena: 565,-

WZMOCNIONE DYWANY
SORPCYJNE
» str. 15–16

MEDIUM

MEDIUM

PREMIUM

MEDIUM

PREMIUM

PREMIUM

MRM 4040
Dywan wzmocniony
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Op.: 1 szt. (80 odcinków)
Chłonność: 90 l
cena: 244,-

PODAJNIKI
» str. 57

MRM 8040
Dywan wzmocniony
perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Op.: 1 szt. (160 odcinków)
Chłonność: 180 l
cena: 473,-

MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

ZESTAWY
AWARYJNE

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 38–49

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

ZA

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

OWANIE

S
STO

1
4

STRONNE

w

DYWAN

MATA

PODUSZKA

RĘKAW
MEDIUM

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
SORBENTU TEKSTYLNEGO

PREMIUM

WSZECH

Wzmocnione i bezpieczne dywany do hal
produkcyjnych
– chłoną wszystkie nieagresywne ciecze
( woda, olej, benzyna, itp.)
– perforacja pozwala na ekonomiczne
zastosowanie
– podwójna perforacja wzdłuż całej maty
– poprzeczna perforacja na każdym
z odcinków
– stosowany jako dywan, mata, rękaw lub
poduszka

PODUSZKI I RĘKAWY
» str. 17

MRML 4053
Dywan wzmocniony
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 53 m
Opakowanie: 1 szt. (405 odcinków)
Chłonność: 95 l
cena: 384,-

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE
» str. 54–57

MRN 4015
Dywan wzmocniony,
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 15 m
Opakowanie: 1 szt. (90 odcinków)
Chłonność: 24 l
cena: 296,-
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informacje
o sorbentach

» str. 6–7

SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

» str. 32–36

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

PRZEMYSŁOWE DYWANY SORPCYJNE

MRH 4053
Dywan gruby

MRP 4040
Dywan wzmocniony
I perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (80 odcinków)
Chłonność: 91 l
cena: 242,-

MRH 8040
Dywan gruby i perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (160 odcinków)
Chłonność: 180 l
cena: 469,-

MRLP 4060
Dywan cienki I perforowany
Rozmiar: 40 cm × 60 m
Opakowanie: 1 szt. (120 odcinków)
Chłonność: 86 l
cena: 311,-

KARTON DOZUJĄCY
UŁATWIAJĄCY UŻYTKOWANIE

STANDARD

cena: 390,-

STANDARD

Rozmiar: 40 cm × 53 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 105 l

STANDARD

MEDIUM

STANDARD

Rewelacyjny środek prewencyjny pomocny przy utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa. Przy korzystaniu z dywanów perforowanych nie są
potrzebne narzędzia do ich przycinania.

MRLP 8060
Dywan cienki I perforowany
Rozmiar: 80 cm × 60 m
Opakowanie: 1 szt. (240 odcinków)
Chłonność: 173 l
cena: 608,-

Nieprzepuszczalne DYWANY SORPCYJNE

MEDIUM

STANDARD

Szczelna warstwa dywanu uniemożliwia przesiąknięcie absorbowanej cieczy do podłoża.

MRMI 8040
Dywan wzmocniony
nieprzepuszczalny
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 96 l
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cena: 537,-

PODAJNIKI
» str. 57

MRHI 9725
Dywan gruby
i nieprzepuszczalny
Rozmiar: 97 cm × 25 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 70 l

cena: 765,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

Przykład nieprzepuszczalności

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

ZESTAWY
AWARYJNE

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 38–49

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

WZMOCNIONE DYWANY SORPCYJNE
Wzmocnione dywany cechuje niestandardowo długa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne.
Wytrzymują duże obciążenie np. wózki widłowe.

EXTREM

WYTRZYMUJĄ DUŻE
OBCIĄŻENIE

MRZ 36
DYWAN wzmocnionY

MRZI 100
DYWAN wzmocnionY
I nieprzepuszczalnY
Rozmiar: 91 cm × 30 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 81 l

MRC 7645
DYWAN wzmocnionY ze
wzorem
Rozmiar: 76 cm × 45 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 197 l
cena: 1799,-

PREMIUM

cena: 2290,-

PREMIUM

Rozmiar: 91 cm × 91 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 223 l

EXTREM

EXTREM

Dywany MRZ 36, MRZ 72 oraz MRZI 100 to wyroby z polipropylenowych włókien, wzmocnione kalandracją cieplną. Są one najwytrzymalszymi sorbentami tekstylnymi w naszej ofercie.

MRZ 72
DYWAN wzmocnionY

cena: 1560,-

Rozmiar: 182 cm × 46 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 223 l

cena: 2386,-

Wzór na wykładzinie ukryje drobne wycieki, przez co zachowa
ona dłużej estetyczny wygląd.

MRCP 7645
DYWAN wzmoc.
i perfOR. ze wzorem
Rozmiar: 76 cm × 45 m
Opak.: 1 szt. (240 odcinków)
Chłonność: 197 l
cena: 1799,-

MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71
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informacje
o sorbentach

» str. 6–7

SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

» str. 32–36

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

DYWANY ANTYPOŚLIZGOWE
–	Antypoślizgowa warstwa znacznie
podwyższa bezpieczeństwo na
stanowisku pracy
– Szczelna warstwa uniemożliwia
przesiąknięcie absorbowanej
cieczy do podłoża

TEST MATY

–	Uniwersalna sorpcyjna warstwa
z mikrowłókna zapewnia
wchłonięcie wszelkiego rodzaju
przemysłowych cieczy
–	Odporna warstwa chroniąca
zapobiega szybkiemu zniszczeniu
i przedłuża czas użytkowania
produktu

Powyżej zilustrowana mata sorpcyjna była
przez 4 tygodnie testowana przy wjeździe do
magazynu i za wejściowymi drzwiami biura
sprzedaży. Podane zdjęcia pomogą ocenić
wynik zużycia.

biuro

magazyn

nowy

odporna

EXTREM

EXTREM

układ warstw

sorpcyjna

nieprzepuszczalna
i antypoślizgowa

MPNS 5040
Mata wzmoc. i antypoślizgowa
Rozmiar: 40 × 50 cm
Opakowanie: 50 szt
Chłonność: 43 l
cena: 558,-
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MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

MRNS 12030
DYWAN wzmoc. i antypoślizgowy
Rozmiar: 120 cm × 30 m
Opakowanie: 1szt
Chłonność: 154 l
cena: 1341,-

EXTREM

EXTREM

większą

EXTREM

Struktura maty umożliwia
przyczepność oraz chłonność

MRNS 16030
DYWAN wzmoc. i antypoślizgowy
Rozmiar: 160 cm × 30 m
Opakowanie: 1szt
Chłonność: 205 l
cena: 2256,-

MRNS 8030
DYWAN wzmoc. i antypoślizgowy
Rozmiar: 80 cm × 30 m
Opakowanie: 1szt
Chłonność: 104 l
cena: 892,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

MRNS 4030
DYWAN wzmoc. i antypoślizgowy
Rozmiar: 40 cm × 30 m
Opakowanie: 1szt
Chłonność: 52 l
cena: 452,-

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

RĘKAWY I PODUSZKI SORPCYJNE
Sprawdzają się w krytycznych sytuacjach, w których istnieje potrzeba ograniczenia rozlewającej się substancji lub w miejscach stałego wycieku.

MCC 3035
Poduszka sorpcyjna
Rozmiar: 30 × 35 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 90 l

MCC 3030
Poduszka sorpcyjna
Rozmiar: 30 × 30 cm
Opakowanie: 10 szt.
Chłonność: 30 l

cena: 449,-

MSC 8120
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 120 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 90 l

cena: 209,-

MSC 7150
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 7 × 150 cm
Opakowanie: 12 szt.
Chłonność: 54 l

cena: 423,-

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

cena: 315,-

Poduszka sorpcyjna doskonale dopasowuje się do
wanienki

MSC 8300
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 300 cm
Opakowanie: 8 szt.
Chłonność: 90 l
cena: 423,-
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SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

SORBENTY SYPKIE
Usuwanie olejów z powierzchni wody stanowi często trudny
do rozwiązania problem. Sorbenty hydrofobowe umożliwiają
nieskomplikowane usunięcie substancji ropopochodnych ze
środowiska wodnego.

SK 4
Spilkleen Oil Selective
– do zastosowania na powierzchni wody
– utrzymuje się na wodzie, chłonie tylko
oleje  
– wysoka zdolność sorpcyjna
– biodegradowalny
– odpowiedni dla jednostek PSP

Waga: ok. 5 kg
Objętość: ok. 24,5 l
Chłonność: 13 l
cena: 110,-

MATY OLEJOWE
» str. 31
18

OE 4
Öl-Ex 82
– średnio ciężki poliuretanowy sorbent,
który chłonie tylko oleje
– możliwość stosowania na zewnątrz
oraz na wodzie
– wysoka zdolność sorpcyjna
– różne wielkości ziaren sorbentu umożliwiają gruntowne usunięcie pozostałości olejowych
– miękki sorbent, nie uszkadza podłoża
Waga: ok. 10 kg
Objętość: ok. 40 l
Chłonność: 23 l
cena: 95,-

ZAPORY WODNE
» str. 28

CB 18
SORBENT TORFOWY
– sorbent organiczny wyprodukowany
z wysokiej jakości torfu
– utrzymuje się na wodzie, chłonie tylko
oleje  
– wysoka zdolność sorpcyjna
– w pełni biodegradowalny
– stosuje się go w miejscach, w których
nie jest możliwe całkowite usunięcie
zastosowanego sorbentu
Waga: ok. 10 kg
Objętość: 70 l
Chłonność: 68 l
cena: 195,-

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

OE 3
Öl-Ex kostkI
– olejowy sorbent do długotrwałego
zastosowania na powierzchni wody
– poliuretanowe kostki o rozmiarach
5 cm łatwe do usunięcia z  powierzchni
wody
– dzięki swojej wielkości nie wypływają
poza zaporę wodną
Waga: ok. 10 kg
Objętość: 45 l
Chłonność: 36 l
cena: 380,-

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

OP 5
wata sorpcyjna
– niepyląca wata z wysoką zdolnością
sorpcyjną
– wytworzona z polipropylenowych
włókien

DHS SL4
PODBIERAK SITOWY
– stabilna metalowa konstrukcja z wytrzymałą drewnianą nasadą

Waga: 5 kg
Objętość: ok. 86 l
Chłonność: 70 l

Długość nasady: 1,3 m
Wielkość powierzchni
podbieraka: 48 × 60 cm
Waga: 3 kg
cena: 310,-

CENA: 179,-

DHS SL5
podbierak ze stabilną konstrukcją
- służy do wybierania pływających nieczystości
- możliwość regulacji metalowej nasady, dwie opcje
montażu
- sito wykonane z metalu
Długość nasady: 2 m (2 × 1m)
Wielkość powierzchni podbieraka: 55 × 40 cm
Waga: 2 kg
             CENA: 630,-

BECZKI
» str. 93
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SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

» str. 8–17

MATY SORPCYJNE - OLEJOWE

OPH 5040
Mata gruba

OPSP 5040
Mata średnia perforowana

Rozmiar: 50 × 40 cm
szt. / opakowanie: 100
Chłonność: 124 l

Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 100 szt. (200 odcinków)
Chłonność: 113 l
cena: 450,-

OPS 5040
Mata średnia
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 100 szt.
Chłonność: 113 l

STANDARD

cena: 410,-

STANDARD

STANDARD

OPHF 5040
Mata GRUBA wzmocniona,
perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 100 szt. (200 odcinków)
Chłonność: 101 l
cena: 415,-

MEDIUM

PREMIUM

STANDARD

Chłoną wyłącznie ciecze ropopochodne i odpychają wodę. Są
pomocne w zakładach produkcyjnych, gdzie trzeba oddzielić olej
od wody, bądź tam, gdzie są stosowane tylko substancje na bazie
ropopochodnej.

OPL 5040
Mata cienka
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 200 szt.
Chłonność: 144 l
cena: 461,-

MEDIUM

cena: 439,-

OPLP 5040
Mata cienka perforowana
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 200 (400 odcinków)
Chłonność: 144 l
cena: 396,-

OPM 5040
MATA GRUBA, WZMOCNIONA,
PERFOROWANA
Rozmiar: 50 × 40 cm
Opakowanie: 100  (200 odcinków)
Chłonność: 73 l
cena: 382,-
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CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE
» str. 54–57

PODAJNIKI
» str. 57

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

PODZIAŁ SORBENTÓW WEDŁUG ODPORNOŚCI

STANDARD

EXTREM

Materiały w wersji podstawowej są odpowiednie do
likwidacji wycieków, gdyż
włókna zapewniają ekstremalnie szybką chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają wiele dodatkowych właśiwości.

Przykład zastosowania

OPHI 100
Mata gruba,
nieprzepuszczalna
Rozmiar: 100 × 100 cm
Opakowanie: 10 szt.
Chłonność: 35 l
cena: 537,-

Przykład zastosowania

Przykład nieprzepuszczalności

Przykład zastosowania

STANDARD

OPLi 100
Mata cienka,
nieprzepuszczalna
Rozmiar: 100 × 100 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 35 l
CENA:537,-

STANDARD

MEDIUM
Sorbenty te wzmocnione
są dodatkową warstwą zapewniającą stabilizację UV.
Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach,
nie powodują uwalniania się
włókien.

STANDARD

PREMIUM
Są wyprodukowane z grubego, plecionego polipropylenu, który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa ochronna uniemożliwiająca uwolnienie się włókien nawet przy intensywniejszym
użytkowaniu.

opt 56
Nakładka sorpcyjna
na beczkę
Rozmiar: ∅ 56 cm
Opakowanie: 15 szt.
Chłonność: 22 l
cena: 154,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

KURKI DO BECZEK
» str. 85
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SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

olejoWE DYWANY SORPCYJNE
Są idealnym środkiem prewencyjnym. Pomocne w utrzymaniu
czystości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Przy korzystaniu
z dywanów perforowanych nie są potrzebne narzędzia do ich
przycinania. Istnieją trzy rodzaje dywanów w wydaniu grubym
średnim i cienkim: premium, medium i standard.

PODZIAŁ SORBENTÓW WEDŁUG ODPORNOŚCI

EXTREM

Są wyprodukowane z grubego, plecionego polipropylenu, który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa ochronna uniemożliwiająca uwolnienie się włókien nawet przy intensywniejszym
użytkowaniu.

Sorbenty te wzmocnione
są dodatkową warstwą zapewniającą stabilizację UV.
Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach,
nie powodują uwalniania się
włókien.

Materiały w wersji podstawowej są odpowiednie do
likwidacji wycieków, gdyż
włókna zapewniają ekstremalnie szybką chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają wiele dodatkowych właśiwości.

ORHF 4040
Dywan GRUBY wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Op.: 1 (80 odcinków)
Chłonność: 81 l
cena: 335,-
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MEDIUM

ORHF 8040
Dywan GRUBY wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Op.: 1 (160 odcinków)
Chłonność: 162 l
cena: 642,-

DYWANY
NIEPRZEPUSZCZALNE
» str. 25

MEDIUM

STANDARD

PREMIUM

MEDIUM

PREMIUM

PREMIUM

ORM 4040
Dywan GRUBY wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Op.: 1 (80 odcinków)
Chłonność: 90 l
cena: 254,-

PODAJNIKI
» str. 57

ORM 8040
Dywan GRUBY wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Op.: 1 (160 odcinków)
Chłonność: 180 l
cena: 415,-

MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

ZA

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

OWANIE

S
STO

1
4

STRONNE

w

DYWAN

MATA

PODUSZKA

RĘKAW

– chłoną wszystkie rodzaje cieczy
ropopochodnych a odpychają wodę
– obustronna warstwa ochronna zapobiega
strzępieniu się maty
– opakowanie z otworem ułatwiającym
wyciąganie mat
– perforacja pozwala na ekonomiczne
zastosowanie
– podwójna perforacja wzdłuż całej maty
– poprzeczna perforacja na każdym
z odcinków
– stosowany jako dywan, mata, rękaw lub
poduszka

PREMIUM

Wszechstronne zastosowanie
sorbentu tekstylnego

ORHE 4053
Dywan gruby wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 40 cm × 53 m
Opakowanie: 1 szt. (405 odcinków)
Chłonność: 85 l
CENA: 425,-

PREMIUM

WSZECH

oRN 4015
Dywan wzmocniony i perforowany
Rozmiar: 40 cm × 15 m
Opakowanie: 1 szt. (90 odcinków)
Chłonność: 24 l
cena: 297,-

PODUSZKI I RĘKAWY
» str. 27
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SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

OLEJOWE DYWANY SORPCYJNE

ORH 9744
Dywan gruby
Rozmiar: 97 cm × 44 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 250 l
cena: 793,-

ORH 8040
Dywan gruby
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 180 l
cena: 641,-

Rozmiar: 48 cm × 44 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 65 l
cena: 173,-

STANDARD

Rozmiar: 48 cm × 44 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 124 l
cena: 397,-

ORL 4844
DYWAN CIENKI

ORP 4040
Dywan średni,
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Op.: 1 szt. (80 odcinków)
Chłonność: 90 l
CEna: 251,-

STANDARD

Rozmiar: 40 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 90 l
cena: 331,-

STANDARD

ORH 4844
Dywan gruby

STANDARD

ORH 4040
Dywan gruby

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Materiały w wersji podstawowej STANDARD są odpowiednie do likwidacji wycieków, gdyż włókna zapewniają ekstremalnie szybką chłonność.
Chłoną wyłącznie ciecze ropopochodne i odpychają wodę. Są pomocne w zakładach produkcyjnych, gdzie trzeba oddzielić olej od wody, bądź
tam, gdzie są stosowane tylko substancje na bazie ropopochodnej.

ORR 9744
DYWAN ŚREDNI
Rozmiar: 97 cm × 44 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 195 l
cena: 698,-

ORL 9744
DYWAN CIENKI
Rozmiar: 97 cm × 44 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 124 l
cena: 345,-

STANDARD

STANDARD

karton dozujący ułatwiający użytkowanie

ORLP 4060
Dywan cienki
perforowany
Rozmiar: 40 cm × 60 m
Op: 1 szt. (120 odcinków)
Chłonność: 86 l
cena: 269,-

ORLP 8060
Dywan cienki
perforowany
Rozmiar: 80 cm × 60 m
Op.: 1 (240 odcinków)
Chłonność: 173 l
cena: 551,-

MATY POMIĘDZY TORY
» str. 26
24

PODAJNIKI
» str. 57

MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

Nieprzepuszczalna warstwa PVC zapewnia
czyste i suche podłoże. Dywany te mają
większą wytrzymałość. Przy pomocy noża
można podzielić dywan na mniejsze maty,
często wykorzystywane w warsztatach
samochodowych.

STANDARD

STANDARD

DYWANY NIEPRZEPUSZCZALNE

Zalety zastosowania:
– wysoka wytrzymałość i odporność na
uszkodzenia mechaniczne

ORHI 10025
Dywan gruby nieprzepuszczalny
Rozmiar: 100 cm × 25 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 85 l
cena: 990,-

MEDIUM

– szybka chłonność

ORLI 10050
Dywan CIENKI nieprzepuszczalny
Rozmiar: 100 cm × 50 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 85 l
cena: 1 120,-

ORMI 8040
Dywan gruby, wzmocniony
nieprzepuszczalny
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 96 l
cena: 548,-

Przykład nieprzepuszczalności

DYWANY O BARDZO WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI SORPCYJNEJ

ORX 4015
Dywan o wysokiej
CHŁONNOŚCI
Rozmiar: 40 cm × 15 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 104 l
cena: 311,-

ZAPORY WODNE
» str. 28

STANDARD

STANDARD

Specjalnie opracowany materiał, z którego są wykonane dywany posiadają 5x większą zdolność sorpcyjną niż inne dywany. Stosuje się
w miejscach gdzie jest potrzeba szybkiego zebrania dużej ilości rozlanej cieczy. Dzięki swej bardzo wysokiej zdolności sorpcyjnej nie musi być
często wymieniany co oszczędza czas i pieniądze.

ORX 8015
Dywan o wysokiej
CHŁONNOŚCI
Rozmiar: 80 cm × 15 m
Opakowanie: 1
Chłonność: 208 l
cena: 580,-

MATY OLEJOWE
» str. 31
25

SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

MEDIUM

EXTREM

EXTREM

MATA SORPCYJNA SZCZELNA POMIĘDZY TORY

ORTH 14225
Dywan extra mocny
nieprzepuszczalny
– rozmiar dywanu opowiada
standardowym rozmiarom torów
– posiada stabilizację UV

ORTM 14225
Dywan extra mocny
nieprzepuszczalny
– rozmiar dywanu opowiada
standardowym rozmiarom torów
– lżejsza wersja dywanu ORTH

ORTL 14240
Dywan cienki, wzmocniony
i nieprzepuszczalny
– nadaje się do krótkotrwałego
zastosowania w pracach przy
cysternach

Rozmiar: 142 cm × 25 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 346 l

Rozmiar: 142 cm × 25 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 197 l

Rozmiar: 142 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt.
Chłonność: 170 l

CENA: 2 691,-

SKŁADANE ZBIORNIKI
» str. 78
26

CENA: 2 440,-

CENA: 702,-

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

OCM 3035
Poduszka sorpcyjna
Rozmiar: 30 × 35 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 156 l
CENA: 546,-

OSM 8300
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 300 cm
Opakowanie: 8 szt.
Chłonność: 155 l
Cena: 546,-

OCM 3035/10
Poduszka sorpcyjna
Rozmiar: 30 × 35cm
Opakowanie: 10 szt.
Chłonność: 78 l
CENA: 274,-

OSM 8120
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 120 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 155 l
Cena: 546,-

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

Zadzwoń,
chętnie doradzimy

Rękawy i poduszki sorpcyjne stanowią dobre zabezpieczenie oraz pomoc przy awaryjnym wycieku substancji niebezpiecznych.

OSM 8120/12
Rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 120 cm
Opakowanie: 12 szt.
Chłonność: 93 l
Cena: 340,-

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78
27

SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

PŁYWAJĄCE ZAPORY WODNE
· Szybka instalacja
· Wysoka chłonność
· Zapora nie utonie nawet jeśli jest
zupełnie nasiąknięta
· Z
 apory są wyposażone w liny,
karabinki i oczka dobrej jaości
· Zapora może przez dłuższy czas leżeć
na wodzie
· Posiada stabilizację UV

KOD

OPIS

CHŁONNOŚĆ

OBM 123

Pływająca zapora wodna

140 l

OBM 153

Pływająca zapora wodna

OBM 155
OBM 203
OBM 205

ROZMIARY

WAGA

SZT. W OPAKOWANIU

∅ 12 × 300 cm

10 kg

4

cena zł
615,-

200 l

∅ 15 × 300 cm

13,5 kg

4

821,-

Pływająca zapora wodna

160 l

∅ 15 × 500 cm

11 kg

2

667,-

Pływająca zapora wodna

280 l

∅ 20 × 300 cm

20 kg

4

1 163,-

Pływająca zapora wodna

240 l

∅ 20 × 500 cm

17 kg

2

941,-

Sposób łączeń

DHS SL4
PODBIERAK SITOWY
– stabilna metalowa
konstrukcja
Długość nasady: 1,3 m
Wielkość powierzchni
podbieraka: 48 × 60 cm
Waga: 3 kg
CENA: 179,-

SYPKIE SORBENTY
» str. 18
28

DHS SL5
podbierak ze stabilną konstrukcją
– służy do wybierania pływających nieczystości
– możliwość regulacji metalowej nasady, dwie opcje montażu
– sito wykonane z metalu
Długość nasady: 2 m (2 × 1m)
Wielkość powierzchni podbieraka: 55 × 40 cm
Waga: 2 kg
CENA: 630,-

MATY OLEJOWE
» str. 31

BECZKI
» str. 93

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

PŁYWAJĄCE ZAPORY WODNE
Szczególnie ważnym obszarem do ochrony są wody powierzchniowe i gruntowe, które są często narażone na ryzyko zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami. Jednym z najbardziej skutecznych i popularnych środków do zapobiegania i likwidacji wycieków szkodliwych
substancji są pływające zapory wodne, które znajdują się na wyposażaniu każdej jednostki straży pożarnej.
Zapory wodne to długie rękawy wypełnione tekstylnym sorbentem polipropylenowym tzw. mikrowłókininą. Mikrowłókna te posiadają bardzo
wysoką zdolność i pojemność sorpcyjną. Odpowiednio spolaryzowany polipropylen doskonale przyciąga ropę naftową, wszelkie oleje i smary,
a odpycha wodę i dlatego Pływające Zapory Wodne EUSORB są tak skuteczne. Zapory te szybko i sprawnie wyciągają z wody wszelkie
węglowodory i nawet przy 100% nasyceniu pływają na powierzchni wody co umożliwia ich łatwe i bezpieczne wyciągnięcie na brzeg. Zużyta
zapora może być stosowana jako paliwo w spalarni odpadów niebezpiecznych. Tryb spalania reguluje jakość i rodzaj wchłoniętej substancji.
Zaletą Pływającej Zapory Wodnej EUSORB jest jej lekkość, łatwość w obsłudze i możliwość łączenia w długie i mocne odcinki. W ciągu kilku
minut można stworzyć z nich skuteczną tamę na strumieniu lub rzece, a tym samym zapobiec skażeniu wody i ryb. Zapory wodne mogą być
również stosowane jako profilaktyczne bariery w oczyszczalniach ścieków.

DYWANY O BARDZO WYSOKIEJ
ZDOLNOŚCI SORPCYJNEJ
» str. 25
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SORBENTY
PRZEMYSŁOWE

SORBENTY OLEJOWE

» str. 8–17

SORBENTY
CHEMICZNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 32–36

» str. 37

» str. 38–49

FILTRY DO KANALIZACJI
Kombinacja włókien o małej gęstości z wysoką zdolnością sorpcyjną
materiału, sprawia iż produkt OSF 5 doskonale nadaje się jako filtr
do kanalizacji.

1

4
2
3

1
OSF 5
PASKI SORPCYJNE
– duża powierzchnia mikro włókien
– możliwość wypełnienia każdej szczeliny
Waga: ok. 5 kg
Objętość: ok. 90 l
Chłonność: 100 l
cena: 154,-

MATY OLEJOWE
» str. 31
30

1

zanieczyszczenia

2

faza olejowa

3

Paski sorpcyjne OSF5

4

czyste H2O

Aby uzyskać najlepsze efekty przy zastosowaniu filtru kanalizacyjnego, zaleca się układanie
pasków warstwowo i na przemian wzdłuż i wszerz.

PODBIERAK
» str. 28

BECZKI
» str. 93

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

filtry
kanalizacyjne

» str. 72–85

» str. 86–87

WKŁADY DO KANALIZACJI
Dzięki wypełnieniu z włókien o małej gęstości
z wysoką zdolnością sorpcyjną, poduszki kanałowe
zapewniają efektywne działanie. Ułatwieniem jest
możliwość wymiany jednego segmentu, zamiast
całego wkładu filtracyjnego, co daje ekonomiczne
zastosowanie.

OBM 2050
Poduszka kanałowa
– duża powierzchnia mikro włókien
– możliwość wypełnienia każdej szczeliny
– wygodne użytkowanie
Rozmiar: ∅ 20 × 60 cm
szt. / opakowanie: 10 szt.
Chłonność: 130 l
cena: 529,-

4
2

1 zanieczyszczenia

3

1

OE 3
Öl-Ex kostkI
– odpowiednie do czyszczenia
powierzchni wodnej kanalizacji
Waga: ok. 10 kg
Objętość: ok. 40 l
Chłonność: 36 l
cena: 380,-

Aby uzyskać najlepsze efekty przy
zastosowaniu poduszki kanałowej,
zaleca się układanie warstwowo i na
przemian wzdłuż i wszerz. (patrz
zdjęcie w lewo)

2 faza olejowa
3 poduszka OBM 2050
4 czyste H2O

OS 5
Wata sorpcyjna
– duża powierzchnia mikro włókien
– możliwość wypełnienia każdej szczeliny
Waga: ok. 5 kg
Objętość: ok. 90 l
Chłonność: 120 l
cena: 280,-

OP 5
Wata sorpcyjna
– odpowiednie do czyszczenia
powierzchni wodnej kanalizacji
Waga: 5 kg
Objętość: ok. 86 l
Chłonność: 70 l
cena: 310,-

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87
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SORBENTY
OLEJOWE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

» str. 37

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 50–53

CHEMICZNE SORBENTY SYPKIE

UNI-safe
Jest
uniwersalnym
sorbentem
do
likwidacji wycieków wszystkich płynów.
Został opracowany
w
taki
sposób,
aby
efektywnie
absorbować wszystkie ciecze. Skład UNISAFE nie pozwala na żadne niebezpieczne
reakcje, nawet z silnie żrącymi i mocno
utleniającymi substancjami, takimi jak:
kwas azotowy, oleum, kwas siarkowy,
brom, nadtlenek wodoru. Posiada funkcję
blokowania emisji gazów z wchłoniętych
substancji, co jest bardzo ważne przy
ochronie zdrowia ludzi, oraz środowiska
naturalnego.
SK 1
Spilkleen Granules
– jest całkowicie niepalny
– bardzo szybka sorpcja usuwanej cieczy
– likwiduje wycieki kwasów i zasad, m.in.
50% roztworu wodorotlenku sodowego

OE 2
Öl-Ex TWARDY
– jest bardzo ciężkim, chropowatym
i drobnoziarnistym sorbentem
– jego wysoka masa ogranicza
wywoływanie zapylenia
– nie pylący

Waga: ok.18 kg
Objętość: ok. 34 l
Chłonność: 12 l

Waga: ok. 21 kg
Objętość: ok. 16 l
Chłonność: 8 l

cena: 63,-

CP 5
WATA SORPCYJNA
– niepyląca wata z wysoką zdolnością
sorpcyjną
– wytworzona z polipropylenowych
włókien

Waga: ok. 5 kg
Objętość: ok. 90 l
Chłonność: 68 l
cena: 375,-

32

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

Jasno zielony barwnik działa jako
wskaźnik podczas kontaktu z kwasami
zmienia kolor na żółty, podczas kontaktu
z zasadami zmieni kolor na czerwony.
Głównym
składnikiem
UNI-SAFE
jest polimer, z ekstremalnie wysoką
możliwością absorbcji, dlatego jest w
stanie wchłonąć ciecze o objętości 75 razy
przekraczającej jego masę. Przykładowo
2 gr. UNI-SAFE wchłoną 150 ml wody.

cena: 86,-

UN 1L
UNI-SAFE PLUS
– wysoka sorpcyjność polimerów
– efekt antypoślizgowy
– Jasno zielony barwnik działa jako
wskaźnik: z kwasami zmienia kolor
na żółty; z zasadami zmieni kolor na
czerwony
– praktyczne opakowanie
Waga: ok. 0,7 kg
Objętość: ok. 1,8 l
Chłonność wody: 53 l
Chłonność oleju 2,1 l
cena: 228,-

CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
» str. 56

UN 1
UNI-SAFE
Waga: ok.: 5 kg
Objętość: ok. 13 l
Chłonność wody: 375 l
Chłonność oleju: 15 l

cena: 580,-

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

SORBENTY SYPKIE SERIA ABSODAN
Sorbenty te pomogą w łatwy i szybki sposób usunąć każdy wyciek.
Składają się z bardzo porowatego, sorpcyjnego granulatu
z duńskiego surowca „moler“. Porowatość ta zapewnia szybką
chłonność. Nadają się szczególnie do likwidacji wycieków na
jezdniach. Betonowe i asfaltowe powierzchnie po zastosowaniu
sorbentu pozostają czyste i suche.
– niepalny granulat MOLER
– znakomita i szybka zdolność sorpcyjna
– nie uwalnia wchłoniętej substancji
– chemicznie neutralny
– niepylący
– odporny na wszystkie chemikalia oprócz kwasu
fluorowodorowego i 50% roztworu wodorotlenku sodowego
– atestacja III R – pozostawia czystą i suchą powierzchnię

DN 1
Absodan Plus
– o średniej granulacji ziaren
– atestacja III R
Waga: 10 kg
Chłonność: 13 l

CENA: 48,-

DN 12
Absodan Plus
– ekonomiczne 20 kg
opakowanie Absodan Plus
– atestacja III R
Waga: 20 kg
Chłonność: 26 l
CENA: 89,-

Niepylący.

DN 2
Absodan Universal
– gruboziarnisty
– atestacja III R
Waga: 20 kg
Chłonność: 25 l
CENA: 78,-

MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

DN 3
Absodan Super Plus
– o drobnej granulacji ziaren
– atestacja III R
Waga: 10 kg
Chłonność: 13 l
cena: 48,-

Po aplikacji powierzchnia pozostanie czysta i sucha
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SORBENTY
OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 50–53

CHEMICZNE MATY SORPCYJNE

STANDARD

CPH 5040
Mata Gruba
perforowana
rozmiar: 50 × 40 cm
opak.: 100 szt.( 200 odc.)
chłonność: 113 l
cena: 386,-

PREMIUM

STANDARD

CPHF 5040
Mata wzmocniona
perforowana
rozmiar: 50 × 40 cm
opak.: 100 szt. (200 odc.)
chłonność: 101 l
cena: 469,-

DBCF 5040
Mata wzmocniona
perforowana
rozmiar: 50 × 40 cm
opak.: 25 szt.(50 odc.)
chłonność: 25 l
cena: 170,-

34

CPL 5040
Mata cienka
perforowana
rozmiar: 50 × 40 cm
opak.: 200 szt. (400 odc.)
chłonność: 144 l
cena: 458,-

STANDARD

PREMIUM

STANDARD

Są idealną pomocą w każdym zakładzie chemicznym. Chłoną
wszystkie rodzaje cieczy, również te agresywne.

DBC 5040
Mata cienka
perforowana
rozmiar: 50 × 40 cm
opak.: 50 szt.(100 odc.)
chłonność: 36 l
cena: 163,-

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE
» str. 56

CPT 56
NAKŁADKA NA BECZKĘ
rozmiar: ∅ 56 cm
opak.: 15 szt.
chłonność: 22 l
cena: 199,-

PODAJNIKI
» str. 57

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 72–85

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

» str. 88–91

CHEMICZNE MATY SORPCYJNE
Są idealnym środkiem prewencyjnym. Pomocne w utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Przy korzystaniu z dywanów
perforowanych nie są potrzebne narzędzia do ich przycinania. Istnieją dwa rodzaje jakości dywanów w wydaniu grubym i cienkim: premium i standard.

MEDIUM

STANDARD

EXTREM

Sorbenty te wzmocnione
są dodatkową warstwą zapewniającą stabilizację UV.
Nadają się do stosowania
przy mniejszych wyciekach,
nie powodują uwalniania się
włókien.

Materiały w wersji podstawowej są odpowiednie do
likwidacji wycieków, gdyż
włókna zapewniają bardzo
szybką chłonność.

Sorbenty tej serii nadają się
do warunków ekstremalnych.
Są bardzo odporne i posiadają wiele dodatkowych właśiwości.

CRH 4040
Dywan gruby perforowany

CRHF 4040
Dywan gruby wzmocniony
i perforowany
Rozmiar: 40 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (80 odc.)
Chłonność: 81 l
cena: 345,-

CRH 8040
Dywan gruby perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (160 odc.)
Chłonność: 180 l
cena: 640,-

MATY PRZEMYSŁOWE
» str. 58–71

PREMIUM

STANDARD

cena: 359,-

STANDARD

Rozmiar: 40 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (80 odc.)
Chłonność: 90 l

CRHF 8040
Dywan gruby wzmocniony
i perforowany
Rozmiar: 80 cm × 40 m
Opakowanie: 1 szt. (160 odc.)
Chłonność: 162 l
cena: 654,-

CRLP 4060
Dywan cienki perforowany
Rozmiar: 40 cm × 60 m
Opakowanie: 1 szt. (120 odc.)
Chłonność: 87 l
cena: 293,-

STANDARD

PREMIUM

STANDARD

PREMIUM
Są wyprodukowane z grubego, plecionego polipropylenu, który jest bardzo odporny
na ścieranie. Na powierzchni
produktu znajduje się warstwa ochronna uniemożliwiająca
uwolnienie się włókien nawet
przy intensywniejszym użytkowaniu.

CRLP 8060
Dywan cienki perforowany
Rozmiar: 80 cm × 60 m
Opakowanie: 1 szt. (240 odc.)
Chłonność: 174 l
cena: 592,-
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SORBENTY
OLEJOWE

SORBENTY CHEMICZNE

» str. 18–31

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW
» str. 37

ZESTAWY
AWARYJNE

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 38–49

» str. 50–53

RĘKAWY I PODUSZKI SORPCYJNE
Rękawy i poduszki sorpcyjne stanowią dobre zabezpieczenie oraz pomoc przy awaryjnym wycieku substancji niebezpiecznych.

CCM 3035
poduszka sorpcyjna
Rozmiar: 30 × 35 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 80 l
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cena: 842,-

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

CSM 8120
rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 120 cm
Opakowanie: 20 szt.
Chłonność: 80 l

cena: 869,-

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

CSM 8300
rękaw sorpcyjny
Rozmiar: ∅ 8 × 300 cm
Opakowanie: 8 szt.
Chłonność: 80 l

cena: 869,-

CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
» str. 56

SORBENTY
CHEMICZNE

» str. 32–36

Rodzaj płynu

ZESTAWY
AWARYJNE

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

Przemysłowe Olejowe

» str. 38–49

Chemiczne
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ZASADY

Amoniak
Anilina
Wodorotlenek amonowy
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek magnezu
Wodorotlenek sodowy 10%
OLEJE I PALIWA

Benzyna
Olej hydrauliczny
Hydrazyna bezwodna
Olej chłodzący
Benzyna lakowa
Olej mineralny
Olej silnikowy
Nafta
Oktan
Olej na wodzie
Olej paliwowy
PCB
Nafta
Olej przekładniowy
Ropa
Olej roślinny
Emulsje
Olej transformatorowy
UTLENIACZE

Podchloryn sodu
Woda utleniona 30%
Chlor ciekły
Kwas chlorowy
Kwas nadoctowy
STANDARDOWE PŁYNY

Proszek do prania
Płyn hamulcowy
Płyn do chłodnicy
Mleko
Ocet
Piwo/Wino
Atrament
Kwas żołądkowy

Rodzaj płynu

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 50–53

» str. 54–57

Przemysłowe Olejowe

Chemiczne

ROZCIEŃCZALNIKI

KWASY

Kwas akrylowy
Kwas aminobenzoesowy
Kwas benzynowy
Kwas borowy
Kwas azotowy 68%
Kwas fluorowodorowy 49%
Kwas fosforowy 85%
Kwas chlorowodorowy 35%
Kwas chlorowo siarkowy
Kwas chromowy
Kwas chromowo siarkowy
Kwas allofanowy
Kwas masłowy
Kwas mrówkowy
Kwas octowy 95%
Kwas olejowy
Kwas acetylen karboksylowy
Kwas siarkowy 90%
Kwas trójfluorooctowy
Kwas węglowy

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

Aceton
Akrylonitryl
Benzen
Butyl
Cykloheksan
Cykloheksanon
Dietyloamina
Etanol
Glikol etylenowy
Eter
Fenol
Glikol
Heptan
Heksan
Chloroform
Alkohol izobutylowy
Alkohol izopropylowy
Metanol
Chlorek metylu
Metyletylketol
Nitrotoulen
Perchloretylen
Propyl
Terpentyna
Tetrahydrofuran
Toluen
Trójchloroetylen

TAK
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POZOSTAŁE CHEMIKALIA

Acetaldehyd
Acetan wodorku
Akrolein
Farba akrylowa
Amylacetat
Octan butylu
Glikol dietylenowy
Dichlorbenzen
Dinitrobenzen
Dichlorometan
Octan etylu
Etylobenzen
Etyleter
Formalina 35–45%
Izopropylacetat
Krezol
Cyjanowodór
Farba olejowa
Glikol propylenowy
PU farba akrylowa
Rozpuszczalnik celulozy
Chlorek sodu
Węglan sodu
Styren
Octan winylu
Czterochlorek etylenu
Czterochlorek węgla
Ksylen
Uwaga!

Sorpcyjność cieczy zależna jest od jej typu i koncentracji oraz od otaczających ją
warunków np. temperatury, dlatego też zalecamy przeprowadzenie własnego
testu na próbce sorbentu.

TAK – odpowiednie TAK – odpowiednie z zastrzeżeniami
NIE – nieodpowiednie
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ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

POSIADANIE EKOLOGICZNEGO ZESTAWU AWARYJNEGO = BYCIE PRZYGOTOWANYM NA KAŻDĄ SYTUACJĘ
Sorpcyjne zestawy awaryjne są bardzo dobrym prewencyjnym zabezpieczeniem , które umożliwi zawsze szybkie i efektywne reagowanie na każdy
wypadek związany z wyciekiem niebezpiecznych cieczy do otoczenia lub środowiska naturalnego.

SKŁAD ZESTAWU AWARYJNEGO
Kit awaryjny do
uszczelniania
Rękawice ochronne

Półmaska do
ochrony dróg
oddechowych

Okulary ochronne

Chemiczne światła
ostrzegawcze

Worek na zużyte
sorbenty

Foliowa taśma
ostrzegawcza
Ostrzegawcza naklejka
samoprzylepna

Rękawy sorpcyjne
do ograniczenia
wyciekających
substancji

Instrukcja

Czyściwa do
usuwania
zabrudzeń
z rąk oraz
powierzchni
urządzeń

Mata sorpcyjna
do wchłaniania
rozlanych cieczy
Dywany tamujące
do szybkiego
uszczelniania

Poduszki sorpcyjne
do pochłaniania
niebezpiecznych
substancji
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Zestaw awaryjny
powinien
znajdować się
w miejscach
magazynowania
bądź używania
niebezpiecznych
cieczy

Przykładowe
wielkości
zestawów
awaryjnych

Dobre
wyposażenie
zestawów
zapewnia
skuteczną pomoc
w przypadku
awarii

Poszczególne
zestawy
awaryjne można
umieścić
na zewnątrz
budynku

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HST
Zestawy awaryjne HST są małe, bardzo mobilne, ekologiczne zestawy awaryjne przeznaczone do
warsztatów, garaży lub bezpośrednio do samochodów transportujących niebezpieczne ciecze. Zalety tych
zestawów to niska waga, łatwe przemieszczenie zestawu, możliwość natychmiastowego zastosowania
oraz łatwa manipulacja. Zestawy HST są przeznaczone do szybkiego zastosowania przy wycieku
ropopochodnych cieczy lub agresywnych chemicznych cieczy a następnie przy czyszczeniu pozostałości
wycieku. Za pomocą tego zestawu można w prosty sposób zapobiec większym szkodom majątkowym.

HSTS – CH

20 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × torba z tw. sztucznego z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 28 l
cena: 225,-

20 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × torba z tw. sztucznego z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 23 l
cena: 288,-

CHEMICZNE
CHEMICZNE

20 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × torba z tw. sztucznego z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 17 l
cena: 207,-

HSTS – O
OLEJOWE
OLEJOWE

HSTS – G

PRZEMYSŁOWE
PRZEMYSŁOWE

Każdy zobowiązany jest by zapobiec wyciekowi niebezpiecznych cieczy w przypadku awarii.

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSP
Zestawy awaryjne HSP w wiadrze są przeznaczone do garażu, mniejszych warsztatów samochodowych
oraz mniejszych hal produkcyjnych, w których istnieje ryzyko wycieku cieczy niebezpiecznych. Dzięki
sorbentom przeznaczonym do cieczy agresywnych można ten zestaw zastosować w mniejszych
magazynach z chemikaliami. Zestawy HSP posiadają w składzie produkty niezbędne do ochrony
pracownika. Atutem tego zestawu stanowi pojemnik w którym można przechować zebrane ciecze.

KOMPONENTY
» str. 49

HSpS – CH

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
1 × kit uszczelniający 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × plastikowy pojemnik z wiekiem
zdolność sorpcyjna: 50 l
cena: 348,-

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
1 × kit uszczelniający 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × plastikowy pojemnik z wiekiem
zdolność sorpcyjna: 38 l
cena: 462,-
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CHEMICZNE

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
1 × kit uszczelniający 5 PMPA
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × plastikowy pojemnik z wiekiem
zdolność sorpcyjna: 30 l
cena: 318,-

HSPS – O
OLEJOWE

HSpS – G

PRZEMYSŁOWE

W każdym warsztacie samochodowym zaleca się zastosowanie maty sorpcyjnej pod narzędzia.
Czystość na stanowisku pracy jest podstawą bezpiecznej pracy.

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSB 60
Zestaw składa się z różnych produktów sorpcyjnych, podstawowych środków do ochrony własnej oraz środków tamujących. Sorbenty uniwersalnie
wchłaniają ropopochodne ciecze, rozcieńczalniki lub płyn do chłodnicy, sorbenty chemiczne wchłaniają oleje lub kwasy, hydrofobowy rękaw służy do
wchłonięcia niebezpiecznych cieczy z powierzchni wody. Sypki sorbent wyczyści efektywnie zanieczyszczenia z jezdni oraz z posadzek, beczka w której jest
umieszczony zestaw chroni go przed zanieczyszczeniami oraz wilgocią, beczka jest odporna na agresywne ciecze i można ją wykorzystać do przechowywania
zebranej niebezpiecznej cieczy lub używanego sorbentu.

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
3 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × beczka 60 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 36 l
cena: 815,-

HSB 60S – O

HSb 60S – CH

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
3 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × beczka 60 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 59 l
cena: 848,-

30 × mata sorpcyjna
2 × rękaw sorpcyjny
3 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
1 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × beczka 60 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 43 l
cena: 985,-

CHEMICZNE

HSB 60S – G
OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

W każdej hali produkcyjnej istnieje ryzyko, zalecamy zabezpieczenie prewencyjne.

Zestaw można zamówić w różnych wariantach:
KOMPONENTY usunięte z zestawu

KOMPONENTY dodane do zestawu

HSB 601 – G

HSB 601 – CH

HSB 601 – O

2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 36 l

cena: 397,-

2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 59 l

cena: 430,-

v

2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 43 l
cena: 565,-

HSB 602 – G

HSB 602 – O

HSB 602 – CH

1 × sypki sorbent SK 2
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 34 l
cena: 810,-

1 × sypki sorbent SK 4
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 52 l
cena: 890,-

1 × sypki sorbent SK 1
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 37 l
cena: 943,-

HSB 603 – G

HSB 603 – O

HSB 603 – CH

1 × sypki sorbent SK 2
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 34 l
cena: 390,-

1 × sypki sorbent SK 4
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 52 l
cena: 470,-

1 × sypki sorbent SK 1
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
2 × dywan tamujący 45 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 37 l
cena: 523,-
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KOMPONENTY
» str. 49

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSB 120
Zestawy awaryjne HSB 120 są większym wariantem zestawów HSB 60, dysponują zdolnością sorpcyjną 120 l
cieczy. Stosuje się je na większych stacjach benzynowych, magazynach chemicznych oraz halach produkcyjnych.
Zestaw jest wyposażony we wszystkie niezbędne sorbenty, uniwersalny, olejowy oraz chemiczny, służące do
likwidacji ropopochodnych cieczy, rozcieńczalników i chemikali z każdej powierzchni.

HSB 120S – CH
50 × mata sorpcyjna
7 × rękaw sorpcyjny
7 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × beczka 120 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 93 l
cena: 1480,-

HSB 1201 – G

HSB 1201 – O

HSB 1201 – CH

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza 100m
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 84 l
cena: 728,-

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza 100m
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 141 l
cena: 815,-

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza 100m
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 93 l
cena: 1177,-

HSB 1202 – G

HSB 1202 – O

HSB 1202 – CH

1 × sypki sorbent SK 2
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 78 l
cena: 997,-

1 × sypki sorbent SK 4
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 126 l
cena: 1127,-

1 × sypki sorbent SK 1
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
1 × poduszka sorpcyjna
zdolność sorpcyjna: 83 l
cena: 1382,-

HSB 1203 – G

HSB 1203 – O

HSB 1203 – CH

1 × sypki sorbent SK 2
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
2 × poduszka sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 78 l
cena: 705,-

1 × sypki sorbent SK 4
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
2 × poduszka sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 126 l
cena: 837,-

1 × sypki sorbent SK 1
1 × szczotka i łopata
20 × mata sorpcyjna
2 × poduszka sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 83 l
cena: 1092,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77
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CHEMICZNE
CHEMICZNE

HSB 120S – O
50 × mata sorpcyjna
7 × rękaw sorpcyjny
7 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × beczka 120 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 141 l
cena: 1120,-

OLEJOWE

HSB 120S – G
50 × mata sorpcyjna
7 × rękaw sorpcyjny
7 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × beczka 120 l z wiekiem i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 84 l
cena: 1030,-

PRZEMYSŁOWE

Powinniśmy być przygoowani na ewnetualną awarię i wyciek niebezpiecznych substancji.

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSK
Zestawy awaryjne HSK są przeznaczone przede wszystkim do mniejszych hal produkcyjnych.
Poprzez kółka zestaw ten staje się nadzwyczajnie szybką pomocą w momencie awarii, w hali
produkcyjnej lub poza budynkiem. Umożliwiają przez to szybką i efektywną reakcję.
Z zestawem HSK zawsze mają Państwo produkty do likwidacji niebezpiecznych cieczy pod ręką.
Posiada podstawowe rodzaje sorpcyjnych oraz uszczelniających środków.

HSkS – O

HSks – CH

30 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × mobilny wózek z szufladkami
zdolność sorpcyjna: 40 l
cena: 1682,-

30 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × mobilny wózek z szufladkami
zdolność sorpcyjna: 67 l
cena: 1725,-

30 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
2 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × mobilny wózek z szufladkami
zdolność sorpcyjna: 47 l
cena: 1888,-

CHEMICZNE

HSkS – G
OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

Szybka reakcja obniża koszty wynikające z powstałej awarii.

Zestaw można zamówić w różnych wariantach:
KOMPONENTY usunięte z zestawu

KOMPONENTY dodane do zestawu

HSK1 – G

HSK1 – O

HSK1 – CH

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
zdolność sorpcyjna: 40 l
cena: 1475,-

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
zdolność sorpcyjna: 67 l
cena: 1518,-

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
zdolność sorpcyjna: 47 l
cena: 1682,-

HSK2 – G

HSK2 – O

HSK2 – CH

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 40 l
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cena: 1458,-

KOMPONENTY
» str. 49

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 67 l

cena: 1502,-

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

2 × dywan tamujący 20 × 20 cm
2 × światło chemiczne
zdolność sorpcyjna: 47 l

cena: 1665,-

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HST 70
Zestawy awaryjne HST 70 są idealnym wyposażeniem samochodów oraz ciężarówek, spełniają
w szczególny sposób swoje przeznaczenie na budowach. Dzięki praktycznej torbie odpornej na
agresywne ciecze, zestaw jest wygodny do przenoszenia oraz przechowywania.
Zestaw HST 70 jest mobilnym oraz lekkim zestawem zawierającym wszystkie podstawowe
sorbenty, środki ochronne oraz środki uszczelniające a równocześnie dysponuje wielką zdolnością
sorpcyjną.
Szczególnie na budowach grozi zwiększone ryzyko kontaminacji gleby oraz wód ziemnych,

HST 701 – G

HST 70S – O

HST 70S – CH

50 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × torba z tworzywa z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 93 l
cena: 855,-

50 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × torba z tworzywa z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 73 l
cena: 1075,-

HST 701 – O

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 56 l

HST 701 – CH

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 93 l

cena: 525,-

HST 702 – G

zdolność sorpcyjna: 56 l

cena: 513,-

HST 703 – G

zdolność sorpcyjna: 93 l

zdolność sorpcyjna: 64 l

cena: 540,-

cena: 552,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 100m
zdolność sorpcyjna: 68 l

cena: 773,-

HST 703 – CH

20 × mata sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 100m
zdolność sorpcyjna: 105 l

cena: 800,-

HST 702 – CH

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 100m

HST 703 – O

20 × mata sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 100 m

1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 68 l

cena: 580,-

HST 702 – O

1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 100 m

OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

HST 70S – G
50 × mata sorpcyjna
4 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyte sorbenty
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × torba z tworzywa z zamkiem
zdolność sorpcyjna: 56 l
cena: 798,-

cena: 600,-

20 × mata sorpcyjna
1 × dywan tamujący 65 × 45 cm
2 × światło chemiczne
1 × taśma ostrzegawcza 300 m
zdolność sorpcyjna: 82 l

cena: 833,-
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CHEMICZNE

w takich sytuacjach zalecamy proste rozwiązanie poprzez zestawy awaryjne.

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSP 120
Atutem tego zestawu jest odporny pojemnik mobilny z możliwością zamknięcia go na klucz
a przez to chronić zestaw przed nieuprawnionym zastosowaniem. Ta opcja zapewnia kompletność
zestawu w każdej chwili w której pracownik go potrzebuje.
W każdym warsztacie samochodowym zaleca się zastosowanie maty sorpcyjnej pod narzędzia.
Czystość na stanowisku pracy jest podstawą bezpiecznej pracy.

HSPS 120 – O

HSPS 120 – CH

50 × mata sorpcyjna
5 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 4
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 120 l
zdolność sorpcyjna: 115 l
cena: 1123,-

50 × mata sorpcyjna
5 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 1
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 120 l
zdolność sorpcyjna: 85 l
cena: 1322,-

CHEMICZNE

OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

HSPS 120 – G
50 × mata sorpcyjna
5 × rękaw sorpcyjny
4 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 2
1 × kit awaryjny 5 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
2 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
2 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 120 l
zdolność sorpcyjna: 73 l
cena: 1005,-

Zestaw można zamówić w różnych wariantach:
KOMPONENTY dodane do zestawu		

HSP 1201 – G
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 73 l

cena: 730,-

HSP 1202 – G
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 73 l

cena: 703,-

HSP 1204 – G

HSP 1201 – O

HSP 1201 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 115 l
cena: 848,-

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 85 l
cena: 1047,-

HSP 1202 – O

HSP 1202 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 115 l

cena: 820,-

HSP 1204 – O

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 73 l
cena: 1123,-
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KOMPONENTY usunięte z zestawu

KOMPONENTY
» str. 49

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 85 l

cena: 1018,-

HSP 1204 – CH

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 115 l

cena: 1242,-

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 85 l

cena: 1440,-

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSP 240
Zestaw awaryjny HSP 240 jest wielkim mobilnym zestawem przeznaczonym do wielkich hal produkcyjnych oraz magazynów, stosowany do
wszystkie rodzajów niebezpiecznych cieczy.
Zestaw HSP 240 przedstawia idealną kombinację wielkiego zestawu mobilnego za dobrą cenę. Umożliwi szybkie i efektywne zastosowanie na
każdym miejscu w halach produkcyjnych.

HSP 2401 – G

HSPS 240 – O

HSPS 240 – CH

200 × mata sorpcyjna
6 × rękaw sorpcyjny
6 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 4
1 × kit awaryjny 10 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
4 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 240 l
zdolność sorpcyjna: 231 l
cena: 1660,-

200 × mata sorpcyjna
6 × rękaw sorpcyjny
6 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 1
1 × kit awaryjny 10 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
4 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 240 l
zdolność sorpcyjna: 205 l
cena: 2028,-

HSP 2401 – O

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 146 l

cena: 1218,-

HSP 2402 – G

HSP 2401 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 231 l

cena: 1385,-

HSP 2402 – O

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 146 l

HSP 2404 – G

cena: 1358,HSP 2404 – O

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 146 l

cena: 1610,-

HSP 2405 – G

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 205 l
cena: 1753,HSP 2402 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 231 l

cena: 1190,-

OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

HSPS 240 – G
200 × mata sorpcyjna
6 × rękaw sorpcyjny
6 × poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
1 × sypki sorbent SK 2
1 × kit awaryjny 10 PMPA
1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × respirator ochronny
4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
4 × worek na zużyty sorbent
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chemiczne światło ostrzegawcze
1 × szczotka i łopatka
1 × pojemnik mobilny 240 l
zdolność sorpcyjna: 146 l
cena: 1493,-

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegaw. 100 m
2 × chemiczne światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 205 l

cena: 1727,-

HSP 2404 – CH

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 231 l

1 × zamont. zamek do zamykania
zdolność sorpcyjna: 205 l

cena: 1778,HSP 2405 – O

cena: 2147,-

HSP 2405 – CH

1 × zamont. zamek do zamykania

1 × zamont. zamek do zamykania

1× zamont. zamek do zamykania

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm

zdolność sorpcyjna: 146 l

cena: 1335,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

zdolność sorpcyjna: 231 l

cena: 1503,-

zdolność sorpcyjna: 205 l

cena: 1872,-
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CHEMICZNE

Zestawy awaryjne pomagają w sytuacjach awaryjnych i równocześnie spełniają wymogi ochrony środowiska.

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSE 360
Zestawy awaryjne HSE 360 nadają się idealnie do likwidacji awarii wycieków cieczy niebezpiecznych,
mają szczególne znaczenie w halach produkcyjnych, magazynach oraz na stacjach benzynowych.
Pojemnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz wpływ promieni UV. Kształt
pojemnika sprawia że jest bardzo stabilny a nakrętka posiada uszczelnienie piankowe, które
zapobiega dalszemu wyciekowi zebranej niebezpiecznej cieczy. Kształt dodatkowo ułatwia
manipulację oraz magazynowanie pojemników.

HSES 360 – O

HSES 360 – CH

200 × mata sorpcyjna
10 × rękaw sorpcyjny
10 ×poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		2 × sypki sorbent SK 4
		1 × kit uszczelniający10 PMPA
		1 × suchy granulat 50 P
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × pojemnik na beczkę 200 l
zdolność sorpcyjna: 306 l
cena: 3045,-

200 × mata sorpcyjna
10 × rękaw sorpcyjny
10 ×poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		2 × sypki sorbent SK 1
		1 × kit uszczelniający10 PMPA
		1 × suchy granulat 50 P
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × pojemnik na beczkę 200 l
zdolność sorpcyjna: 249 l
cena: 3553,-

CHEMICZNE

HSES 360 – G
200 × mata sorpcyjna
10 × rękaw sorpcyjny
10 ×poduszka sorpcyjna
10 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		2 × sypki sorbent SK 2
		1 × kit uszczelniający10 PMPA
		1 × suchy granulat 50 P
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45 cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × pojemnik na beczkę 200 l
zdolność sorpcyjna: 193 l
cena: 2778,-

OLEJOWE

PRZEMYSŁOWE

Nowoczesne stanowisko pracy cechuje czystość i bezpieczeństwo. Nie powoduje najmniejszego
ryzyka dla środowiska.

Zestaw można zamówić w różnych wariantach:
KOMPONENTY usunięte z zestawu

KOMPONENTY dodane do zestawu

HSE 3601 – G

HSE 3601 – O

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P
zdolność sorpcyjna: 193 l

cena: 2343,-

HSE 3603 – G

zdolność sorpcyjna: 306 l

cena: 2610,-

HSE 3603 – O

100 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
2 × sypki sorbent SK2
1 × szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 222 l

46

HSE 3601 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P

cena: 2405,-

KOMPONENTY
» str. 49

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P
zdolność sorpcyjna: 249 l

cena: 3118,-

HSE 3603 – CH

100 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
2 × sypki sorbent SK4
1 ×szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 355 l

cena: 2585,-

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

100 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × suchy granulat 50 P
1 × taśma ostrzegawcza 100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
2 × sypki sorbent SK1
1 × szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 237 l

cena: 2948,-

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 72–85

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ZESTAWY AWARYJNE Z SERII HSM 600
HSM 600 jest profesjonalnym zestawem awaryjnym do wielkich magazynów oraz hal produkcyjnych. Rozchodzi się o największy zestaw
awaryjny z naszej oferty, nadaje się on dla jednostek zabezpieczających miejsca awarii.
Zestaw zawiera wszystkie rodzaje sorbentów oraz wielką zdolnością sorpcyjną. Dzięki swojej mobilności oraz dobrym uporządkowaniu
pozwala na szybką i efektywną reakcję. Szerokie wyposażenie środków ochronnych chroni zdrowie i życie pracowników.

HSM 6001 – G

cena: 3172,-

HSM 6002 – G

HSM 6001 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 473 l

cena: 3627,-

HSM 6002 – O

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 301 l

cena: 3143,-

HSM 6003 – G

cena: 3598,-

HSM 6003 – O

400 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
4 × sypki sorbent SK2
1 × szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 417 l

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

cena: 4343,-

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 386 l

cena: 4315,-

HSM 6003 – CH

400 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
4 × sypki sorbent SK4
1 × szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 669 l

cena: 3762,-

zdolność sorpcyjna: 386 l

HSM 6002 – CH

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
zdolność sorpcyjna: 473 l

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm

cena: 4090,-

400 × mata sorpcyjna
1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
1 × taśma ostrzegawcza100 m
2 × chem. światło ostrzeg.
4 × sypki sorbent SK1
1 × szczotka i łopatka
zdolność sorpcyjna: 626 l
CENA: 5263
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CHEMICZNE

HSM 600S – CH
300 × mata sorpcyjna
15 × rękaw sorpcyjny
15 × poduszka sorpcyjna
20 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		4 × sypki sorbent SK 1
		1 × kit uszczelniający 10 PMPA
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × m
 obilny pojemnik o wymiarach
120 × 80 × 95 cm
zdolność sorpcyjna: 386 l
cena: 4618,-

HSM 6001 – O

1 × zatyczka kanaliz. 65 × 45 cm
zdolność sorpcyjna: 301 l

HSM 600S – O
300 × mata sorpcyjna
15 × rękaw sorpcyjny
15 × poduszka sorpcyjna
20 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		4 × sypki sorbent SK 4
		1 × kit uszczelniający 10 PMPA
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × mobilny pojemnik o wymiarach
120 × 80 × 95 cm
zdolność sorpcyjna: 473 l
cena: 3902,-

OLEJOWE

HSM 600S – G
300 × mata sorpcyjna
15 × rękaw sorpcyjny
15 × poduszka sorpcyjna
20 × ścierka sorpcyjna chemiczna
		4 × sypki sorbent SK 2
		1 × kit uszczelniający 10 PMPA
		1 × zatyczka kanalizacyjna 65 × 45cm
		1 × okulary ochronne
		1 × rękawice ochronne
		1 × respirator ochronny
		4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
		4 × worek na zużyty sorbent
		1 × taśma ostrzegawcza 100 m
		2 × chemiczne światło ostrzegawcze
		1 × szczotka i łopatka
		1 × mobilny pojemnik o wymiarach
120 × 80 × 95 cm
zdolność sorpcyjna: 301 l
cena: 3447,-

PRZEMYSŁOWE

W przypadku awaryjnej sytuacji jest niezbędne aby nowoczesne ekologiczne środki były na wyciągnięcie ręki.

ZASTOSOWANIE
SORBENTÓW

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY AWARYJNE

» str. 37

» str. 50–53

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

zdolność sorpcyjna: 52 l

CENA: 485,-

HSP 120 – SK 2
4 × sypki sorbent SK 2
4 × worek na zużyte sorbenty
1 × szczotka i łopatat
4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × mobilny pojemnik 120 l
zdolność sorpcyjna: 44 l

CENA: 478,-

PRZEMYSŁOWE

HSP 120 – DN
4 × sypki sorbent DN 1
4 × worek na zużyte sorbenty
1 × szczotka i łopata
4 × ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1 × mobilny pojemnik 120 l

PRZEMYSŁOWE

PRZEMYSŁOWE

ZESTAWY Z SYPKIM SORBENTEM

HSB 60 – SK 2
1× sypki sorbent SK 2
1× rękawice ochronne
1× worek na zużyte sorbenty
1× szczotka i łopata
1× ostrzeg. naklejka samoprzylepna
1× beczka 60 L z wiekiem i i kodem UN
zdolność sorpcyjna: 11 l
CENA: 188,-

Potrzebujesz nietypowy zestaw awaryjny? nasz przedstawiciel handlowY chętnie doradzi!

KRZ – Zestaw walizkowy szybkiej pomocy
10 × mata sorpcyjna olejowa
1 × kit awaryjny Leack Block
1 × okulary ochronne
1 × rękawice ochronne
1 × chemiczne światło ostrzegawcze – czerwone
1 × chemiczne światło ostrzegawcze – żółte
1 × gaszący i chłodzący spray 400 ml
1 × worek na zużyte sorbenty
1 × plastikowa walizka

CENA: 199,-

Zestaw ten nadaje się do usuwania niewielkich wycieków
płynów i gaszenia małego pożaru. Stanowi idelane wyposażenie
samochodu, domu oraz warsztatu itp.

ekologiczne zestawy awaryjne
Zestawy składaj się z różnych produktów sorpcyjnych, podstawowych
środków do ochrony własnej oraz środków tamujących.
Sorbenty uniwersalnie wchłaniają ropopochodne ciecze, rozcieńczalniki
lub płyn do chłodnicy, sorbenty chemiczne wchłaniają oleje lub kwasy,
hydrofobowy rękaw służy do wchłonięcia niebezpiecznych cieczy
z powierzchni wody.
Sypkie sorbenty wyczyszczą efektywnie zanieczyszczenia z jezdni
oraz z posadzek
Ekologia nabiera w naszej codzienności coraz większego znaczenia.
Na ewentualne wycieki niebezpiecznych cieczy powinniśmy być
przygotowani..
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SYPKIE SORBENTY
» str. 8

ZESTEWY AWARYJNE
» str. 38–49

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

Przemysłowa mata 50 × 40 cm

Olejowa mata 50 × 40 cm

Chemiczna mata 50 × 40 cm

Chemiczna ścierka sorpcyjna 50 × 40 cm

MPL 5040/1 – 1 × mata przem.
cena: 2,75
DBM 5040 – 50 szt. przem. mat
cena: 132,-

OPL 5040/1 – 1 × mata olejowa
cena: 2,88
DBO 5040 – 50 szt. olejowych mat

cena: 138,-

CPL 5040/1 – 1 × mata chemiczna
cena: 3,35
DBC 5040 – 50 szt. chemicznych mat
cena: 163,-

CWP 5040/1 – 1 szt. chemicznych
ścierek
CENA: 2,20
CWP 5040 – 100 szt. chemicznych
ścierek
cena: 216,-

Przemysłowy rękaw sorpcyjny ∅ 8 × 120 cm

Olejowy rękaw ∅ 8 × 120 cm

Chemiczny rękaw ∅ 8 × 120 cm

Sypkie sorbenty

MSC 8120/1 – 1 szt. rękawów
przemysłowych
cena: 26,MSC 8120 – szt. rękawów
przemysłowych
cena: 423,-

OSM 8120/1 – 1 × rękaw olejowy
cena: 34,OSM 8120 – 20 szt. rękawów olejowych
cena: 546,-

CSM 8120/1 – 1 × rękaw chemiczny
cena: 56,CSM 8120 – 20 szt. rękawów chem.
cena: 869,-

SK 2 – Sypki sorbent przemysłowy, 10 kg
cena: 42,SK 4 – Sypki sorbent olejowy, 5 kg
cena: 110,SK 1 – Sypki sorbent chemiczny, 18 kg
cena: 63,-

Przemysłowa poduszka sorpcyjna 30 × 35 cm

Olejowa poduszka sorpcyjna 30 × 35 cm

Chemiczna poduszka 30 × 35 cm

Kit awaryjny i granulat

MCC 3035/1 – 1 poduszka przemysłowa
cena: 30,MCC 3035 – 20 szt. poduszek
przemysłowych
cena: 449,-

OCM 3035/1 – 1 × poduszka olejowa
cena:34,OCM 3035 – 20 szt. poduszek olejowych
cena: 456,-

CCM 3035/1 – 1 × poduszka chemiczna
cena: 55,CCM 3035 – 20 szt. poduszek chem.
cena: 456,-

PN 5 PMPA – kit awaryjny 0,5 kg
cena: 35,PN 10 PMPA – kit awaryjny 1 kg
cena: 61,PN 10 P – granulat pasty uszczelniającej
cena: 36,-

Okulary ochronne

Rękawice ochronne

Respirator ochronny

Dywan tamujący

PN 25-1 RA – 65 × 45 cm, 1 szt/opak.
cena: 274,PN 17-2 RA – 45 × 45 cm, 2 szt./opak.
cena: 418,PN 8 RA – 20 × 20 cm, 8 szt./opak.
cena: 826,-

DHS OBR – okulary ochronne
cena: 9,30

DHS RUCH – Rękawice ochronne
cena: 3,80

DHS RECH – Respirator ochronny
cena: 2,-

Worek na zużyte sorbenty

Naklejki i etykiety

Zamek na zestawy awaryjne

DHS 9021 – Worek na zużyte sorbenty
cena: 4,-

DHS NA4 – Naklejka na ZA rozmiar A4
cena: 13,DHS NA5 – Naklejka na ZA rozmiar A5
cena: 11,DHS NNO – Nakl. NIEBEZPIECZNY ODPAD
cena: 6,-

Światła chemiczne

Taśma ostrzegawcza

Miotła i metalowa łopata

le
Zmiotka i szufelka

OM 08086 – światło chemiczne żółte,
czas świecenia 30min
cena: 7,OM 08078 – światło chem. czerwone,
czas świecenia 12godz.
cena: 7,-

DHS VP100 – Taśma ostrzeg. 100 m
cena: 12,DHS VP500 – Taśma ostrzeg. 500 m
cena: 49,-

DHS PSME – Przemysłowa miotła
cena: 22,DHS ALOP – Metalowa łopata
cena: 37,-

DHS LOSM – Zmiotka i szufelka
cena: 6,-

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

Pojemnik na klucz

DHS ZAM – Zamek na ZA

cena: 95,DHS MONZ – Montaż zamku na ZA
cena: 17,-

DHS KRK – Zamykany pojemnik na klucz
cena: 95,-
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MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 58–71

» str. 72–85

SUCHY GRANULAT
Jest najłatwiejszym w użyciu środkiem do awaryjnego uszczelniania
otworów lub do wytwarzania tamy ograniczającej rozlewisko
wyciekającej substancji.
– możliwość stosowania w różnych warunkach atmosferycznych
– długi okres przechowywania
– szybka i efektywna aplikacja
– produkty te znajdują się na profesjonalnym wyposażeniu SP

PN 5 P
OZNACZENIE

Granulat – natychmiastowe powstrzymanie wycieku

PN 50 P

PN 10 P
NAZWA

OBJĘTOŚĆ

WAGA OPAKOWANIA

ILOŚĆ SZT. W OPAK.

cena ZŁ

PN 5 P

Pasta uszczelniająca, granulat

0,5 l

0,6 kg

1 szt.

PN 10 P

Pasta uszczelniająca, granulat

1l

1,2 kg

1 szt.

36,-

PN 50 P

Pasta uszczelniająca, granulat

5l

5,3 kg

1 szt.

159,-

PN 100 P

Pasta uszczelniająca, granulat

10 l

11 kg

1 szt.

277,-

PN 220 P

Pasta uszczelniająca, granulat

22 l

24 kg

1 szt.

484,-

21,-

PASTY USZCZELNIAJĄCE
Gotowe pasty mają idealne właściwości przylegające

– odporne na większość substancji agresywnych

– szybka aplikacja

– zakres temperatury od -15 °C do +80 °C

– dobre uszczelnienie

– wytrzymuje ciśnienie 2,4 m słupa wody

oznaczenie

nazwa

objętość waga opakowania

ILOŚĆ SZT. W OPAK.

cena zł

pn 5 pmpa

Pasta uszczelniająca

0,5 l

0,7 kg

1 szt.

35,-

pn 10 pmpa

Pasta uszczelniająca

1l

1,6 kg

1 szt.

61,-

PN LB

Pasta uszcz. Leak Block

–

0,19 kg

1 szt.

18,-

Pasty wchodzą
w skład naszych
zestawów
awaryjnych

PN 5 PMPA

50

PN 10 PMPA

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

PN LB

ZATYCZKI KANALIZACYJNE
» str. 52

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

FILTRY
KANALIZACYJNE

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

EPOKSYDOWA PASTA USZCZELNIAJĄCA
Przeznaczona do szybkiego i trwałego uszczelniania pęknięć,
nieszczelności itp. Możliwość zastosowania na metalu, ceramice,
drewnie, szkle, betonie i plastiku.
– łatwa aplikacja, obydwie pasty znajdują się w jednej tubie, po
wymieszaniu pasta powoli twardnieje
– po stwardnieniu pastę można ciąć, szlifować, nawiercać oraz
malować
– odporna na większość agresywnych cieczy
– po stwardnieniu nie przewodzi prądu elektrycznego oraz możliwy
jest kontakt z wodą pitną
oznaczenie
PN PTP2

nazwa

waga opakowania

Epoksydowa pasta uszczelniająca

57 g

ILOŚĆ SZT. W OPAK.

cena zł

1 szt.

45,-

BANDAŻ NA RUROCIĄGI
Gumowy bandaż zakończony tekstylnym
zapięciem
– szybka aplikacja
– odpowiedni do rurociągów
pod ciśnieniem
– do wielokrotnego użytku

oznaczenie

nazwa

ILOŚĆ SZT. W OPAK.

cena zł

pn tbp1

Bandaż na rurociągi 4 cm

rozmiar
4 × 80 cm

1 szt.

28,-

pn tbp2

Bandaż na rurociągi 5 cm

5 × 80 cm

1 szt.

32,-

SZYBKOSCHNĄCY BANDAŻ
– doskonały sposób na trwałe naprawy rur
– łatwy w przygotowaniu i użyciu, wystarczy zanurzyć w wodzie na 5 sek.
– naprawa odbywa się w ciągu 30 min.
– po utwardzeniu bandaż wytrzymuje ciśnienie 1400 kPa
– wytrzymuje temp. do 80 °C	
– doskonale trzyma na rurach ze stali, miedzi, PVC, aluminium i laminatach szklanych

oznaczenie

nazwa

rozmiar

ILOŚĆ SZT. W OPAK.

cena zł

pn rtb

Szybkoschnący bandaż

5 × 150 cm

1 szt.

253,-

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
» str. 49
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MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE

ZESTAWY
AWARYJNE

» str. 38–49

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

GOSPODARKA
OLEJAMI

» str. 58–71

» str. 72–85

JEDNORAZOWE DYWANY TAMUJĄCE
Giętkie i wzmocnione dywany tamujące o grubości 2 cm, są
skutecznym środkiem do uszczelniania kratek ściekowych. Zakres
temperatury podczas magazynowania wynosi do –10 °C.
– szybkie zastosowanie
– dobrze przylega do podłoża
– odporne na większość agresywnych substancji
– wytrzymuje ciśnienie aż do 2,4 m słupa wody
– możliwość indywidualnego dopasowania poprzez rozcięcie lub
złączenie dywanu
– produkty te znajdują się w profesjonalnym wyposażeniu SP

Możliwość tymczasowej naprawy dachów
oznaczenie

Możliwość cięcia
i łączenia wg
potrzeb

Przykład uszczelnienia drzwi podczas powodzi

nazwa

rozmiar

waga opakowania

Możliwość uszczelnienia kratki kanalizacyjnej
ilość szt. w opak.

cena zł

PN 8 RA

Dywan tamujący

20 × 20 cm

8,1 kg

8 szt.

826,-

PN 17-2 RA

Dywan tamujący

12 kg

2 szt.

418,-

PN 25-2 RA

Dywan tamujący

45 × 45 cm
65 × 45 cm

14,8 kg

2 szt.

471,-

PN 25-1 RA

Dywan tamujący

PN 26-2 RA
PN 27 RA

7,4 kg

1 szt.

274,-

Dywan tamujący

65 × 45 cm
55 × 55 cm

17,9 kg

2 szt.

617,-

Dywan tamujący

65 × 65 cm

21,3 kg

2 szt.

861,-

ZASTOSOWANIE WYROBÓW PLUG N’DIKE (pasty uszczelniające i jednorazowe dywany tamujące)
rodzaj cieczy
Amylacetat
Benzyna
Dietyleneglycolmonobutylether
EDC kwaśnych
EDC alkaliczne
Etanol
Chlorek etylenu
Ethylenglycolmonobutylether
Genklen
Heksan
Wodorotlenek sodowy
Kwas azotowy
Kwas fluorowodorowy
Kwas fosforowy
Kwas chlorowodorowy
Kwas mlekowy
Kwas octowy
Kwas siarkowy
Metanol
Chlorek metylu
Metylisobutylketon
Alkohole mineralne
Perchloretylen
Woda utleniona
Propanol
Węglan sodu
Toluen
Trietyloaminy
Trójchloroetylen
Farby na bazie wody

stężenie

zastosowanie

99 %

TAK

99 %

99 %
40 %
65.90 %

37.90 %
99.50 %
99 %
99 %
99 %
99 %

15 %

99 %
99 %
99 %

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

uwaga

minimalna reakcja
reakcja po 5 minutach
po 3 godzinach jest wysuszona i rozpada się
minimalna reakcja, wysuszenie

po 3 godzinach jest wysuszona i rozpada się

natychmiastowa reakcja i wysuszenie

po 1 godzinie jest wysuszona i rozpada się

Zastosowanie produktu zależy od rodzaju, stężenia substancji i warunków otoczenia. Dlatego zaleca się wykonanie własnych testów na próbce produktu.
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ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72−77

WANNY WYŁAPUJĄCE
» str. 78

FILTRY
KANALIZACYJNE

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 86–87

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 88–91

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 92–93

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

KANALIZACYJNA ZATYCZKA DO WIELOKROTNEGO UŻYCIA
Zatyczki z PVC odporne są na większość agresywnych cieczy. Można je używać w temperaturach od -40 °C do +150 °C

OPAKOWANIA NA
KANALIZACYJNE ZATYCZKI
Zachęcamy
Państwa
do
zakupu
opakowania na zatyczki kanalizacyjne
wydłużające czas użytkowania

oznaczenie

nazwa

rozmiar

waga opakowania

ilość szt. w opak.

cena zł

PN KU 18

Kanalizacyjna zatyczka

1 szt.

Kanalizacyjna zatyczka

46 × 46 cm
61 × 61 cm

2,3 kg

PN KU 24

4,7 kg

1 szt.

915,-

PN KU 36

Kanalizacyjna zatyczka

92 × 92 cm

11,2 kg

1 szt.

1597,-

PN KU 42

Kanalizacyjna zatyczka

107 × 107 cm

15,2 kg

1 szt.

1870,-

opak.: 	PN KU 18-O cena: 237,-

PN KU 24-O cena: 296,-

PN KU 36-O cena: 396,-

620,-

PN KU 42-O cena: 515,-

BARIERA PVC DO ZATAMOWANIA WYCIEKÓW
Przylegająca bariera – w łatwy i szybki sposób zapobiega
rozprzestrzenianiu się wycieków
– szybka instalacja
– wyraźny żółty kolor
– samoprzylepna dolna strona
– odpowiedni środek prewencyjny
– łatwy w czyszczeniu i magazynowaniu

oznaczenie

nazwa

rozmiar

ilość szt. w opak.

cena zł

PN SB-3

Bariera PVC

10,5 × 5,5 × 300 cm

1 szt.

3048,-

NEOPRENOWA ZATYCZKA KANALIZACYJNA

MAGNETYCZNA ZATYCZKA KANALIZACYJNA

– odporna na większość

– do użycia na wszystkich powierzchniach,
pozbawionych mechanicznych

agresywnych kwasów i zasad

zanieczyszczeń

– wielokrotnego użytku
– wykonana z neoprenu

– odporne na stężone kwasy i zasady

– grubość folii 0,8 mm

– wielokrotnego użytku

– kolor czarny

– siła nacisku 52 g/cm2
– grubość folii 0,9 mm
– kolor czarny

oznaczenie

nazwa

rozmiar

cena zł

PN GZ DRCV

Neoprenowa zatyczka kanalizacyjna

100 × 100 cm

265,-

PN KU M01

Magnetyczna zatyczka kanalizacyjna

60 × 60 cm

192,-

60 × 60 cm
100 × 100 cm

287,-

PN KU M01D

Magn. zatyczka kanal.z uchwytem do magazynowania

PN KU M02

Magnetyczna zatyczka kanalizacyjna

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
» str. 49

215,-
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» str. 50–53

CZYŚCIWA
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MATY
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
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» str. 58–71
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KANALIZACYJNE

» str. 72–85

» str. 86–87

CZYŚCIWO NA BAZIE CELULOZY – TRÓJWARSTWOWE
Czyściwo celulozowe trójwarstwowe z recyklingu. Jego zaletą jest niski koszt. Stosując na bardzo mokrej powierzchni może
się rozmoczyć, produkt jednorazowego użytku. Wykonane z naturalnych materiałów pochodzących z recyklingu.

kod

kolor

HC 781

niebieski

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
3

500

22 × 36 cm

23,-*

22,-*

HC 782

niebieski

3

1000

22 × 36 cm

46,-*

45,-*

44,-*

HC 783

niebieski

3

500

38 × 36 cm

41,-*

40,-*

39,-*

HC 784

niebieski

3

1000

38 × 36 cm

80,-

79,-

78,-

21,-*

*cena za rolkę, opakowanie zawiera dwie rolki czyściwa

CZYŚCIWO NA BAZIE CELULOZY – DWUWARSTWOWE
Czyściwo celulozowe dwuwarstwowe z recyklingu. Jego zaletą jest niski koszt. Stosując na bardzo mokrej powierzchni może
się rozmoczyć, produkt jednorazowego użytku. Wykonane z naturalnych materiałów pochodzących z recyklingu.

kod

kolor

HC 771

niebieski

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
2

1000

HC 773

niebieski

2

1000

22 × 36 cm
38 × 36 cm

31,-*

30,-*

29,-*

51,-*

50,-*

49,-*

*cena za rolkę, opakowanie zawiera dwie rolki czyściwa

CZYŚCIWO NA BAZIE AIRLAIDU – mocne
Wysokiej jakości czyściwo z mieszanki celulozy i przemysłowej technologii polimerowej EVA Airlaid, jest bardzo miękkie a przy
tym wytrzymałe. Produkt jest wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Posiada wyższą zdolność sorpcyjną, nie
pozostawia włókien. Zastosowanie w przemyśle spożywczym (ISEGA certyfikatu). Materiał jest naturalny, biodegradowalny
i nadaje się do recyklingu.

kod

kolor

HC 751

biały

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

27 × 38 cm

87,-

86,-

85,-

HC 752

biały

1

500

40 × 38 cm

128,-

127,-

126,-

CZYŚCIWO na bazie airlaidu - średnie
Wysokiej jakości czyściwo z mieszanki celulozy i przemysłowej technologii polimerowej EVA Airlaid, jest bardzo miękkie a przy
tym wytrzymałe. Produkt jest wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Posiada wyższą zdolność sorpcyjną, nie
pozostawia włókien. Zastosowanie w przemyśle spożywczym (ISEGA certyfikatu). Materiał jest naturalny, biodegradowalny
i nadaje się do recyklingu.
kod

kolor

HC 741

biały

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

27 × 38 cm

102,-

101,-

100,-

HC 742

biały

1

500

40 × 38 cm

155,-

154,-

153,-

HC 743

biały

1

1000

27 × 32 cm

204,-

203,-

202,-

CZYŚCIWO NA BAZIE AIRLAIDU – CIENKIE
Wysokiej jakości czyściwo przemysłowe wykonane ze 100% celulozy wytwarzane technologią Airlaid, jest bardzo miękkie
a przy tym wytrzymałe. Produkt jest wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Posiada wyższą zdolność sorpcyjną.
Zastosowanie w przemyśle spożywczym (ISEGA certyfikatu). Materiał jest naturalny, biodegradowalny i nadaje się do
recyklingu.
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kod

kolor

HC 761

biały

1

750

27 × 38 cm

99,-

98,-

97,-

HC 762

biały

1

750

40 × 38 cm

156,-

152,-

148,-

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE
» str. 56

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.

PODAJNIKI
» str. 57

PREPARATY
ODTŁUSZCZAJĄCE
» str. 97

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 92–93

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

pozostały
asortyment

» str. 97

» str. 98–99

CZYŚCIWO POLIPROPYLENOWE – MOCNE
Czyściwo z mikrowłókien na bazie polipropylenu o większej odporności na ścieranie. Produkt jest wielokrotnego użytku,
można go prać i wykręcać. Jest szczególnie przydatne do wycierania oleju, tłustych zabrudzeń i emulsji. Zaletą jest wysoka
odporność na chemikalia i rozpuszczalniki. Nie nadają się do polerowania szyb.

kod

kolor

HC 731

niebieski

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

32 × 36 cm

171,-

169,-

167,-

HC 732

niebieski

1

420

40 × 36 cm

202,-

199,-

196,-

CZYŚCIWO TEKSTYLNE – WISKOZA
Czyściwo do polerowania wykonana technologią Spunlace z włókien wiskozowych. Tkanina ta posiada wysoką wytrzymałość
i elastyczność, a otwory zapewniają większą chłonność kurzu i brudu. Tkanina nadaje się do stosowania w przemyśle
motoryzacyjnym, ale również do użytku w szpitalach. Produkt jest wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Jest
odporne na rozpuszczalniki i rozcieńczalniki.
kod

kolor

HC 721

biały

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

28 × 36 cm

126,-

124,-

122,-

HC 722

biały

1

600

28 × 36 cm

183,-

181,-

179,-

CZYŚCIWO CELULOZOWE Z DODATKIEM LATEKSU
Wysokiej jakości czyściwo z naturalnych włókien celulozowych z dodatkiem lateksu. Doskonale nadaje się w przemyśle
spożywczym. Jego parametry pozwalają na wielokrotne zastosowanie, można go prać i wykręcać. W postaci mokrej i suchej
nie strzępi się. Jest bardzo miękkie oraz odporne na działanie rozpuszczalników i rozcieńczalników.

kod

kolor

HC 791

biały

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

750

30 × 36 cm

162,-

159,-

156,-

HC 792

biały

1

1 008

30 × 34 cm

267,-

264,-

261,-

CZYŚCIWO TEKSTYLNE
Wysokiej jakości i wytrzymałe czyściwo nadaje się do polerowania, wykonane technologią Spunlace. Tkanina ta posiada
wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Produkt jest
wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Jest odporne na rozpuszczalniki i rozcieńczalniki.

kod

kolor

HC 712

biały

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

30 × 38 cm

156,-

153,-

150,-

HC 716

biały

1

500

30 × 38 cm

177,-

175,-

173,-

cZYŚCIWO TEKSTYLNE PRINT
Wysokiej jakości tkanina została opracowana specjalnie dla drukarek. Czyściwo jest wykonane technologią Spunlace, która
zapewnia dużą odporność na ścieranie. Produkt jest wielokrotnego użytku, można go prać i wykręcać. Trwałe w wykorzystaniu
na sucho lub na mokro. Odporne na rozpuszczalniki i chemikalia.

kod

kolor

HC 711

turkusowy

Ilość warstw ilość odcinków wymiary odcinka CENA od 1 szt. CENA od 10 szt. CENA od 30 szt.
1

500

30 × 38 cm

165,-

164,-

163,-

HC 715

turkusowy

1

500

30 × 38 cm

183,-

181,-

179,-
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OLEJOWE ŚCIERKI NA BAZIE POLIPROPYLENU
Olejowe ścierki chłoną tylko substancje ropopochodne,
odpychają natomiast wodę. Sprawdzają się wszędzie
tam, gdzie powierzchnie wymagają odtłuszczenia, nie
pozostawiają śladów włókien.

wielokrotnego

użytku

DBOW 5040
Ścierki wzmocnione w
kartonie
rozmiar: 50 × 40 cm
opakowanie: 200 szt.
zdolność sorpcyjna: 28 l
CENA: 311,-

OWP 5040
Ścierki wzmocnione
rozmiar: 50 × 40 cm
opakowanie: 100 szt.
zdolność sorpcyjna: 14 l
CENA: 148,-

OWR 10032
Ścierki wzmocnione
perforowane
rozmiar: 32 cm × 100 m
opak.: 1 szt. (300 odcinków)
zdolność sorpcyjna: 30 l
	CENA: 180,-

CHEMICZNE ŚCIERKI SORPCYJNE
Są wytwarzane z wysokiej jakości polipropylenu, nie pozostawiają
śladów włókien. Ścierki te są odpowiednie do pracy w laboratoriach
i zakładach chemicznych.
– odporna na rozpuszczalniki i kwasy
– w stanie mokrym również odporna
– miękki materiał

CWR 10032
Ścierki wzmocnione
perforowane
rozmiar: 32 cm × 100 m
opak.: 1 ks (300 odcinków)
zdolność sorpcyjna: 25 l
CENA: 210,-
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DBCW 5040
Ścierki wzmocnione
w kartonie
rozmiar: 50 × 40 cm
opakowanie: 200 szt.
zdolność sorpcyjna: 16 l
CENA: 341,-

PREPARATY
ODTŁUSZCZAJĄCE
» str. 97

CWP 5040
ścierki wzmocnione
rozmiar: 50 × 40 cm
opakowanie: 100 szt.
zdolność sorpcyjna: 10 l
	CENA: 162,-

OWR 32450
Ścierki cienkie w rolce
rozmiar: 32 cm × 450 m
opakowanie: 1 szt.
zdolność sorpcyjna: 100 l
CENA: 332,-

GOSPODARKA
ODPADAMI

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 88–91

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

PODAJNIKI
Głównym celem podajników jest szybkie, proste, praktyczne i ekonomiczne użycie i dozowanie sorbentu oraz czyste i zorganizowane
stanowisko pracy.

hc 960
Wielofunkcyjny podajnik
na kółkach dla sorbentów
tekstylnych
– Solidna konstrukcja
– Dwa kółka wyposażone w hamulce
– Dla rolki o max. szerokości 48 cm

HC 961
Podajnik dla sorbentów
tekstylnych
– Solidna konstrukcja
– Produkt dostarczany w elementach do
samodzielnego montażu
– Dla rolki o max. szerokości 48 cm

HC 962
Naścienny podajnik dla
sorbentów tekstylnych
– Solidna konstrukcja
– Półki boczne na akcesoria
– Dla rolki o max. szerokości 40 cm

wymiary: 64 × 72,5 × 144,5 cm
wykonany z polietylenu
waga: 28 kg
cena: 2481,-

wymiary: 55,5 × 83 × 185 cm
wykonany ze stali - malowany
waga: 43 kg
cena: 1695,-

wymiary: 35 × 61 × 57 cm
wykonany ze stali - malowany
waga: 9 kg
cena: 375,-

HC 996
Podajnik na kółkach

HC 997
Podajnik naścienny

HC 998
Podajnik stojący

− Dla rolki o max. szerokości 40 cm
− Konstrukcja metalowa
− Łatwy montaż

− Dla rolki o max. szerokości 40 cm
− Konstrukcja metalowa
− Zestaw do montażu w komplecie
− Łatwy montaż

– Dla rolki o max. szerokości 40 cm
– Konstrukcja metalowa
– Łatwy montaż

wymiary: 42 × 79 × 89 cm
waga: 5 kg
średn.wału: 8 mm
cena: 205,-

wymiary: 40 × 51 × 47 cm
waga: 2 kg
średn.wału: 8 mm

wymiary: 43 × 51 × 85 cm
waga: 3 kg
średn.wału: 8 mm
cena: 107,-

cena: 117,-
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MATY PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57
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FILTRY
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» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

INNoWAcYjNE RozWIązANIA DLA PRAcY W śRoDoWISku PRzEMYSŁoWYM
1. REDukcjA zMęczENIA – jAk SIę ją uzYSkujE?

Symbole ergonomicznych mat przemysłowych
REDUKCJA ZMĘCZENIA

Efekt redukcji zmęczenia przy stosowaniu maty został najlepiej
opisany w publikacji „Occupational Health & Safety”, której
autorem jest James M. Kendrick: „Wykładziny redukujące zmęczenie
są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały wykonywanie
naturalnych, choć zwykle niezauważalnych ruchów ciała, które
powodują subtelne ruchy mięśni łydek i ud. Przyczynia się to poprawy
przepływu krwi przez naczynia w nogach i zapobiega zastojom krwi
w żyłach, które powodują odczucie zmęczenia u pracownika.”

Maty dzięki odpowiednim, sprężystym materiałom
poprawiają krążenie krwi w nogach co redukuje
zmęczenie i zwiększa komfort pracy.
ANTYPOŚLIZGOWE
Maty zwiększają przyczepność dzięki opdpowiednim
fakturom i wzorom powierzchni.

Badania przeprowadzone w Centrum Ergonomii na Uniwersytecie
Michigan, oraz na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu
Stanu Kansas doprowadziły do zaobserwowania różnic między
staniem na twardej podłodze a staniem na miękkiej podłodze. We
wnioskach z tych badań stwierdzono znaczący wpływ na zmęczenie
i komfort odczuwane w różnych częściach ciała pracownika.

OLEJOODPORNE
Maty przystosowane do kontaktu z olejami
w środowisku przemysłowym.
SPAWANIE
Maty wykonane z mieszanek gum odpornych na
gorące opiłki, odpryski, przystosowane do użytkowania
podczas prac spawalniczych .
ESD
Antystatyczne maty wykonane z materiałów
przewodzących. Nadają się do stosowania w strefach
chronionych EPA.
OGNIOODPORNE
Maty odporne na ogień i wysokie temperatury.
Testowane przez niezależne laboratoria.
DRENAŻ
Maty z drenażem o otwartecj strukturze odprowadzają
rozlane płyny i zanieczyszczenia bezpośrednio na posadzkę.

Długotrwała praca w pozycji stojącej na twardej posadzce może
powodować szereg problemów. Po pierwsze, stanie powoduje
zaciskanie mięśni, co redukuje przepływ krwi. Prowadzi to do bólów
mięśni i stawów i powoduje zastoje krwi w naczyniach. Dodatkowo,
długie stanie powoduje wykrzywienie lub nadmierne spłaszczenie
stopy. O ile może to być po prostu męczące i nieco bolesne, to
może także prowadzić do wystąpienia plantar fasciitis lub innych
poważnych schorzeń stóp. Bóle w dolnej części pleców najczęściej
występują u pracowników stojących w pracy 4 lub więcej godzin
dziennie.
Jak opisał J.M.Kendrick efekt uginania się maty redukującej
zmęczenie powoduje mikroruchy stóp, zmniejszające zastoje
krwi w żyłach nóg. Może też działać korzystnie przy zimnych
i wilgotnych posadzkach. Uważa się, iż zmniejszenie zmęczenia
w pracy wywiera wielostronny korzystny wpływ na pracowników,
redukując prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków w pracy
i poprawiając ogólną wydajność pracy.

ELEKTROIZOLACJA

Mniejsza jest absencja w pracy wynikająca z wypadków, mniej
zwolnień lekarskich oraz poprawie ulegają warunki bhp w pracy.
Jednakże zbyt głębokie uginanie się maty może mieć efekt
negatywny. Zbyt miękka mata może stać się przyczyną większego
zmęczenia, ponieważ nadmiernie obciąża mięśnie szkieletowe.
Wysiłek z tym związany można porównać do biegania po piasku.

Maty elektroizolacyjne. Chronią pracowników przed
porażeniem prądem elektrycznym.

2. jAkIE Są koRzYścI zE SToSoWANIA MAT?

AMORTYZACJA
Maty amortyzują i chronią przed zniszczeniem
spadające materiały, narzędzia oraz samą posadzkę.
Tłumią hałas.

REDSTOP™
Maty oznaczone tym symbolem są pokryte od spodu
przyczepną powłoką, która zapobiega przesuwaniu się
mat na posadzce.
RUCH KOŁOWY

Dan MacLeod, konsultant w dziedzinie ergonomii, wyraził opinię,
iż jedna minuta dziennie na stanowisku pracy przez cały rok daje
kwotę ok. 400 zł za cały rok. Tak więc, pięciominutowa przerwa
w pracy wynikająca ze zmęczenia to koszt ok. 2000 zł rocznie.
Jeśli pomnożyć te liczby przez ilość pracowników danego zakładu
można bez kalkulatora stwierdzić, że inwestycja w maty podłogowe
posiada swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Maty odpowiednie dla ruchu kołowego.

3. jAkI jEST cEL SToSoWANIA MAT?
NFSI®
Testowane przez National Floor Safety Institute
(Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Pokryć
Podłogowych).
IZOLACJA
Maty zabezpieczają pracowników przed kontaktem
z zimnymi i mokrymi posadzkami. Poprawiają ogólne
samopoczucie pracowników.
mrOZOODPORNOŚĆ
Materiał jest odporny na niskie temperatury.
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MATY W ROLKACH
» str. 60–66

Pomimo, iż wyniki badań wskazują na korzystne działanie mat, ich
skuteczność jest ostatecznie poddawana testowi przez pracownika
na stanowisku pracy. Fizyczna wielkość ciała pracownika oraz
jego osobiste preferencje odnośnie wygody mogą mieć wpływ
na decyzję o wyborze właściwej maty. Osoba ważąca 90 kg
będzie potrzebowała innej maty niż ważąca zaledwie 60 kg.
Poza miękkością maty należy także uwzględnić swobodę ruchów
pracownika. O ile funkcja antypoślizgowa maty nie podlega dyskusji
(1 na 6 wypadków w pracy związany jest z poślizgnięciem, co
przekłada się na 35% dni absencji na leczenie), należy również
uwzględnić łatwość dokonywania zwrotów podczas poruszania się
po macie.

MATY GASTRONOMICZNE
» str. 67

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

maty z otworami
– wysokiej jakości maty redukujące zmęczenie.

– mocne przyleganie do podłoża

– otwory ułatwiają wentylację i spływanie zanieczyszczeń,
pozostawiając czystą i suchą powierzchnię maty

– nie zawiera silikonu, może być stosowana w lakierniach
samochodowych

– 100% guma nitrylowa przystosowana do olejów przemysłowych
oraz agresywnych cieczy

– dla przedłużenia trwałości można je czyścić za pomocą
detergentów i myjek ciśnieniowych

– powierzchnia antypoślizgowa

PR 225/1CO
Mata z otworami – mała
– po trzech stronach modułu jest
doskonale widoczna krawędź
w kolorze pomarańczowym
Kolor: czarny
Rozmiar: 66 × 102 cm
Grubość całkowita: 22 mm
Waga: 8,8 kg

PR 225/2CO
Mata z otworami – ŚREDNIA
– po trzech stronach modułu jest
doskonale widoczna krawędź
w kolorze pomarańczowym
Kolor: czarny
Rozmiar: 97 × 163 cm
Grubość całkowita: 22 mm
Waga: 21 kg

cena: 392,-

cena: 695,-

PR 225/3CO
Mata z otworami – DUŻA
– po trzech stronach modułu jest
doskonale widoczna krawędź
w kolorze pomarańczowym
Kolor: czarny
Rozmiar: 97 × 315 cm
Grubość całkowita: 22 mm
Waga: 37,2 kg

cena: 1235,-

POD MATY ZALECAMY STOSOWAĆ DYWANY TEKSTYLNE
ORHF 8040 LUB MRHF 8040

MATY MODUŁOWE
» str. 69–71

MATY ANTYSTATYCZNE
» str. 70
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CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
OLEJAMI

MATY PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 72–85

WEWNĘTRZNE MATY - BARDZO ODPORNE
– trwałość, wygoda i bezpieczeństwo
– odporne
na
zużycie
powierzchnie
z mikrokomórkowego laminatu winylowego

posiadają

powłokę

–	technologia Uni-FusionTM odporna na najbardziej intensywne użytkowanie
–	odporność na większość płynów i środków chemicznych.
– warstwa wierzchnia z PCV o grubości 4,7 mm
– twarsość: 85 Shore A
– zerwanie przy wydłużeniu: 62,6%
– grubość całkowita: 14 mm
– antypoślizgowość: R10

WEWNĘTRZNE MATY DO OBSZARÓW SUCHYCH
kod
PR 1DF/034CZ

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

3,2 kg

247,-

8 kg

659,-

91 × 300 cm
91 × 600 cm

15,9 kg

1296,-

PR 1DF/434CZ

31,8 kg

2625,-

PR 1DF/534CZ

60 cm × 22,8 m

77 kg

5843,-

PR 1DF/334CZ

91 cm × 22,8 m

110 kg

8921,-

PR 1DF/634CZ

122 cm × 22,8 m

158 kg

11685,-

PR 1DF/134CZ
PR 1DF/234CZ

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 1DF/03CE

60 × 91 cm

3,2 kg

PR 1DF/13CE

91 × 150 cm

8 kg

606,-

PR 1DF/23CE

91 × 300 cm

15,9 kg

1193,-

PR 1DF/43CE

91 × 600 cm
60 cm × 22,8 m

31,8 kg

2463,-

PR 1DF/53CE

77 kg

5648,-

PR 1DF/33CE

91 cm × 22,8 m

110 kg

8208,-

PR 1DF/63CE

122 cm × 22,8 m

158 kg

11298,-

kod

wymiary

PR 1DF/01SE

waga

225,-

cena zł
225,-

60 × 91 cm
91 × 150 cm

3,2 kg

PR 1DF/02SE

8 kg

606,-

PR 1DF/03SE

91 × 300 cm

15,9 kg

1193,-

PR 1DF/04SE

91 × 600 cm
60 cm × 22,8 m

31,8 kg

2463,-

PR 1DF/05SE

77 kg

5648,-

PR 1DF/06SE

91 cm × 22,8 m

110 kg

8208,-

PR 1DF/07SE

122 cm × 22,8 m

158 kg

11298,-

RED STOP – Maty są pokryte od spodu przyczepną powłoką, która
zapobiega przesuwaniu się mat na posadzce
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MATY Z OTWORAMI
» str. 59

MATY GASTRONOMICZNE
» str. 67

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

WEWNĘTRZNE MATY Z STRUKTURĄ BOMBELKOWĄ
– trwałość, wygoda i bezpieczeństwo
– odporne na zużycie powierzchnie posiadają powłokę z mikrokomórkowego
laminatu winylowego
– połączenie wykładziny winilowej z pianką winylową zapewnia najwyższą
trwałość i najlepsze właściwości przeciwzmęczeniowe
– maty są pokryte od spodu przyczepną powłoką,
która zapobiega przesuwaniu się mat na posadzce
– warstwa z PCV o grubości 5 mm, grubość całkowita 19 mm
– twarsość: 95 Shore A
– zerwanie przy wydłużeniu: 150%
– antypoślizgowość: R9

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 30E/01CZ

60 × 91 cm

3,4 kg

PR 30E/02CZ

91 × 150 cm

8,6 kg

298,810,-

PR 30E/03CZ

91 × 200 cm

11,5 kg

1062,-

PR 30E/04CZ

91 × 300 cm
91 × 600 cm

17,2 kg

1592,-

PR 30E/05CZ

34,4 kg

3183,-

PR 30E/06CZ

60 cm × 21,9 m

82,8 kg

7303,-

PR 30E/07CZ

91 cm × 21,9 m

125,5 kg

10953,-

PR 30E/08CZ

122 cm × 21,9 m

168,3 kg

14605,-

PR 30E/09CZ

152 cm × 21,9 m

209,7 kg

18257,-

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 30E/01CE

60 × 91 cm

3,4 kg

PR 30E/02CE

91 × 150 cm

8,6 kg

745,-

PR 30E/03CE

91 × 200 cm

11,5 kg

977,-

PR 30E/04CE

91 × 300 cm
91 × 600 cm

17,2 kg

1465,-

PR 30E/05CE

34,4 kg

2930,-

PR 30E/06CE

60 cm × 21,9 m

82,8 kg

6718,-

PR 30E/07CE

91 cm × 21,9 m

125,6 kg

10077,-

PR 30E/08CE

122 cm × 21,9 m

168,3 kg

13437,-

PR 30E/09CE

152 cm × 21,9 m

209,7 kg

16797,-

kod

wymiary

waga

PR 30E/01SE

283,-

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

3,4 kg

290,-

PR 30E/02SE

8,6 kg

760,-

PR 30E/03SE

91 × 200 cm

11,5 kg

997,-

PR 30E/04SE

91 × 300 cm

17,2 kg

1495,-

PR 30E/05SE

91 × 600 cm
60 cm × 21,9 m

34,4 kg

2988,-

82,8 kg

6853,-

PR 30E/06SE
PR 30E/07SE

91 cm × 21,9 m
122 cm × 21,9 m

125,6 kg

10278,-

PR 30E/08SE

168,3 kg

13705,-

PR 30E/09SE

152 cm × 21,9 m

209,7 kg

17132,-

RED STOP – Maty są pokryte od spodu przyczepną powłoką, która
zapobiega przesuwaniu się mat na posadzce

MATY MODUŁOWE
» str. 69–71
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CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
OLEJAMI

MATY PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 72–85

WEWNĘTRZNE MATY - ODPORNE
– wykonane z mikrokomórkowego winylu o strukturze zawierającej
miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla
pracowników
– kamyczkowa powierzchnia zapewnia dobrą
w każdym kierunku i jest łatwa do czyszczenia

przyczepność

– warstwa ochronna Dyna ShieldTM przedłuża trwałość wyrobu
o 50% w prównaniu do zwykłego winylu mikrokomórkowego
– grubość całkowita: 12,5 mm
– twarsość: 15 - 25 Shore A
– zerwanie przy wydłużeniu: 125 - 145%
– nie zawiera DOP

WEWNĘTRZNE MATY DO OBSZARÓW SUCHYCH
kod
PR 196/01CZ

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

2,1 kg

115,-

PR 196/02CZ

5,3 kg

295,-

PR 196/03CZ

60 cm × 18,3 m

43 kg

2242,-

PR 196/04CZ

91 cm × 18,3 m

64 kg

3363,-

PR 196/05CZ

122 cm × 18,3 m

86 kg

4485,-

kod
PR 196/01SE

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

2,1 kg

105,-

PR 196/02SE

5,3 kg

272,-

PR 196/03SE

60 cm × 18,3 m

43 kg

2063,-

PR 196/04SE

91 cm × 18,3 m

64 kg

3095,-

PR 196/05SE

122 cm × 18,3 m

86 kg

4125,-

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 1A1/01CZ

60 × 91 cm

2,1 kg

PR 1A1/02CZ

91 × 150 cm

5,3 kg

295,-

PR 1A1/03CZ

60 cm × 18,3 m

43 kg

2242,-

PR 1A1/04CZ

91 cm × 18,3 m
122 cm × 18,3 m

64 kg

3363,-

86 kg

4485,-

PR 1A1/05CZ

kod

wymiary

waga

115,-

cena zł

PR 1A1/01SE

60 × 91 cm

2,1 kg

PR 1A1/02SE

91 × 150 cm

5,3 kg

272,-

PR 1A1/03SE

60 cm × 18,3 m

43 kg

2063,-

PR 1A1/04SE

91 cm × 18,3 m
122 cm × 18,3 m

64 kg

3095,-

86 kg

4125,-

PR 1A1/05SE
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MATY Z OTWORAMI
» str. 59

105,-

MATY GASTRONOMICZNE
» str. 67

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

WEWNĘTRZNE MATY - ODPORNE
kod

wymiary

waga

cena zł

PR 19D/01CZ

60 × 91 cm

2,1 kg

115,-

PR 19D/02CZ

91 × 150 cm

5,3 kg

295,-

PR 19D/03CZ

60 cm × 18,3 m
91 cm × 18,3 m

43 kg

2242,-

PR 19D/04CZ

64 kg

3363,-

PR 19D/05CZ

122 cm × 18,3 m

86 kg

4485,-

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 19D/01SE

60 × 91 cm

2,1 kg

105,-

PR 19D/02SE

91 × 150 cm

5,3 kg

272,-

PR 19D/03SE

60 cm × 18,3 m

43 kg

2063,-

PR 19D/04SE

91 cm × 18,3 m

64 kg

3095,-

PR 19D/05SE

122 cm × 18,3 m

86 kg

4125,-

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 19D/01ZE

60 × 91 cm

2,1 kg

115,-

PR 19D/02ZE

91 × 150 cm

5,3 kg

295,-

PR 19D/03ZE

60 cm × 18,3 m
91 cm × 18,3 m

43 kg

2242,-

PR 19D/04ZE

64 kg

3363,-

PR 19D/05ZE

122 cm × 18,3 m

86 kg

4485,-

kod

wymiary

waga

cena zł
115,-

PR 1A3/01CZ

60 × 91 cm
91 × 150 cm

2,1 kg

PR 1A3/02CZ

5,3 kg

295,-

PR 1A3/03CZ

60 cm × 18,3 m

43 kg

2242,-

PR 1A3/04CZ

91 cm × 18,3 m
122 cm × 18,3 m

64 kg

3363,-

PR 1A3/05CZ

86 kg

4485,-

kod

wymiary

waga

cena zł
105,-

PR 1A3/01CE

60 × 91 cm
91 × 150 cm

2,1 kg

PR 1A3/02CE

5,3 kg

272,-

PR 1A3/03CE

60 cm × 18,3 m

43 kg

2063,-

PR 1A3/04CE

91 cm × 18,3 m
122 cm × 18,3 m

64 kg

3095,-

PR 1A3/05CE

86 kg

4125,-

kod

wymiary

waga

cena zł
105,-

PR 1A3/01SE

60 × 91 cm
91 × 150 cm

2,1 kg

PR 1A3/02SE

5,3 kg

272,-

PR 1A3/03SE

60 cm × 18,3 m

43 kg

2063,-

PR 1A3/04SE

91 cm × 18,3 m
122 cm × 18,3 m

64 kg

3095,-

86 kg

4125,-

PR 1A3/05SE

MATY MODUŁOWE
» str. 69–71

MATY ANTYSTATYCZNE
» str. 70

63

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
OLEJAMI

MATY PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 72–85

WEWNĘTRZNE MATY - StandarD
– wykonane z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej
miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla
pracowników
– ze wszystkich 4 stron mata jest wykończona spadem, minimalizując
ryzyko potknięcia się na brzegach
– korzyści ergonomiczne dzięki niskiej platformie roboczej
– grubość całkowita: 9,4 mm
– zerwanie przy wydłużeniu: 192%
– nie zawiera DOP

WEWNĘTRZNE MATY DO OBSZARÓW SUCHYCH
kod
PR 19B/034CZ

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

1,2 kg

75,-

PR 19B/134CZ

3 kg

188,-

PR 19B/234CZ

60 cm × 18,3 m

26 kg

1426,-

PR 19B/334CZ

91 cm × 18,3 m

37 kg

2139,-

PR 19B/434CZ

122 cm × 18,3 m

51 kg

2598,-

kod
PR 19B/03CE

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

1,2 kg

70,-

PR 19B/13CE

3 kg

173,-

PR 19B/23CE

60 cm × 18,3 m

26 kg

1312,-

PR 19B/33CE

91 cm × 18,3 m

37 kg

1968,-

PR 19B/43CE

122 cm × 18,3 m

51 kg

2390,-

kod
PR 19B/01SE

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

1,2 kg

75,-

PR 19B/02SE

3 kg

188,-

PR 19B/03SE

60 cm × 18,3 m

26 kg

1426,-

PR 19B/04SE

91 cm × 18,3 m

37 kg

2139,-

PR 19B/05SE

122 cm × 18,3 m

51 kg

2598,-

kod
PR 19B/01MO
PR 19B/02MO
PR 19B/03MO

wymiary
60 × 91 cm
91 × 150 cm

waga

cena zł

1,2 kg

70,-

3 kg

173,-

60 cm × 18,3 m
91 cm × 18,3 m

26 kg

1312,-

PR 19B/04MO

37 kg

1968,-

PR 19B/05MO

122 cm × 18,3 m

51 kg

2390,-
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MATY Z OTWORAMI
» str. 59

MATY GASTRONOMICZNE
» str. 67

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

Mata standard z powierzchnią rowkową
– wykonane z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej
miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla
pracowników
– ze wszystkich 4 stron mata jest wykończona spadem, minimalizując
ryzyko potknięcia się na brzegach
– powierzchnia rowkowa zwiększa przyczepność maty
– grubość całkowita: 9,4 mm
– twarsość: 20 Shore A
– zerwanie przy wydłużeniu: 160%
– antypoślizgowość: R10

Mata standard z powierzchnią rowkową
kod

wymiary

waga

cena zł

PR 19A/01CZ

60 × 91 cm

1,3 kg

72,-

PR 19A/02CZ

91 × 150 cm

3,2 kg

175,-

PR 19A/03CZ

60 cm × 18,3 m

26 kg

1262,-

PR 19A/04CZ

91 cm × 18,3 m

38 kg

1892,-

PR 19A/05CZ

122 cm × 18,3 m

51 kg

2522,-

kod
PR 19A/01CE

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

1,3 kg

68,-

PR 19A/02CE

3,2 kg

163,-

PR 19A/03CE

60 cm × 18,3 m

26 kg

1160,-

PR 19A/04CE

91 cm × 18,3 m

38 kg

1740,-

PR 19A/05CE

122 cm × 18,3 m

51 kg

2320,-

kod
PR 19A/01SE

wymiary

waga

cena zł

60 × 91 cm
91 × 150 cm

1,3 kg

68,-

PR 19A/02SE

3,2 kg

163,-

PR 19A/03SE

60 cm × 18,3 m

26 kg

1160,-

PR 19A/04SE

91 cm × 18,3 m

38 kg

1740,-

PR 19A/05SE

122 cm × 18,3 m

51 kg

2320,-

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 19A/03HN

60 cm × 18,3 m

26 kg

1290,-

PR 19A/04HN

91 cm × 18,3 m

38 kg

1933,-

PR 19A/05HN

122 cm × 18,3 m

51 kg

2578,-

MATY MODUŁOWE
» str. 69–71

65

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA
OLEJAMI

MATY PRZEMYSŁOWE

» str. 54–57

» str. 72–85

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

CHODNIKI
Wykładzina o doskonałej wytrzymałości na ścieranie i rozdzieranie. Przeznaczona do
stosowania jako wykładzina podłogowa, wykładzina do półek i do wszystkich innych
zastosowań przemysłowych w warsztatach, przy maszynach i w dowolnym miejscu, gdzie
przedmioty łatwo przesuwają się na stołach, wózkach, pojazdach, skrzyniach samochodów.
Wytrzymała na rozcieńczone kwasy i zasady.
– grubość całkowita: 3 i 6 mm
– twarsość: 60 Shore A
– zerwanie przy wydłużeniu: 250%

PR 2EE/1CE
MATA W ROLCE 3 mm DROBNOROWKOWA
Gęstość: 1,5 t/m3
Wytrzymałość na rozciąganie: 3,5 MPa
Odporność na ścieranie: 300-500 mm3
Odporność na temperatury: -30 °C, +70 °C
Kolor: czarna
Rozmiar: 100 cm × 10 m
Waga: 32 kg

PR 2EF/1CE
MATA W ROLCE 6 mm DROBNOROWKOWA
Gęstość: 1,5 t/m3
Wytrzymałość na rozciąganie: 3,5 MPa
Odporność na ścieranie: 300-500 mm3
Odporność na temperatury: -30 °C, +70 °C
Kolor: czarna
Rozmiar: 100 cm × 10 m
Waga: 75 kg
6
3

cena: 446,-

PR 2F0/1CE
MATA W ROLCE 3 mm szerokorowkowa
Gęstość: 1,5 t/m3
Wytrzymałość na rozciąganie: 3,5 MPa
Odporność na ścieranie: 300-500 mm3
Odporność na temperatury: -30 °C, +70 °C
Kolor: czarna
Rozmiar: 100 cm × 10 m
Waga: 34 kg

cena: 1008,-

PR 2F1/1CE
MATA W ROLCE 3 mm szerokorowkowa
Gęstość: 1,5 t/m3
Wytrzymałość na rozciąganie: 3,5 MPa
Odporność na ścieranie: 300-500 mm3
Odporność na temperatury: -30 °C, +70 °C
Kolor: czarna
Rozmiar: 120 cm × 10 m
Waga: 86 kg
6

3

CENA: 1208,-

CENA: 464,-
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MATA Z SORBENTEM TEKSTYLNYM
– ergonomiczne maty nadają się do połączenia z tekstylnym sorbentem (MRHF 8040, ORHF 8040)
–	wykonane z wysokiej jakości gumy nitrylowej, odpornej na działanie olejów przemysłowych
– krawędzie skośne na 4 bokach są uniesione, tworząc obrzeże wokół wykładziny
–	chropowata „chwytna” powierzchnia uniemożliwia przesuwanie tekstylnego sorbentu
–	nie zawiera silikonu

Detail PR 244

Detail PR 249

PR 244/1CE
Ekonomiczna mata z sorbentem tekstylnym
Zalecane zastosowanie: miejsca wilgotne i zaolejone, dla
użytkowników wymagających wygody i wytrzymałości. Otwory
umożliwiają wentylację i odprowadzenie nadmiaru rozlanych płynów
– Mata odpowiada rozmiarom tekstylnych sorbentów ORHF 8040
oraz MRHF 8040
– Mata jest sprzedawana z jednym wkładem tekstylnym MRHF
Grubość całkowita: 19 mm
Waga: 17,5 kg
Wymiary (zewn.): 91 × 163 cm
cena: 753,-

PR 249/1CE
Ekonomiczna mata z sorbentem tekstylnym
Zalecane zastosowanie: miejsca wilgotne i zaolejone.
Otwory umożliwiają wentylację i odprowadzenie nadmiaru
rozlanych płynów
– Mata odpowiada rozmiarom tekstylnych sorbentów ORHF 8040
oraz MRHF 8040
– Mata jest sprzedawana z jednym wkładem tekstylnym MRHF
Grubość całkowita: 13 mm
Waga: 9,3 kg
Wymiary (zewn.): 87 × 157 cm
cena: 552,-

MATA DO UŻYTKU W GASTRONOMII
Otwory odwadniające oraz wzniesione elementy powierzchni ułatwiają wentylację
i umożliwiają spływanie zanieczyszczeń, pozostawiając suchą i czystą powierzchnię
wykładziny . Wykładzina jest odporna na większość agresywnych środków chemicznych
i może być stosowana w niemal każdym środowisku przemysłowym, szczególni
w przemyśle spożywczym.

Kolor

wymiary

waga

cena zł

PR 232/01CE

kod

czarny

91 × 152 cm

11 kg

190,-

PR 232/01CV

czerwony

91 × 152 cm

11 kg

340,-

PR 232/01MO

niebieski

340,-

czarny

91 × 152 cm
91 × 297 cm

11 kg

PR 232/02CE

22 kg

433,-

PR 232/03CE

czarny

91 × 594 cm

44 kg

865,-

SORBENTY TEKSTYLNE
» str. 24

Materiał: Guma nitrilowa
Certyfikat higieniczny
Twardość: 52 Shore A
Waga: 8 kg/m2
Grubość: 12,7 mm

MATY ANTYSTATYCZNE
» str. 70
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MATY REDUKUJĄCE ZMĘCZENIE – POLIURETAN
Wysokiej jakości pianka poliuretanowa zapewnia najwyższy komfort
i trwałość
–	Bardzo dobrze izoluje od zimnych posadzek dzięki piance, w której
zatrzymane są cząsteczki powietrza
–	Odporność termiczna w zakresie -40°C, +80°C
–	Przyjazna dla środowiska, wytwarzana bez użycia freonu
–	Wszystkie 4 brzegi posiadają skośne krawędzie
–	Kolor: Szary
–	Twardość: 25 Shore A
–	Grubość: 13 mm

Mata do pracy w pozycji stojącej

Mata do pracy w ruchu

Detail 1C2 - Wykładzina dla stanowisk pracy zapewnia optymalne
działanie ergonomiczne przy pracy w pozycji stojącej . Ergonomiczna
powierzchnia bąbelkowa zapewnia wygodę dla stóp.

Detail 1C3 - Wyjątkowa wykładzina do stanowisk pracy ułatwiająca
skręcanie i wykonywanie innych ruchów, przy zachowaniu optymalnych właściwości ergonomicznych. Kamyczkowa struktura powierzchni zapewnia dobrą przyczepność.

kod

wymiary

waga

cena zł

kod

wymiary

waga

cena zł

PR 1C2/1SE

65 × 95 cm

3 kg

317,-

PR 1C3/1SE

65 × 90 cm

2,7 kg

317,-

PR 1C2/3SE

65 × 140 cm

4,2 kg

533,-

PR 1C3/3SE

65 × 135 cm

3,9 kg

533,-

PR 1C2/4SE

65 × 185 cm

5,8 kg

627,-

PR 1C3/4SE

65 × 175 cm

5,3 kg

627,-

PR 1C2/2SE

95 × 125 cm

5,7 kg

633,-

PR 1C3/2SE

90 × 125 cm

5,2 kg

633,-

PR 1C2/5SE

95 × 155 cm

7,3 kg

820,-

PR 1C3/5SE

90 × 155 cm

6,7 kg

820,-

PR 1C2/6SE

95 × 185 cm

8,4 kg

938,-

PR 1C3/6SE

90 × 185 cm

7,7 kg

938,-

68

MATY Z OTWORAMI
» str. 59

MATY GASTRONOMICZNE
» str. 67

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

OBSZARY SUCHE I MOKRE LUB ZAOLEJONE
– PODESTY

pozostały
asortyment

» str. 98–99

sposób Montażu

– Zastosowanie tych podestów zapewnia bezpieczeństwo i komfort
oraz redukcję zmęczenia w środowisku przemysłowym

Mata PR 26C/D

–	Odporne na oleje syntetyczne i hydrauliczne. Zabezpieczają przed
poślizgnięciami
–	Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia znakomitą przyczepność.
–	Dostępne listwy najazdowe minimalizują możliwość potknięci
a się na brzegach. Dostępne listwy w kolorze żółtym zgodne
z zaleceniami kodeksu OSHA 1910-144
–	Grubość: 25 mm
–	Istnieje możliwość wykonania maty według indywidualnego
projektu

Brzeg najazdowy
pr 26c/m

–	Nie wymaga klejenia
–	Antypoślizgowość: R10

Brzeg najazdowy
pr 26c/F

–	Twardość: 85 Shore A

kod

Opis

Brzeg najazdowy
narożnik pr
26c/r

wymiary

waga

cena zł
41,-

PR 26C/D

Modół - z otworami

30 × 30 cm

0,9 kg

PR 26D/P

Modół - pełny

30 × 30 cm

0,9 kg

41,-

PR 26C/F

Brzeg najazdowy - dół

15 × 30 cm

0,4 kg

29,-

PR 26C/M

Brzeg najazdowy - góra

15 × 30 cm

0,4 kg

29,-

PR 26C/R

Brzeg najazdowy - narożnik

15 × 15 cm

0,2 kg

17,-

WSKAZÓWKA DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Oferujemy dostosowanie wykładzin do kształtu i wielkości każdego stanowiska pracy. W celu złożenia zamówienia wystarczy
przesłać rysunek ilustrujący kształt, wymiary i lokalizację krawędzi skośnych. Jeśli wymagane jest pokrycie większego
obszaru, wykładzina jest przycinana płatami, które są następnie łączone na miejscu; ułatwia to transport wyrobów.
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MATY Z SYSTEMEM MODUŁOWYM
–	Dzięki otworom powierzchnia maty pozostaje czysta i sucha
–	Kwadratowe maty łączone ze sobą o wymiarach 91 × 91 cm, które
można bez wysiłku montować
–	Maty można dodatkowo wyposażyć najazdowym brzegiem
–	Konstrukcja oraz jakość wykorzystanych surowców do produkcji
maty zapewnia podane właściwości
–	Dodatkowo do standardowego produktu z kauczuku można również
nabyć specjalne warianty odporne na oleje i ciecze hamulcowe
–	Można zamówić niepalne, antystatyczne, antybakteryjne oraz
elektrostatyczne warianty mat
–	Cechuje je długa wytrzymałość
–	Odporna na większość przemysłowych chemikalii oraz ekstremalne
temperatury
–	Nie posiadają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach
samochodowych.

Brzeg najazdowy – dół
PR 227/M − żółty

Brzeg najazdowy – góra

PR 227/CEM − czarny

PR 227/CEF − czarny

PR 227/CVM − czerwony

PR 227/CVF − czerwony

cena: 50,-

PR 22C/1
Podstawowa mata modułowa
– PEŁNA
– mata do ogólnego stosowania
Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg
cena: 214,-

PR 295/S
Modułowa mata
antystatyczna – pEŁNA
– 100% guma nitrilowa
– olejoodporna i o obniżonej palności
– zgodna z normą IEC6 1340-4-1
– zmierzona rezystancja
Rg 106-109Ω Rp 106-109Ω
Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 12,7 kg
cena: 638,-

PR 299/S
Modułowa mata
antystatyczna – pEŁNA
– 100% guma nitrilowa
– olejoodporna i o obniżonej palności
– zgodna z normą IEC6 1340-4-1
– zmierzona rezystancja
Rg 104-106Ω Rp 104-106Ω
Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 12,7 kg
cena: 862,-

PR 227/F − żółty

PR 227/ORM − pomarańczowy

PR 227/ORF − pomarańczowy

Rozmiar: 91 cm × 19 mm
Waga: 0,7 kg

Rozmiar: 91 cm × 19 mm
Waga: 0,7 kg

cena: 50,-

PR 290/SFR
Modułowa mata niepalna PEŁNA
– przystosowana do obszarów prac   
spawalniczych
– 100% guma nitrylowa
– olejoodporna i o obniżonej palności

Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 12,7 kg
cena: 477,-
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PR 22C/SR
Modułowa mata odporna na
smary – pEłna
– 75% guma nitrilowa


PR 352/SFR
Modułowa mata
antypoślizgowa – pełna
– przystosowana do obszarów   
o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia
– 100% guma nitrilowa
– olejoodporna i o obniżonej palności

PR 226/1
Podstawowa mata modułowa
z otworami
– mata do ogólnego stosowania

Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 12,7 kg

Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 12,7 kg

Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg

cena: 247,-

cena: 771,-

PR 28A/S
Modułowa mata niepalna
z otworami
– przystosowana do obszarów prac
spawalniczych
– 100% guma nitrylowa
– olejoodporna i o obniżonej palności
Kolor: czerwony
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg
cena: 477,-

PR 297/S
Modułowa mata z 100% EPDM
z otworami
– doskonała do warsztatów   
samochodowych i przemysłu   
samochodowego
– odporna na płyn hamulcowy
Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg
cena: 697,-

PR 226/RD
Modułowa mata dla
gastronomii z otworami
– doskonała do użytku w przetwórstwie   
spożywczym i w gastronomii
– 75% guma nitrylowa
– odporna na smary, przystosowana   do
kontaktu z olejem roślinnym   
i tłuszczami zwierzęcymi
Kolor: czerwony
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg
cena: 286,-

PR 352/RD
Modułowa mata
antypoślizgowa z otworami
– przystosowana do obszarów   
o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia
– 100% guma nitrylowa
– olejoodporna i o obniżonej palności
– Antipoślizgowość: R13

Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 11,2 kg
cena: 771,-

PREPARATY
ODTŁUSZCZAJĄCE
» str. 97

cena: 210,-

PR 296/S
Modułowa mata antybakteryjna z otworami
– doskonała do użytku w przetwórstwie  
spożywczym i w gastronomii
– 100% guma nitrylowa
Kolor: czarny
Rozmiar: 91 × 91 cm
Grubość: 19 mm
Waga: 10,8 kg

cena: 587,-
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gospodarka olejami
Polietylen

Stal malowana

– antykorozyjny

– antykorozyjna (w przypadku nie uszkodzonej powierzchni)

– stabilność i elastyczność

– stabilna i wytrzymała mechaniczna

– lekki

– odporna na substancje chemiczne

– odporny na promieniowanie UV

– odporna na gorące ciecze

– odporny na substancje chemiczne

– odpowiednia do magazynowania substancji palnych
– niepalna
– wysoka nośność

Włókno szklane

Stal ocynkowana

– antykorozyjne

– antykorozyjna (ocynkowana w temp. 440–460 °C)

– wytrzymałe mechanicznie

– stabilna i wytrzymała mechaniczna

– lekkie

– odporna na substancje chemiczne

– odporne na promieniowanie UV

– odporna na gorące ciecze

– odporne na substancje chemiczne

– odpowiednie do magazynowania substancji palnych

– odpowiednie do magazynowania substancji palnych

– niepalna

– odporne na wysokie i niskie temperatury

– wysoka nośność

EN 5260
Paleta wyłapująca na
2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 136 × 74 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 28 kg
nośność: 900 kg

PLN 1201
Paleta wyłapująca na
2 beczki
wyk. ze stali, malowana
wymiary: 120 × 80 × 35 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 69 kg
nośność: 500 kg
cena: 990,-

PLN 2200
Paleta wyłapująca na
2 beczki - ocynkowana
wyk. ze stali, ocynkowana
wymiary: 120 × 80 × 35 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 69 kg
nośność: 500 kg
cena: 1075,-

PLN 1202
wariant bez rusztu
cena: 870,-

PLN 2202
wariant bez rusztu
cena: 946,-

PLN 5013

PLN 5010
KRAWĘDŹ BRZEGOWA do
WANNy Z WŁÓKNA SZKL.
NA 2 BECZKI
Opakowanie: 4 szt.

PLN 3534
Paleta wyłapująca na
2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 122 × 82 × 33 cm
zdolność wyłapująca: 240 l
waga: 34 kg
nośność: 420 kg

cena 980,-

cena: 730,-

PLN 5002
WANNA wyłapująca na
2 beczki
wyk. z włókna szklanego
wymiary: 128 × 85 × 29 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 33 kg
nośność: 800 kg
cena: 966,-

PLN 5012/PLN 5014
profil do łączenia
wanien z włókna szkl.
PLN 5012
Profil - krótka strona
cena: 95,PLN 5014
Profil - długa strona
cena: 99,-
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polietylenowa wanna wyłapująca
Wanny wyłapujące na dwie beczki dostępne są również w wariantach z nogami lub
z płozami
Możliwość kupna wanny bez rusztu, z rusztem polietylenowym lub ocynkowanym
Wanna ma bardzo małą masę i wysoką wytrzymałość i odporność na działanie
agresywnych cieczy
Wymiary wanny są przystosowane do umieszczenia na palecie EURO

PLN 3000
wanna bez rusztu
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 33 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
nośność: 600 kg
waga: 16 kg
cena: 445,-

PLN 3001
wanna na 2 beczki
wyk. z polietylenu, ruszt ocynkowany
wymiary: 120,5 × 80,5 × 33 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 600 kg
waga: 28 kg
cena: 710,-

PLN 3002
wanna na 2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 34 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 600 kg
waga: 19 kg
cena: 930,-

PLN 3003
wanna na nogach bez rusztu
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
nośność: 600 kg
waga: 18 kg

PLN 3004
wanna na nogach na 2 beczki
wyk. z polietylenu, ruszt ocynkowany
wymiary: 120,5 × 80,5 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 600 kg
waga: 30 kg

wanna na nogach na 2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 44 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 600 kg
waga: 21 kg

cena: 558,-

PLN 3006
wanna na płozach bez rusztu
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
nośność: 700 kg
waga: 20 kg

cena: 823,-

cena: 1044,-

PLN 3007
wanna na płozach na 2 beczki

PLN 3008
wanna na płozach na 2 beczki

wyk. z polietylenu, ruszt ocynkowany
wymiary: 120,5 × 80,5 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 700 kg
waga: 32 kg

wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 44 cm
zdolność wyłapująca: 224 l
nośność: 700 kg
waga: 23 kg

cena: 870,-

cena: 606,oznaczenie

PLN 3005

nazwa

cena: 1091,Cena zł

PLN 3020

Ruszt ocynkowany

264,-

PLN 3021

Ruszt polietylenowy

485,-

PLN 3022

Dodatkowe nogi (4 szt.)

PLN 3023

Dodatkowe płozy (2 szt.)

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

80,129,-

POMPY
» str. 85
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PRODUKTY ENPAC
Wielu klientów kładzie nacisk na produkty odporne mechanicznie
i chemicznie z długim terminem wytrzymałości. Dlatego też
posiadamy w naszej ofercie produkty amerykańskiej Firmy
ENPAC.
ENPAC wprowadził na rynek ponad 300 polietylenowych
produktów cechujących się wysoką odpornością na chemikalia
oraz uszkodzenia mechaniczne. Odporne na korozje a dzięki
lekkiej wadze łatwe do manipulacji. Konstrukcja umożliwia użycia
wózka widłowego. Zakres temperatury od -10 °C do 40 °C.
Wszystkie produkty ENPAC oznaczone tym logiem mają
GWARANCJĘ 10 LAT.

EN 7006

EN 5400
Paleta wyłapująca na
4 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 137 × 137 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
waga: 42 kg
nośność: 2 722 kg
cena: 1290,-

EN 5001
Paleta wyłapująca na
4 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 127 × 127 × 43 cm
zdolność wyłapująca: 314 l
waga: 38 kg
nośność: 2 721 kg
cena: 1997,-

EN 5102
Paleta wyłapująca na
4 beczki w rzędzie
wykonana z polietylenu
wymiary: 249 × 64 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 251 l
waga: 36 kg
nośność: 1 350 kg
cena: 1395,-

Wymienny ruszt
– kompatybilny ze
wszystkimi produktami
ENPAC
wykonana z polietylenu
wymiary: 122 × 58 × 5 cm
waga: 8 kg
cena: 415,-

EN 5039
Rampa

EN 5038
nadstawka do rampy
EN 5039
wykonana z polietylenu
wymiary: 72 × 22 × 14 cm
waga: 2,7 kg
nośność: 454 kg

EN 5002
Paleta wyłapująca na
2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
115 × 89 × 12,5 cm
wymiary: 7 kg
zdolność wyłapująca: 81 l

EN 5004
Paleta wyłapująca na
4 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
130 × 119 × 12,5 cm
wymiary: 9 kg
zdolność wyłapująca: 132 l

– 10% nachylenie rampy
– powierzchnia antypoślizg.
wykonana z polietylenu
wymiary: 172 × 78 × 32 cm
waga: 30 kg
nośność: 454 kg
cena: 1190,-
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KRYTE PALETY
WYŁAPUJĄCE
» str. 77

cena: 375,-

cena: 825,-

WÓZKI NA BECZKI
» str. 82–83

cena: 950,-

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

PLN 3544
Paleta wyłapująca na 4 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 128 × 128 × 27,5 cm
zdolność wyłapująca: 230 l
waga: 25 kg
nośność: 820 kg

pozostały
asortyment

» str. 97

» str. 98–99

cena: 940,-

PLN 5004
wanna na 4 beczki
wyk. z włókna szklanego,
ruszt ocynkowany
wymiary: 128 × 128 × 21 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 46 kg
nośność: 1 300 kg
cena: 1575,-

PLN 5003
wanna na 3 beczki
wyk. z włókna szklanego,
ruszt ocynkowany
wymiary: 188 × 85 × 20 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 46 kg
nośność: 1 200 kg
cena: 1532,-

PLN 5014
profil do łączenia
wanien z włókna szkl.

PLN 1401
Paleta wyłapująca na
4 beczki

PLN 2400
Paleta wyłapująca na
4 beczki - ocynkowana

PLN 1411
Paleta wyłapująca na
4 beczki w rzędzie

wyk. ze stali, malowana
wymiary: 120 × 120 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 290 l
waga: 102 kg
nośność: 1 200 kg
cena: 1299,-

wyk. ze stali, ocynkowana
wymiary: 120 × 120 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 290 l
waga: 102 kg
nośność: 1 200 kg
cena: 1385,-

wyk. ze stali, malowana
wymiary: 250 × 80 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 240 l
waga: 154 kg
nośność: 1 200 kg
cena: 1755,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

POMPY
» str. 85

Profil - długa strona

cena: 99,-

PLN 5013
ZŁĄCZKA DO ŁĄCZENIA
4 WANIEN Z WŁÓKNA
SZKLANEGO

cena: 115,-

PLN 2411
Paleta wyłapująca na
4 beczki w rzędzie ocynkowana
wyk. ze stali, ocynkowana
wymiary: 250 × 80 × 30 cm
zdolność wyłapująca: 240 l
waga: 154 kg
nośność: 1 200 kg
cena: 2245,-
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MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYŁAPUJĄCE PODŁOGI PLASTIKOWE
Elementy wychwytowe ułatwiają eliminowanie przypadkowych wycieków na podłoże.
Każdy moduł powierzchni wychwytowej posiada odpowiednią konstrukcję do połączenia
z kolejnym modułem. Funkcja ta pozwala na dopasowanie elementów według
własnych potrzeb.
– wytworzone ze specjalnego polietylenu odpornego na większość agresywnych substancji
– wszystkie komponenty wyposażone są w ruszt z wysoką nośnością
– niski profil ułatwia prace z ciężkimi beczkami
– wychwytujące powierzchnie posiadają możliwość łączenia za pomocą specjalnego zestawu

PLN 3204
podłoga wyłapująca na 2 beczki
wykonana z polietylenu
wymiary: 126 × 86 × 15 cm
zdolność wyłapująca: 150 l
waga: 20 kg
nośność: 420 kg
cena: 745,-

PLN 3414
Podłoga wyłapująca na 4 beczki
w rzędzie
wykonana z polietylenu
wymiary: 261 × 89,5 × 15 cm
zdolność wyłapująca: 300 l
waga: 51 kg
nośność: 820 kg
cena: 1760,-

PLN 3404
podłoga wyłapująca na 4 beczki

PLN 3223
opaska do łączenia podłóg
na 2 beczki
wyk. ze stali, ocynkowana
wymiary: 166 × 5,5 × 5 cm
waga: 5 kg
opakowanie: 1 szt.
cena: 265,-

PLN 3234
zestaw do łączenia podłóg

PLN 3213
Rampa najazdowa

wykonany z polietylenu
waga: 0,25 kg
opakowanie: 1 szt.

wykonana z polietylenu
wymiary: 80 × 65 × 17 cm
waga: 13,5 kg
nośność: 280 kg

Przykład łączenia podłóg wyłapujących
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WANNY POD IBC
» str. 80–81

wykonana z polietylenu
wymiary: 166 × 126 × 15 cm
zdolność wyłapująca: 300 l
waga: 41 kg
nośność: 840 kg
cena: 1118,-

cena: 99,-

PLN 3333
opaska do łączenia podłóg
na 4 beczki
wyk. ze stali, ocynkowana
wymiary: 125 × 5,5 × 5 cm
waga: 5 kg
opakowanie: 1szt.
cena: 338,-

cena: 535,-

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

pozostały
asortyment

» str. 97

» str. 98–99

kryte palety wyłapujące
Zalety: Pomagają w utrzymaniu czystości, wyrazisty kolor zwiększa bezpieczeństwo w pracy, odporne mechanicznie i chemicznie, gwarancja

EN 4060
Kryta paleta wyłapująca na 2 beczki
– do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
wykonana z polietylenu
wymiary: 130 × 76 × 132 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 95 kg
nośność: 900 kg

CENA: 4073,-

eN 4064
Kryta paleta wyłapująca na 4 beczki
– do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
wykonana z polietylenu
wymiary: 165 × 147 × 175 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
waga: 122 kg
nośność: 2 722 kg

CENA: 5350,-

EN 5039
Rampa do palet wyłapujących
– 10% nachylenie rampy
– powierzchnia antypoślizgowa
wykonana z polietylenu
wymiary: 172 × 78 × 32 cm
waga: 30 kg
nośność: 454 kg
CENA: 1190,EN 5038
nadstawka do rampy En5039
wykonana z polietylenu
wymiary: 72 × 22 × 14 cm
waga: 2,7 kg
nośność: 454 kg

CENA: 375,PLN 1291
Kryta paleta wyłapująca na 2 beczki
– do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
– drzwi posiadają zamek
wyk. ze stali, malowana
wymiary: 143 × 88 × 160 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
waga: 180 kg
nośność: 500 kg

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

PLN 1292
stojak na 2 beczki 60l do
zabudowanej palety
Stojak można przymocować do rusztu palety
wyłapującej. Mocowania stojaka w zestawie.
wyk. ze stali, malowana
wymiary: 57 × 75 × 50 cm
CENA: 2996,-

POMPY
» str. 85

CENA: 175,-
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MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

PLN 3765
Wanna wyłapująca
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
57 × 39 × 5,3 cm
waga: 1 kg
zdolność wyłapująca: 10 l

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87

PLN 3766
Wanna wyłapująca
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
120 × 55 × 5 cm
waga: 2,4 kg
zdolność wyłapująca: 30 l

cena: 65,-

cena: 191,-

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

PLN 3764
Wanna wyłapująca
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
46 × 80 × 10 cm
waga: 0,9 kg
zdolność wyłapująca: 29 l
cena: 72,-

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

PLN 3713
Wanna wyłapująca
z wkładką narożną
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
36 × 36 × 13 cm
waga: 0,5 kg
zdolność wyłapująca: 7 l
cena: 43,-

PLN 3723
Wanienka wyłapująca
– kanister
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
62 × 40 × 17,5 cm
waga: 0,7 kg
zdolność wyłapująca: 17 l
cena: 175,-

PLN 3760
Wanienka wyłapująca

pln 3733
Wanna wyłapująca

wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
57 × 46 × 16 cm
waga: 0,8 kg
zdolność wyłapująca: 15 l
cena: 85,-

materiał: tworzywo sztuczne
wymiary zewn.:
77 × 51 × 9,5 cm
waga: 1,2 kg
zdolność wyłapująca: 24 l
cena: 196,-

EN 8200
Miska wyłapująca
mała
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
∅ 55 × 19 cm
waga: 1,8 kg
zdolność wyłapująca: 28,5 l
cena: 185,-

PLN 3304
Miska wyłapująca
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.: ∅ 87 × 19cm
waga: 3 kg
zdolność wyłapująca: 50 l

EN 8091
Miska wyłapująca do
beczek 200 L
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.: ∅ 86 × 19cm
waga: 5,5 kg
zdolność wyłapująca: 74 l

cena: 319,-

cena: 465,-

PLN 3791
Wanna wyłapująca DO
BECZEK 60 L
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
55 × 55 × 11 cm
waga: 4,6 kg
zdolność wyłapująca: 27,5 l
cena: 390,-

PLN 3792
Wanna wyłapująca NA
2 BECZKI 30 L
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.:
71,5 × 46 × 11 cm
waga: 5,2 kg
zdolność wyłapująca: 30 l
cena: 455,-
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WÓZKI NA BECZKI
» str. 82–83

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

PLN 3761
Wanna wyłapująca
z mocowaniem na sorbent
– w komplecie jeden wkład sorpcyjny
– odpowiednie dla mat 50 × 40 cm
wykonana z polietylenu
wymiary zewn.: 59 × 49 × 3,5 cm
waga: 1 kg
zdolność wyłapująca: 5 l
cena: 165,-

STANDARD

STANDARD

PLN 3000
wanna wyłapująca – wielka
– rozmiary odpowiednie dla Palety EURO
– odporna na chemikalie
wykonana z polietylenu
wymiary: 120,5 × 80,5 × 33 cm
zdolność wyłapująca: 250 l
nośność: 600 kg
waga: 16 kg
CENA: 445,-

DBO 5040
zapasowe wkłady olejowe
rozmiary: 50 × 40 cm
opakowanie: 50 szt.
chłonność: 33 l

cena: 138,-

OPL 5040
Mata cienka
rozmiary: 50 × 40 cm
opakowanie: 200 szt.
chłonność: 144 l

cena: 461,-

EN 5248
paleta do prac warsztatowych
i laboratoryjnych
wykonana z polietylenu
wymiary: 63 × 55 × 8 cm
waga: 3 kg
nośność: 18 kg
zdolność wyłapująca: 9,8 l
cena: 299,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84
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MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

wanna WyŁapUJĄCa
paleta wyłapująca EN5469 jest produktem wytworzonym z jednego kawałku 100% polietylenu. Jest lekka, można ją łatwo przemieszczać.
polietylenowa konstrukcja nie ulega korozji i jest odporna na większość agresywnych cieczy.

EN 5469
Wanna wyłapująca
pod kontener IBC
wykonana z polietylenu
wymiary: 183 × 203 × 74 cm
zdolność wyłapująca: 1 457 l
waga: 132 kg
nośność: 3 629 kg
cena: 6517,-

Antypoślizgowy ruszt ułatwia
nałożenie kontenerów

Wyższe bezpieczeństwo dzięki
zaokrąglonym narożnikom

Zintegrowany pojemnik

Nośność 3 629 kg

Możliwość podjazdu
z wózkiem widłowym
Możliwość odłączenia wanny

Na wannie EN 5469 można umieścić
również 2 kontenery IBC

EN 5469T
narzuta na En 5469
wymiary: 204 × 182 × 188 cm
waga: 7 kg
cena: 2466,-
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PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

KRYTE PALETY
WYŁAPUJĄCE
» str. 77

WÓZKI NA BECZKI
» str. 82–83

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

HE W1050 KS
Wanna wyłapująca pod
kontener IBC
wykonana z polietylenu
– duża pojemność oraz solidna
konstrukcja palety w znacznym
stopniu minimalizuje ryzyko wycieku
i przedostania się gromadzonych
chemikaliów do gruntu lub wód
powierzchniowych

wymiary: 189 × 133 × 67 cm
zdolność wyłapująca: 1050 l
nośność: 2000 kg
cena: 1590,-

PLN 1805 / PLN 2805
Wanna wyłapująca pod
2 kontenery IBC
materiał PLN 1805: stal malowana
material PLN 2805: stal ocynkowana
wymiary: 230 × 150 × 40 cm
zdolność wyłapująca: 1 000 l
waga: 174 kg
nośność: 3 000 kg

» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

PLN 1800 / PLN 2800
Wanna wyłapująca pod
kontener IBC
materiał PLN 1800: stal malowana
material PLN 2800: stal ocynkowana
wymiary: 120 × 150 × 70 cm
zdolność wyłapująca: 1 000 l
waga: 187 kg
nośność: 1 500 kg

cena PLN 1800: 2300,-

cena PLN 1801: 2485,-

cena PLN 2800: 2750,-

cena PLN 2801: 2965,-

PLN 3810
Wanna wyłapująca pod
2 kontenery IBC
wykonana z polietylenu
wymiary: 234 × 136 × 51 cm
zdolność wyłapująca: 1 150 l
waga: 85 kg
nośność: 2 250 kg

cena PLN 1805: 2215,cena PLN 2805: 2660,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

PLN 1801 / PLN 2801
Wanna wyłapująca pod
kontener IBC
materiał PLN 1801: stal malowana
material PLN 2801: stal ocynkowana
wymiary: 120 × 150 × 95 cm
zdolność wyłapująca: 1 000 l
waga: 180 kg
nośność: 1 500 kg

cena: 2895,-

POMPY
» str. 85

he w1050 ks
Wanna wyłapująca pod
kontener IBC
wykonana z polietylenu
wymiary: 189 × 133 × 67 cm
zdolność wyłapująca: 1 050 l
nośność: 2 000 kg

cena: 1590,-
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MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87

PLN 5FB
wózek na beczki - dwukołowy
– bezpieczny transport beczek różnych
wielkości
– koła o promieniu 260 mm zapewniają,
że wózek bez problemu pokonuje
nierówności podłogi

PLN 5FC
wózek na beczki – trójkołowy
– dodatkowe koło podpierające zapewnia
większe bezpieczeństwo i łatwość
w manipulacji
– bezpieczny transport beczek różnych
wielkości
– koła o promieniu 260 mm zapewniają,
że wózek bez problemu pokonuje
nierówności podłogi

wymiary: 70 × 125 cm
nośność: 250 kg
waga: 14 kg

wymiary: 70 × 125 cm
nośność: 250 kg
waga: 17 kg

GOSPODARKA
ODPADAMI

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 88–91

» str. 92–93

PLN 5F9
wózek/stojak na beczki
z uchwytem
– wygodna forma produktu jako wózek
i stojak ne beczkę
– uchwyt pasuje do większości wózków
– stojącą beczkę można uchwycić,
przechylić i przewieźć
– beczkę można łatwo obrócić na rolkach
i wylać jej zawartość
– koła o promieniu 200 i 160 mm
zapewniają, że wózek bez problemu
pokonuje nierówności podłogi
wymiary: 59 × 45 × 90 cm
nośność: 300 kg
waga: 17 kg

cena: 435,-

cena: 507,-

CENA: 589,-

PLN 5FA
wózek/stojak na beczki
– wygodna forma produktu jako wózek
i stojak ne beczkę
– wygodne do obsługi dla jedenj osoby
dzięki dodatkowymi wspornikami
– wanienka wyłapująca jest w komplecie
z wózkiem
– beczkę można łatwo obrócić na rolkach
i wylać jej zawartość
– koła o promieniu 260 mm zapewniają,
że wózek bez problemu pokonuje
nierówności podłogi

PLN 13D5
wózek na beczki
– służy do nakładania lub ściągania
beczki na paletę lub wannę wyłapującą
na wysokość 300 mm
– dodatkowe koło podpierające zapewnia
większe bezpieczeństwo i łatwość w
manipulacji
– bezpieczny transport beczek różnych
wielkości
– koła o promieniu 260 mm zapewniają,
że wózek bez problemu pokonuje
nierówności podłogi

PLN 57B
wózek na beczki - czterokołowy
– dodatkowe koła podpierające
zapewniają większe bezpieczeństwo
i łatwość w manipulacji
– bezpieczny transport beczek różnych
wielkości
– koła o promieniu 260 mm zapewniają,
że wózek bez problemu pokonuje
nierówności podłogi
– wanienka wyłapująca jest w komplecie
z wózkiem
– beczkę można łatwo obrócić na rolkach
i wylać jej zawartość

wymiary: 73 × 45 × 150 cm
nośność: 300 kg
waga: 17 kg

wymiary: 58 × 31 × 146 cm
nośność: 250 kg
waga: 21 kg

wymiary: 80 × 104 cm
nośność: 300 kg
waga: 28 kg

CENA: 765,-
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PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

cena: 603,-

KRYTE PALETY
WYŁAPUJĄCE
» str. 77

cena: 740,-

WANNY POD IBC
» str. 80–81

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

wózki wyłapujące
Wózki
wyłapujące
służą
do
bezpiecznego
transportowania
beczek, mieści 2 beczki 200 l.
Dostępne
wózki
wykonane
z polietylenu, ze stali malowane lub
ocynkowane. Wózki wyposażone
są w kółka, które pomagają
pokonać mniejsze nierówności
podłoża. Dwa koła wyposażone są
w hamulec.

PLN 3012
Wózek wyłapujący
z polietylenowym rusztem
wykonana z polietylenu
wymiary: 129 × 80,5 × 104 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
nośność: 400 kg
waga: 39 kg
cena: 2155,-

PLN 3011
Wózek wyłapujący
z ocynkowanym rusztem
wykonana z polietylenu
wymiary: 129 × 80,5 × 104 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
nośność: 400 kg
waga: 37 kg
cena: 1958,-

PLN 3010
Wózek wyłapujący bez rusztu
wykonana z polietylenu
wymiary: 129 × 80,5 × 104 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
nośność: 400 kg
waga: 26 kg
cena: 1640,-

PLN 1001
Wózek wyłapujący
z ocynkowanym rusztem
wyk. ze stali, malowany
wymiary: 120 × 80 × 120 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
nośność: 400 kg
waga: 82 kg
cena: 1280,-

PLN 2001
Wózek wyłapujący
z ocynkowanym rusztem

wyk. ze stali, ocynkowany
wymiary: 120 × 80 × 120 cm
zdolność wyłapująca: 220 l
nośność: 400 kg
waga: 82 kg
CENA: 1490,-

STOJAKI NA BECZKI
» str. 84

83

GOSPODARKA
OLEJAMI

MATY
PRZEMYSŁOWE

» str. 58–71

FILTRY KANALIZACYJNE
» str. 86–87

PLN 2570
stojak na 2 beczki 200 l
– do piętrowego nakładania
– metalowa konstrukcja

PLN 3510
stojak na 1 beczkę

wyk. ze stali, malowany
wymiary zewn.: 132 × 60 × 31 cm
nośność: 1 300 kg
cena: 299,-

wykonany z polietylenu
wzmiary: 88 × 77 × 73 cm
waga: 13,3 kg

PLN 1292
stojak na 2 beczki 60 l
Możliwość kombinacji z krytą wanną
PLN 1291. Stojak można przymocować do
rusztu palety wyłapującej. Mocowania stojaka
w zestawie.
wyk. ze stali, malowany

PLN 1511
Rolki do manipulacji beczek
– możliwość kombinacji z PLN 1521
i PLN 2560
wyk. ze stali, malowane
wymiary: 55 × 31,5 × 70 cm

CENA: 175,-

cena: 435,-

GOSPODARKA
ODPADAMI

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 88–91

» str. 92–93

PLN 2560
metalowy stojak na 1 beczkę
200 l
– możliwość kombinacji z rolkami
	PLN 1511
wyk. ze stali, malowany
wymiary zewn.: 74 × 56 × 53 cm
nośność: 250 kg
CENA: 180,-

EN 6002
nakładka na 2 beczki
– możliwość kombinacji z wanną
	PLN 1401
wykonana z polietylenu
wymiary: 124 × 104 × 32 cm
waga: 25 kg
nośność: 1 080 kg

CENA: 155,-

CENA: 1298,-

SYSTEM SKŁADA SIĘ ZE STOJAKA NA 2 BECZKI 200L, STOJAKA NA 3 BECZKI 60L I ZE STOJAKA Z RUSZTEM
– obsługa wózkiem paletowym

– zalecane ustawienie do tryzech warstw

– system umożliwia różne kombinacje

– system nadaje się do instalacji ww budynkach

PLN 1521
stojak na 2 beczki 200 L
do piętrowego nakładania
wyk. ze stali, malowany
wymiary: 60 × 140,5 × 92 cm
waga: 35 kg
nośność: 500 kg
cena: 457,-
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PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

PLN 1531
stojak z rusztem
do piętrowego nakładania
wyk. ze stali, malowany
wymiary: 80 × 140,5 × 92 cm
waga: 75 kg
nośność: 500 kg
cena: 998,-

KRYTE PALETY
WYŁAPUJĄCE
» str. 77

PLN 1541
stojak na 3 beczki 60 L
do piętrowego nakładania
wyk. ze stali, malowany
wymiary: 60 × 140,5 × 92 cm
waga: 39 kg
nośność: 500 kg
cena: 465,-

WANNY POD IBC
» str. 80–81

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

pozostały
asortyment

» str. 97

» str. 98–99

PLN 6781
Metalowa
pompa
– Polecana do
czerpania
wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych oraz
chłodziw
– Łatwa w obsłudze ,
prosta konstrukcja,
wysoka wytrzymałość
mechaniczna
– Dla beczek 60– 220 litrów

PLN 6780
obrotowa pompa
skrzydełkowa
– Polecana do
czerpania
wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych oraz
chłodziw
– Łatwa w obsłudze , prosta
konstrukcja, wysoka
wytrzymałość mechaniczna
– Wyposażona w
regulowane złącze do
mocowania w beczce
– Dla beczek 60 – 220 litrów
Wydajność/min: 30 l
Wydajność/cykl: 0,25 l
Rura ssąca
teleskopowa: 80 cm
Gwint: 2“		

Wydajność/min: 16 l
Wydajność/cykl: 0,1 l
Rura ssąca
teleskopowa: 40 – 80 cm
Gwint: 2“
CENA: 192,-

PLN 6770
Kurek
polietylenowy 2“
– do wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych, chłodziw
oraz kwasów.

EN 3040

Wydajność/min: 10 l Wydajność/cykl: 0,1 l
Rura ssąca
teleskopowa: 80 cm
Gwint: 2“

PLN 6771
Kurek
polietylenowy 3/4“
– do wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych, chłodziw
oraz kwasów.

PLN 6772
Kurek metalowy 3/4“
– do wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych oraz
chłodziw.

cena: 15,-

PLN 6761
Plastikowy
adapter DIN
– polietylenowy
adapter DIN 61/2“
na 2“ TRI-SURE
cena: 42,-

EN 3004

POJEMNIKI NA ODPADY
» str. 92–93

CENA: 98,-

CENA: 145,-

cena: 96,-

PLN 6760
Plastikowy
adapter
– polietylenowy
adapter 2“/2“ TRISURE
cena: 42,-

PLN 6782
Pompa membranowa
– Polecana do czerpania
wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych oraz
chłodziw
– Łatwa w obsłudze ,
prosta konstrukcja
– Dla beczek 60 –
220 litrów

PLN 6762
Plastikowy
adapter Mauser
– polietylenowy adapter
Mauser 2“/2“ TRISURE
cena: 42,-

PLN 6773
Kurek metalowy 3/4“
– do wszystkich rodzajów
olejów, paliw, płynów
hamulcowych oraz chłodziw
– możliwość zamykania możliwość regulowania
kierunku wypływu.
cena: 82,-

cena: 548,-

PLN 6763
Plastikowy
klucz do beczek
– otwiera zakrętki
3/4“ i 2“

EN 3004
Uniwersalny lejek do beczek
– kształt muszlowy
– wbudowany uchwyt na zakrętki
– odpowiedni do 200 l beczek
wykonany z polietylenu
Średnica górna: wewnętrzna ∅ 56 cm 		
zewnętrzna ∅ 66 cm
wysokość: 14 cm
waga: 1,4 kg
cena: 232,-

cena: 25,-

PLN 6764
Kovový klíč
– cynkowany ogniowo
– otwiera zakrętki
3/4“ i 2“
cena: 33,-

EN 3040
Pokrywa na
uniwersalne lejki
wykonany z polietylenu
Średnica górna ∅ 56 cm
dolna ∅ 66 cm
wysokość: 14 cm
waga: 1,4 kg Pasuje do
EN 3004 i EN 3004F
cena: 282,-
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GOSPODARKA
OLEJAMI

FILTRY KANALIZACYJNE

» str. 72–85

GOSPODARKA
ODPADAMI

» str. 88–91

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

FILTRY KANALIZACYJNE
Przy halach produkcyjnych, na magazynach itp. często dochodzi do wycieków substancji niebezpiecznych, które spływają do kanalizacji.
W miejscach takich zdarza się do przekroczenia limitu oleju i ropopochodnych w wodzie opadowej, jak również do zanieczyszczenia wód
gruntowych. Wygodnym, łatwym do instalacji oraz ekonomicznym sposobem jest użycie ekologicznych wkładów kanalizacyjnych firmy ENPAC.
Filtry kanalizacyjne opracowane przez firmę ENPAC nie tylko przyczyniają się do oszczędności energii, ale także są one łatwe w instalacji.
Zastosowanie filtrów kanalizacyjnych ENPAC do oddzielania oleju z zanieczyszczonej wody nie wymaga stosowania środków chemicznych.
Produkty te zasłużenie zdobył wiele międzynarodowych nagród targowych oraz etykiety „produkt ekologiczny“.

TEKSTYLNY FILTR KANALIZACYJNY
Efektywny i prosty w użyciu filtr wkłada się do otworu kanalizacyjnego, który wyłapuje zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju.

EN 1343
wkład kanałowy okrągły
Możliwość regulacji średnicy od 67 cm
do 74 cm
waga: 1,4 kg
cena: 465,-

EN 1344
Wkład kanałowy kwadratowy
Możliwość regulacji:
od 41 × 51 cm do 71 × 91 cm
waga: 2 kg
cena: 465,-

OS 5
Paski sorpcyjne
– wkłady sorpcyjne do filtrów kanaliz.
waga: 5 kg
zdolność sorpcyjna: 120 l
cena: 280,-

Doskonałe do użytku na budowach
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PODUSZKI KANAŁOWE
» str. 30–31

ZESTAWY AWARYJNE
» str. 38–49

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

FILTR KANALIZACYJNY – FUNKCJE URZĄDZENIA
Filtr kanalizacyjny jest urządzeniem ekologicznym, które instaluje się wewnątrz instalacji
odprowadzającej wodę deszczową. Skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia olejowe
i ropopochodne. Maksymalny przepływ wody: 10l/s.
Do zastosowania: na parkingach, na budowach, na drogach przejazdowych w halach
przemysłowych.

Funkcje urządzenia
Woda zanieczyszczona przez olej wpływając do kanalizacji przepływa
przez filtr hydrofobowy, który znajduje się w płaszczu tego urządzenia.
Olej jest wychwytywany przez filtr przepuszczając dalej wodę.
Odpady i śmieci przenoszone przez wodę pozostaną wewnątrz
filtra, który należy okresowo opróżniać. W przypadku intensywnych
opadów deszczu na początku do urządzenia wpływa więcej wody
zanieczyszczonej olejem, ale nie wpływa to na jakość filtracji.
Urządzenie filtracyjne umieszczone wewnątrz kanalizacji nie powoduje
zatorów w przepływie dużej ilości wody.

KF 1701
Filtr kanalizacyjny okrągły
Wymiary: ∅ 38 × 50 cm
Średnica zewnętrzna: ∅ 30 cm
Średnica wewnętrzna: ∅ 20 cm
cena: 2383,-

KF 1703
Filtr kanalizacyjny okrągły
Wymiary: ∅ 38 × 70 cm
Średnica zewnętrzna: ∅ 30 cm
Średnica wewnętrzna: ∅ 20 cm
cena: 2400,-

OBM 7400
Zastępczy wkład do KF 1700 - KF 1703
Wymiary: ∅ 7 × 400 cm
Opakowanie: 5 szt.
waga: 9,5 kg
zdolność sorpcyjna: 144 l
cena: 447,-

KF 1702
Filtr kanalizacyjny kwadratowy
Wymiary wanienki: 41 × 53 × 50 cm
Wysokość: 62,5 cm
Średnica zewnętrzna: ∅ 30 cm
Średnica wewnętrzna: ∅ 20 cm
cena: 2383,-

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
» str. 49

KF 1700
Filtr kanalizacyjny kwadratowy
Wymiary: 45 × 45 × 50 cm
Średnica zewnętrzna: ∅ 30 cm
Średnica wewnętrzna: ∅ 20 cm
cena: 1980,-
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FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

GOSPODARKA
ODPADAMI

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 92–93

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

ZEWNĘTRZNE POJEMNIKI NA ODPADY
– do zbiórki odpadów komunalnych oraz przemysłowych
– odpowiadają normie DIN EB 840-1
– odporne na działanie niskich i wysokich temperatur
– nie są przeznaczone do składowania gorącego popiołu

Pojemniki
o objętości 120 l
i 240 l

oznaczenie

nazwa

posiadają stabilizację UV

rozmiar

kolor

objętość

Cena zł

PLN 7121

Pojemnik z tworzywa na kółkach niebieski

48 × 55 × 93 cm

niebieski

120 l

143,-

PLN 7122

Pojemnik z tworzywa na kółkach zielony

48 × 55 × 93 cm

zielony

120 l

143,-

PLN 7123

Pojemnik z tworzywa na kółkach czarny

48 × 55 × 93 cm

czarny

120 l

143,-

PLN 7124

Pojemnik z tworzywa na kółkach żółty

48 × 55 × 93 cm

żółty

120 l

143,-

PLN 7126

Pojemnik z tworzywa na kółkach czerwony

48 × 55 × 93 cm

czerwony

120 l

143,-

PLN 7134

Pojemnik z tworzywa na kółkach na plastik

48 × 55 × 93 cm

żółty

120 l

206,-

PLN 7132

Pojemnik z tworzywa na kółkach na szkło

48 × 55 × 93 cm

zielony

120 l

206,-

PLN 7131

Pojemnik z tworzywa na kółkach na papier

48 × 55 × 93 cm

niebieski

120 l

206,-

kolor

objętość

PLN 7241

oznaczenie

Pojemnik z tworzywa na kółkach niebieski

nazwa

58 × 73 × 107 cm

rozmiar

niebieski

240 l

175,-

PLN 7242

Pojemnik z tworzywa na kółkach zielony

58 × 73 × 107 cm

zielony

240 l

175,-

PLN 7243

Pojemnik z tworzywa na kółkach czarny

240 l

175,-

Pojemnik z tworzywa na kółkach żółty

58 × 73 × 107 cm
58 × 73 × 107 cm

czarny

PLN 7244

żółty

240 l

175,-

58 × 73 × 107 cm
58 × 73 × 107 cm

czerwony

240 l

175,-

żółty

240 l

270,-

PLN 7246

Pojemnik z tworzywa na kółkach czerwony

PLN 7254

Pojemnik z tworzywa na kółkach na plastik

PLN 7252

Pojemnik z tworzywa na kółkach na szkło

PLN 7251

Pojemnik z tworzywa na kółkach na papier

58 × 73 × 107 cm
58 × 73 × 107 cm

zielony

240 l

270,-

niebieski

240 l

270,-

Wieko do zbiórki szkła

Metalowa ramka na worek
120 l, odpowiednia wielkość
worka: 70 × 110 cm

kod

Metalowa ramka na worek
240 l, odpowiednia wielkość
worka: 100 × 120 cm

nazew

chłonność

Cena zł

PLN 9120

Metalowa ramka do pojemnika 120 l

1,5 kg

19,-

PLN 9240

Metalowa ramka do pojemnika 240 l

2 kg

22,-

DHS ZAM

Dodatkowy zamek

–

88,-
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MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

Cena zł

Wieko do zbiórki papieru

POJEMNIK NA
MATERIAŁ POSYPOWY
» str. 95

Wieko do zbiórki plastiku

pozostały
asortyment

» str. 98–99

WEWNĘTRZNE POJEMNIKI NA ODPADY
Mobilne pojemniki o pojemności 100 l z różnokolorowymi
pokrywami umożliwiającymi segregację odpadów. Pojemniki
wyposażone są w kółka ułatwiające manipulację. Nośność 75 kg

7703
7706

7708
7704
7701
7702

– wyposażone w kółka dla łatwiejszej manipulacji
– ergonomiczny uchwyt
– wzmocnienia pojemnika zwiększają mechaniczną odporność
oznaczenie

rozmiar

kolor

PLN 7700

Mobilny pojemnik bez pokrywy

nazwa

80 × 50 × 52 cm

szary

PLN 7702

Pokrywa do pojemnika zielona

55 × 54 × 8 cm

zielony

43,-

PLN 7701

Pokrywa do pojemnika niebieska

55 × 54 × 8 cm

niebieski

43,-

PLN 7704

Pokrywa do pojemnika żółta

55 × 54 × 8 cm

żółty

43,-

PLN 7708

Pokrywa do pojemnika beżowa

55 × 54 × 8 cm

beżowy

43,-

PLN 7706

Pokrywa do pojemnika czerwona

55 × 54 × 8 cm

czerwony

43,-

PLN 7703

Pokrywa do pojemnika czarna

55 × 54 × 8 cm

czarny

43,-

130,-

ad

dp
zy o

ejs

ni
m
x
5

Cena zł

PLN 9999
Prasa do plastikowych butelek
– idealny pomocnik wszędzie tam, gdzie używa się dużo butelek
– 80% zaoszczędzonego miejsca
– łatwa instalacja na ścianie
– uchwyty wchodzą w skład wyrobu
Wymiary: 52 × 17 × 12 cm
Waga: 2,4 kg
CENA: 144,-
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GOSPODARKA
ODPADAMI

FILTRY
KANALIZACYJNE

» str. 86–87

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 92–93

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 94–96

» str. 97

STOJAKI DO MOCOWANIA WORKÓW
– łatwe rozwiązanie problemów z odpadami

– stabilne i mocne mocowanie worka umożliwia dobrą manipulację

– szeroka oferta systemów zbiórki odpadów do worków

– odpowiednia wielkość worka: 70 × 110 cm

Instalacja na ścianie

PLN 6100
uchwyt na worek
z metalowym wiekiem
wymiary: ∅ 48 × 21 cm
cena: 87,-

PLN 6110
Stojak na worek
z metalowym wiekiem
wymiary: ∅ 35 × 90 cm
cena: 152,-

PLN 6120
Stojak na worek
z metalowym wiekiem
wymiary: ∅ 44 × 103 cm
cena: 173,-

PLN 6130
Stojak na worek
z metalowym wiekiem
wymiary: ∅ 57,5 × 95 cm
cena: 110,-

UCHWYTY NAŚCIENNE
– prosta rurowa konstrukcja
– wyposażone w ramkę do worka
– stosowane zarówno wewn. jak i na zewn.
– odpowiednia wielkość worka: 70 × 110 cm
kod

nazwa

kolor wieka

Cena zł

PLN 7311

Uchwyt na worek z plastikowym wiekiem

niebieski

142,-

PLN 7312

Uchwyt na worek z plastikowym wiekiem

zielony

142,-

PLN 7314

Uchwyt na worek z plastikowym wiekiem

żółty

142,-

PLN 7316

Uchwyt na worek z plastikowym wiekiem

czerwony

142,-

KOSZE DO SEGREGACJI z możliwością piętrowania
– kolorowa obudowa umożliwia łatwą segregację odpadów
– możliwość ustawiania pojemników piętrowo
– wyposażone w pokrywę i uchwyt z mechanizmem zamykającym
(opuszczony uchwyt zamyka górną pokrywę)
– wytworzone z polipropylenu, stabilizacji UV, odporne na subst.chemiczne
oznaczenie

rozmiar

kolor

PLN 7401

Kosz na odpady z pokrywą 40 l niebieski

nazwa

42 × 40,5 × 42,5 cm

niebieski

Cena zł
93,-

PLN 7402

Kosz na odpady z pokrywą 40 l zielony

42 × 40,5 × 42,5 cm

zielony

93,-

PLN 7404

Kosz na odpady z pokrywą 40 l żółty

93,-

Kosz na odpady z pokrywą 40 l brązowy

42 × 40,5 × 42,5 cm
42 × 40,5 × 42,5 cm

żółty

PLN 7405

brązowy

93,-

OKRĄGŁE KOLOROWE KOSZE
– wykonane z polipropylenu
– gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie
– kolorowa obudowa umożliwia łatwą segregację
odpadów
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MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

oznaczenie

nazwa

PLN 7301

Okrągły kosz

PLN 7304

Okrągły kosz

PLN 7305

Okrągły kosz

PLN 7306

Okrągły kosz

PLN 7307

Okrągły kosz

rozmiar

∅ 27 × 34 cm
∅ 27 × 34 cm
∅ 27 × 34 cm
∅ 27 × 34 cm
∅ 27 × 34 cm

kolor

Cena zł

niebieski

22,-

żółty

22,-

brązowy

22,-

czerwony

22,-

biały

22,-

pozostały
asortyment

» str. 98–99

WEWNĘTRZNE POJEMNIKI NA ODPADY
Wysokiej jakości poj. na odpady o obj. 60,5 l lub 87 l. Nadają się do każdego rodzaju odpadów. Pojemniki wyposażone są w dwa uchwyty.
– wielkość i kształt pojemników umożliwia użytkowanie ich także w ciasnych pomieszczeniach
– wytworzone z trwałego i odpornego materiału
– projekt pojemników zalecany do zastosowania w budynkach administracyjnych, handlowych, przemyśle i gastronomii
– pojemniki dostarczane są w kolorze szarym

7641

7642

7644

7646

7643

7645

7654

7648

7653

7663

Podstawka na kółkach
– system łączenia umożliwia manipulację
z kilkoma pojemnikami na raz
– zastosowane kółka zastępują stopki
i ułatwiają manipulację
– nośność 136 kg

Pokrywa
– uniwersalne wielkości do obu pojemników
– kolorowe pokrywy umożliwiają łatwą
segregację odpadów
– otwory odpowiadają poszczególnym
rodzajom odpadów
– pokrywy dostarczane są w kolorze:
niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym, czarnym i szarym
oznaczenie

nazwa

rozmiar

kolor

Cena zł

Pojemnik o objętości 60,5 l

59 × 28 × 63 cm

szary

191,-

PLN 7618

Pojemnik o objętości 87 l

59 × 28 × 76 cm

szary

270,-

PLN 7638

Podstawka na kółkach

59,5 × 38 × 27,5 cm

szary

360,-

PLN 7641

Pokrywa z podłużnym otworem niebieska

52 × 29 × 7 cm

niebieski

140,-

PLN 7642

Pokrywa z okrągłym otworem zielona

52 × 29 × 7 cm

zielony

140,-

PLN 7644

Pokrywa z okrągłym otworem żółta

52 × 29 × 7 cm

żółty

140,-

PLN 7646

Pokrywa z okrągłym otworem czerwona

52 × 29 × 7 cm

czerwony

140,-

PLN 7643

Pokrywa z okrągłym otworem brązowa

52 × 29 × 7 cm

brązowy

140,-

PLN 7645

Pokrywa bez otworu brązowa

52 × 29 × 7 cm

brązowy

140,-

PLN 7654

Pokrywa bez otworu żółta

52 × 29 × 7 cm

żółty

140,-

PLN 7648

Pokrywa bez otworu szara

52 × 29 × 7 cm

szary

140,-

PLN 7653

Pokrywa z otwieraną klapą czarna

52 × 29 × 7 cm

czarny

165,-

PLN 7663

Pokrywa zamykana czarna

czarny

165,-

w przypadku pytań
prosimy dzwonić.
chętnie doradzimy!

PLN 7608
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POJEMNIKI NA BECZKI
Pojemniki na beczki są używane do
bezpiecznego przechowywania beczek
z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi.
W celu zamknięcia pojemnika wystarczy
umieścić drewnianą belkę w otworach
wieka oraz dokładnie zakręcić.

EN 1237
Pojemnik na 200 l beczKĘ
górna średnica:
∅ 81 cm (zewnątrz)
∅ 69 cm (wewnątrz)
dolna średnica:
∅ 66 cm (zewnątrz)
∅ 63 cm (wewnątrz)
wysokość: 		 105 cm (zewnątrz)
		 94 cm (wewnątrz)
waga: 22 kg
nośność: 295 kg
UN kod: 1H2/X295/S/xx/USA/M4339
zdolność wyłapująca: 360 l
cena: 1015,-

EN 1240
Pojemnik na 200 l beczki
– wysokość pojemnika pozwala na
umieszczenie zdeformowanych beczek
górna średnica:
∅ 81 cm (zewnątrz)
∅ 69 cm (wewnątrz)
dolna średnica:
∅ 66 cm (zewnątrz)
∅ 63 cm (wewnątrz)
wysokość: 		 114 cm (zewnątrz)
		 107 cm (wewnątrz)
waga: 23 kg
nośność: 295 kg
UN kód: 1H2/X295/S/xx/USA/M4339
zdolność wyłapująca: 390 l
cena: 1115,-

Szczelnie zamykane
wieko zabezpieczające

Otwory wieka
ułatwiają
domykanie

Uszczelniająca piana
we wieku

Wgłębienia umożliwiają
manipulację
Stabilizacja UV

100% polietylenu
Wgłębienia zapewniają
zwiększoną stabilność

EN 1065
Pojemnik na 100 l beczki
górna średnica:
∅ 72 cm (zewnątrz)
∅ 60 cm (wewnątrz)
∅ 58 cm (zewnątrz)
dolna średnica
∅ 55 cm (wewnątrz)
wysokość: 		 95 cm (zewnątrz)
		 85 cm (wewnątrz)
waga: 21 kg
nośność: 200 kg
UN kód: 1H2/X200/S/xx/USA/M4339
zdolność wyłapująca: 246 l
cena: 1099,-

przykładowe sposoby wkładania beczki do ochronnego pojemnika
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SORBENTY CHEMICZNE
» str. 32–36

ZESTAWY AWARYJNY
» str. 38–49

Łatwe przechowywanie

BECZKI Z ODKRĘCANĄ POKRYWĄ

WIADRA Z PLASTIKU

STALOWE BECZKI
Z ODEJMOWANYM WIEKIEM

– zakres temp. od -20 °C do +80 °C

– wyposażone w ucho i wieko

– wykonane ze stali

– posiadają atest UN na niebezpieczne
substancje kod: UN 1H2/X

– przeznaczone do zastosowań w pracy
z cieczami i materiałami sypkimi

– wieko beczki jest zabezpieczane
uszczelką wraz z opaską zaciskową

– duża odkręcana pokrywa z możliwością
plombowania

– do składowania wszystkich rodzajów
cieczy

– wodoszczelne

– beczki z kodem UN

oznaczenie

nazwa

PLN 7917

Beczka z odkręcaną pokrywą 3,6 l

PLN 7927

Beczka z odkręcaną pokrywą 15 l

PLN 7937

Beczka z odkręcaną pokrywą 26 l

PLN 7947

Beczka z odkręcaną pokrywą 42 l

oznaczenie

nazwa

PLN 7017

Plastové vědro 5 l

PLN 7027

Plastové vědro 10 l

PLN 7037

Plastové vědro 21 l

PLN 7047

Plastové vědro 27 l

oznaczenie

nazwa

∅ otworu

∅ 19,8 × 17,3 cm
∅ 27,4 × 32,8 cm
∅ 31,6 × 42,6 cm
∅ 41 × 41,6 cm

∅ 13,6 cm
∅ 20,4 cm
∅ 20,4 cm
∅ 28,2 cm

rozmiar

waga

∅ 19,2 × 21,4 cm
∅ 24,6 × 25,8 cm
∅ 31 × 34 cm
∅ 37 × 32 cm

0,3 kg

6,-

0,4 kg

9,-

0,7 kg

22,-

0,8 kg

27,-

rozmiar

PLN 5311

Beczka z zakrętką 60 l

PLN 5321

Beczka z zakrętką 200 l

PLN 5331

Beczka z odejmowanym wiekiem 60 l

PLN 5341

Beczka z odejmowanym wiekiem 200 l

Cena zł

rozmiar

wykończenie

∅ 37 × 59 cm
∅ 59,5 × 82 cm
∅ 37 × 59 cm
∅ 59,5 × 82 cm

52,105,125,175,Cena zł

Cena zł

malowane

102,-

ocynkowane

190,-

malowane
ocynkowane

95,197,-

PLASTIKOWE BECZKI Z ODEJMOWANYM WIEKIEM
– opaska zaciskająca jest ocynkowana
– atest UN na niebezpieczne substancje
kod: UN 1H2/X

oznaczenie

rozmiar

objętość

waga

PLN 7011

Beczka z wiekiem 30 l

nazwa

max. ∅ 31,5 × min. ∅ 25,1 × 51,8 cm

30 l

2 kg

67,-

PLN 7021

Beczka z wiekiem 60 l

max. ∅ 40 × min. ∅ 32,5 × 62,8 cm

60 l

3,5 kg

83,-

PLN 7031

Beczka z wiekiem 120 l

6 kg

125,-

Beczka z wiekiem 220 l

max. ∅ 49,2 × min. ∅ 39,5 × 80 cm
max. ∅ 59 × min. ∅ 47,1 × 97,5 cm

120 l

PLN 7041

220 l

10 kg

196,-

PALETY WYŁAPUJĄCE
» str. 72–77

Cena zł
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WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

pozostały
asortyment

» str. 97

» str. 98–99

PV 2750
łopata do śniegu
– wykonana jest z laminatów poliestrowych
– krawędź łopaty wykończona jest alumuniową listwą
– wysoka odporność na działanie korozyjne soli
– gładka powierzchnia zapobiega zostawaniu śniegu wewnątrz
łopaty
– ergonomiczny owalny przekrój uchwytu umożliwia wygodne
trzymanie łopaty
długość uchwytu: 161 cm
wymiary łopaty: 56 × 36 cm
waga: 1,5 kg
CENA: 245,-

1

2

3

oznaczenie

nazwa

4

5

długość uchwytu

6
rozmiar

7
waga

wykonanie

8
cena zł

PV 20E0

1

Łopatka – mała

31 cm

14 × 19 cm

0,2 kg

polipropylen

48,-

PV 20E1

2

Łopatka – średnia

36 cm

17 × 23 cm

0,3 kg

polipropylen

55,-

PV 1F1E

3

Łopata z uchwytem

98 cm

25 × 32 cm

1,1 kg

polipropylen

197,-

PV 1F1F

4

Łopata z uchwytem

105 cm

26 × 35 cm

1,4 kg

polipropylen

205,-

DHS SKLOP

5

Łopata składana

48 – 85 cm

28 × 38 cm

0,6 kg

polipropylen

64,-

PV HR1

6

Łopata z AL listwą

146 cm

30 × 50 cm

1,2 kg

polipropylen

33,-

PV HR2

7

Łopata do śniegu

136 cm

40 × 40 cm

1,3 kg

polipropylen

25,-

PV HR3

8

Rozbijak do lodu

136 cm

šíře 17 cm

1,3 kg

stal

33,-
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SORBENTY SYPKIE
» str. 8

WÓZKI POSYPOWE
» str. 96

MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

pojemniki na materiał posypowy
– wysoka odporność na zmiany temp., długa żywotność
– stabilne, bezpieczne i lekkie
– dostarczany w częściach, łatwy montaż

– przeniesienie pełnego pojemnika za pomocą dźwigu umożliwia
specjalny uchwyt

czysto i sucho
profilowana krawędź uniemożliwia
przedostanie się wody i brudu
do środka pojemnika, nawet
w najgorszych warunkach
pogodowych

odporny na zniszczenia
mechaniczne
jeśli jest konieczność można
zamówić grubszą pokrywę
pojemnika

prosta instalacja
i demontaż
pokrywę można w łatwy sposób
montować bez użycia narzędzi

piętrowanie
możliwość piętrowania
w przypadku kiedy pojemniki
nie są potrzebne

zamykane
za pomocą kłódki można zamknąć
pojemnik

objętość

wymiary

100 l
200 l

89 × 59 × 37 cm
89 × 59 × 67 cm

dwa warianty
w ofercie są dwie możliwości, pojemnik z otworem lub bez

gładka powierzchnia
gładka powierzchnia wewnątrz
pojemnika ułatwia utrzymanie
czystości, materiał posypowy nie
pozostaje na ściankach pojemnika

z otworem
oznaczenie
–

bez otworu
cena zł
–

PV 1C97

1430,-

oznaczenie

Cena zł

PV 1C95

983,-

PV 1C96

1180,-

400 l

120 × 80 × 72 cm

PV 1C99

1760,-

PV 1C98

1557,-

550 l

134 × 99 × 78 cm

PV 1C9B

2067,-

PV 1C9A

1760,-

700 l

134 × 99 × 96 cm

PV 1C9D

2350,-

PV 1C9C

2067,-

1100 l

163 × 121 × 101 cm

PV 1D0C

3293,-

PV 1D0B

3088,-

1500 l

184 × 143 × 104 cm
213 × 152 × 124 cm

PV 1D0E

4518,-

PV 1D0D

4345,-

PV 1D10

6050,-

PV 1D0F

5823,-

2200 l
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POJEMNIKI
ZABEZPIECZAJĄCE

» str. 92–93

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE
» str. 97

pozostały
asortyment

» str. 98–99

wózki posypowe
Służy do łatwego i szybkiego rozprowadzania materiałów sypkich lub sorbentów na jezdniach oraz innych powierzchniach.

PV 35-E
wózek posypowy ze stałą
szerokością posypu
– do różnego rodzaju sypkiego materiału
np: sól, żwir, piasek, nośniki oleju,
ziarna oraz nawozu
– możliwość regulowania ilości
wysypywanego materiału
– polietylenowy pojemnik
– konstrukcja ze stali nierdzewnej
– regulowany uchwyt
– opony nadają się na porę zimową
– dostarczany w częściach, łatwy montaż

PV 22CB
wózek posypowy – 20 l

PV 35
wózek posypowy – 35 l

– idealny pomocnik dla służb
komunalnych
– płynne rozsypywanie z regulacją
rozsypu
– zasobnik wykonany z odpornego
plastiku
– konstrukcja ze stali nierdzewnej
– plastikowe kółka z gumową warstwą
– talerz rozsypujący gwarantuje
równomierne rozsypanie materiału
– dostarczany w częściach, łatwy montaż

– zasobnik wykonany z odpornego
plastiku
– płynne rozsypywanie z regulacją
rozsypu
– konstrukcja ze stali nierdzewnej
– plastikowe kółka z gumową warstwą
– talerz rozsypujący gwarantuje
równomierne rozsypanie materiału
– dostarczany w częściach, łatwy montaż

objętość pojemnika: 35 l
waga: 16,5 kg
szerokość posypowa: 60 cm
maks.wielkość ziaren: 5–6 mm
cena: 1775,-

objętość pojemnika: 20 l
waga: 8 kg
szerokość posypowa: 1–4 m
maks.wielkość ziaren: 5–6 mm
cena: 1015,-

objętość pojemnika: 35 l
waga: 9 kg
szerokość posypowa: 1
 –4 m
maks.wielkość ziaren: 5–6 mm
cena: 1425,-

PV SU6
sól posypowa
materiał: chlorek sodu
średnie zużycie: 10 – 20 g/m2
waga: 6 kg
cena: 10,-
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PV SU25
sól posypowa
materiał: chlorek sodu
średnie zużycie: 10 – 20 g/m2
waga: 25 kg
cena: 28,-

POJEMNIK NA MATERIAŁ
POSYPOWY
» str. 95

WYPOSAŻENIE
ZIMOWE

» str. 94–96

ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

pozostały
asortyment

» str. 98–99

PREPARATY ODTŁUSZCZAJĄCE
AQ rozkłada zwierzęce, mineralne i syntetyczne oleje, tłuszcze i smary, oraz wiele węglowodorów
aromatycznych, redukując je do nieszkodliwej wody i dwutlenku węgla. Faktem jest że seria produktów
AQ, wolnych od rozpuszczalników odtłuszczaczy i rozbijaczy oleju, jest dokładnie tym, na co czekał
przemysł od czasu kiedy ogłoszono, że chlorofluorocarbon (CFC), oraz 1,1,1-trójchloroetan zostają
wycofane z użycia.

powierzohnia
odtłuszczona

Seria odtłuszczaczy AQ jest produkowana w Wielkiej Brytanii w oparciu o standardy BS5750/
ISO9000, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zarówno przy użyciu produktu,
jak i jego utylizacji. Zakwalifikowany jako produkt bezpieczny, produkty serii AQ są całkowicie zgodne
z regulacjami CHIP (Chemical Hazard Information and Packaging Regulations), oraz wykraczają poza
zakres zainteresowania COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations - UK).
Produkty serii AQ są nietoksyczne, nie powodują korozji, nie powodują podrażnień, nie zawierają
toksycznych składników . Produkt nie odparowuje, oraz jest niepalny, w związku z czym może
przynieść duże oszczędności związane z wentylacją, a także ochroną przeciwpożarową.
AQ działa poprzez osłabianie wiązań i odczepianie kontaminantów od zabrudzonej powierzchni, oraz
poprzez rozbijanie ich długich łańcuchów na krótsze i łatwiejsze do degradacji. Unikalna formuła AQ
następnie stymuluje eksplozję naturalnie występujących w środowisku bakterii, które odżywiają
się pozostałościami i zamieniają je w wodę i dwutlenek węgla. Następnie, kiedy skończy się źródło
pożywienia, bakterie po prostu giną.

powierzohnia
zanieczyszczona
Przykład zastosowania odtłuszczaczy
na stacji benzynowej

oznaczenie

nazwa

AQ U005

AQ Universal – 5 l

AQ U025

AQ Universal – 25 l

Cena zł

AQ Universal – 200 l
AQ 2000 – 5 l

156,-

AQ 2025

AQ 2000 – 25 l

750,-

AQ 2000 – 200 l
AQ Plus – 5 l

AQ P025

AQ Plus – 25 l

10:1
maks. 200:1

Bardziej skoncentrowany niż AQ U, nadaje się
do zestawów ekologicznych, rozbijania cząstek
oleju i usuwania wycieków węglowodorów.

25:1
maks. 500:1

Ultra skoncentrowany szczególnie dobrze nadaje się do użytku w portach i na linii brzegowej
(rozcieńczalny z wodą morską).

5232,347,1505,-

AQ P200

AQ Plus – 200 l
AQ M – 5 l

AQ M025

AQ M – 25 l

1045,-

10465,-

7308,-

217,-

AQ M200

AQ M – 200 l

AQ D005

AQ DR – 5 l

AQ D025

AQ DR – 25 l

1143,-

AQ D200

AQ DR – 200 l

7985,-

MIOTŁA I ŁOPATA
» str. 49

Uniwersalny płyn odtłuszczający podłogi w celach bezpieczeństwa, oraz czyszczenie maszyn
w celu podwyższenia ich wydajności.

2616,-

AQ M005

Czyszczenie powierzchni pod
ciśnieniem z preparatem AQ

5:1
maks. 100:1

78,-

AQ U200

AQ 2200

zastosowanie

375,-

AQ 2005

AQ P005

rozcieńcz. z wodą

5:1

239,-

Likwidacja odtłuszczacza za
pomocą sypkiego sorbentu

10:1
maks. 50:1

Odtłuszczacz do mycia wstępnego, kombinacja rozpuszczalników organicznych, środków
powierzchniowo czynnych.
Integralny system ochrony antykorozyjnej umożliwia zastosowanie na metalach żelaznych i nieżelaznych, na tworzywach sztucznych, gumie.

Ręczne czyszczenie
powierzchni preparatem AQ

CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE
» str. 54–57
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ODTŁUSZCZACZE
PRZEMYSŁOWE

» str. 97

pozostały
asortyment

peŁny asortyment moŻecie paŃstwo zobaczyĆ
na stronie internetowej www.happyendpl.pl
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peŁny asortyment moŻecie paŃstwo zobaczyĆ na stronie
internetowej www.happyendpl.pl
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OZNAKOWANIA
FOTOLUMINESCENCYJNE

2

OZNAKOWANIA
BEZPIECZEŃSTWA

3

OZNAKOWANIA RUR

4

OZNAKOWANIA
ORIENTACYJNE

5

PROFILE OSTRZEGAWCZE
I OCHRONNE

6

TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE

7

OZNAKOWANIA
PODŁOGOWE

8

STALOWE I PLASTIKOWE
BARIERY

9

PLASTIKOWE SŁUPKI
I ŁAŃCUCHY

10

LUSTRA BEZPIECZEŃSTWA

11

DRUKARKI ZNAKÓW
BEZPIECZEŃSTWA

12

ZABEZPIECZENIA DRZWI
WYJŚCIOWYCH

LOGOUT TAGOUT

14

ŚWIATŁA CHEMICZNE

15

BEZPIECZNE NOŻE

16

OCHRONA ZDROWIA

13
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czystość,
bezpieczeństwo
i ekologia

Dystrybutor:

Ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

