
PRO VAŠE BEZPEČÍ  

PROFESIONÁLNÍ 
NOUZOVÉ SPRCHY
BEZPEČNÉ  VÝKONNÉ  ÚČINNÉ



Dvě sprchy v jedné – to je možné díky jedinečné konstrukci těchto sprch: 
Ruční oční sprchy lze provozovat jako pevně instalované oční sprchy v držáku, avšak můžete
je také sejmout a ošetřit třeba jiné části těla nebo zraněnou osobu ležící na zemi. 
Vyberte si z celé řady modelů s jednou nebo dvěma očnicemi. 
Jsou také součástí kombinovaných sprch.

V NOUZI SE POČÍTÁ KAŽDÁ VTEŘINA

RUČNÍ OČNÍ SPRCHY

Vysoce výkonné sprchovací hlavice  
pro ohraničený, rovnoměrný a jemný 
vodní proud – optimalizovaný pro výplach 
chemikálií i prachu z očí
Integrovaný automatický omezovač 
průtoku slouží k zajištění výšky proudu 
vody nezávislé na tlaku v potrubí
Integrovaný omezovač zpětného nasátí
chrání vodovodní síť před kontaminací

Gumové chráničky sprchovací hlavice 
slouží k ochraně osob hledajících pomoc 
před zraněním případným nárazem
Protiprachové klapky se otevřou při 
spuštění nouzové sprchy díky tlaku vody 
zcela automaticky
Velké otvory ve sprchovacích hlavicích
zamezují usazování vody, a tím chrání
před zanášením vodním kamenem

Technické přednosti



 BEZPEČNÉ      VÝKONNÉ       ÚČINNÉ

Obj. č.        Provedení Rozměr balení Hmotnost Cena  
        bez DPH

BRU 712 025 ClassicLine ruční oční sprcha 
s jednou sprchovací hlavicí
pro montáž na stůl nebo stěnu

380 x 290 x 100 mm 1,30 kg na dotaz

BRU 713 025 ClassicLine ruční oční sprcha  
s jednou sprchovací hlavicí v úhlu 45°, 
pro montáž na stůl nebo stěnu

380 x 290 x 100 mm 1,34 kg na dotaz

BRU 714 025 ClassicLine ruční oční sprcha 
se dvěma hlavicemi v úhlu 45°, 
pro montáž na stůl nebo stěnu

380 x 290 x 100 mm 1,44 kg na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody:  1/2" vnitřní závit
Délka hadice:  1 500 mm
Průtok:  7 l/min na každou hlavici

Normy / povolení:
ČSN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

BRU 712 025 BRU 713 025 BRU 714 025



Pevně instalované oční sprchy jsou nejlepším řešením pro laboratoř, sklad i provoz.
Tyto sprchy jsou dobře viditelné ze všech stran. Velká spouštěcí deska je opatřena dlouho funkční 
dosvitovou vrstvou, takže i ve tmě nebo za snížených světelných podmínek je sprcha snadno 
k nalezení. Oční sprcha se sběrnou vaničkou pojme použitou vodu a svede ji do odpadu. Obličejové 
a oční sprchy s vaničkou a krytem se používají všude tam, kde je hodně prachu a nečistot.

NAJDETE JE I POTMĚ  

INSTALOVANÉ OČNÍ SPRCHY

Vysoce výkonné sprchovací hlavice  
pro ohraničený, rovnoměrný a jemný 
vodní proud – optimalizovaný pro 
výplach chemikálií i prachu z očí
Integrovaný automatický omezovač 
průtoku slouží k zajištění výšky proudu 
vody nezávislé na tlaku v potrubí 
Spouštěcí deska s dosvitovou vrstvou
pro dobrou viditelnost i ve tmě

Gumové chráničkysprchovací hlavice
slouží k ochraně osob hledajících pomoc 
před zraněním případným nárazem
Protiprachové klapky se otevřou 
při spuštění nouzové sprch díky tlaku vody 
zcela automaticky 
Velké otvory ve sprchovacích
hlavicích zamezují usazování vody 
a tím chrání před zanášením vodním
kamenem

Technické přednosti:
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Technické údaje:

Napojení vody BRU 210 085:  3/4" vnější závit
Napojení vody BRU 300 085:  3/4" vnitřní závit
Napojení vody BRU 850 005:  3/8" vnější závit
Průtok:  14 l/min

Normy / povolení:
ČSN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

Obj. č. Provedení Rozměr balení Hmotnost Cena
bez DPH

BRU 210 085 ClassicLine bezpečnostní oční sprcha
se dvěma hlavicemi v úhlu 45°, 
pro montáž na stěnu

380 x 290 x 100 mm 1,42 kg na dotaz

BRU 300 085 ClassicLine bezpečnostní oční sprcha
s vaničkou, pro montáž na stěnu

400 x 300 x 215 mm 3,81 kg na dotaz

BRU 850 005 PremiumLine oční / obličejová
bezpečnostní sprcha s vaničkou
a krytem, pro montáž na stěnu

375 x 290 x 370 mm 3,90 kg na dotaz

BRU 850 005BRU 300 085

BRU 210 085



Vysoce výkonné sprchovací hlavice 
pro ohraničený, rovnoměrný
a jemný vodní proud – optimalizovaný 
pro výplach chemikálií i prachu z očí 
Robustní konstrukce vhodná i pro drsné 
průmyslové provozy
Perfektní přizpůsobení tělní sprchy danému 
požadavku na třídu ohrožení na místě díky 
volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů 
za minutu

Samy se vyprazdňují, do značné míry je 
omezeno zanášení vodním kamenem, jsou 
bezúdržbové, velice robustní a odolné proti 
korozi
Zvláštní provedení! Variabilní nouzové tělní 
sprchy pamatují na každou situaci,  přizpůsobí 
se téměř každému provozu a jsou modulární
Chemicky odolný povrch sprch díky 
polyesterovému práškovému lakování
pro nasazení i v agresivním prostředí

Technické přednosti:

Naše nejrůznější tělní nouzové sprchy – dokážeme i speciální provedení nebo vyhřívané – 
poskytují vždy to správné řešení pro každé použití podle situace. Díky volitelnému průtoku -
od 50 do 110 litrů za minutu se přizpůsobí každému požadavku podle stupně nebezpečí 
na místě resp. podle třídy ohrožení I až III dané normou ČSN EN 15154 (SK EN 15154).
Tělní nouzové sprchy jsou konstruovány jako samovyprazdňovací, bezúdržbové a s omezenou 
tvorbou vodního kamene. 

FLEXIBILNÍ - NASTAVITELNÉ

NOUZOVÉ TĚLNÍ SPRCHY



 BEZPEČNÉ       VÝKONNÉ       ÚČINNÉ

Obj. č. Provedení Rozměr balení Hmotnost Cena  
bez DPH

BRU 082 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha
pro montáž na stěnu

800 x 200 x 120 mm 2,96 kg na dotaz

BRU 084 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha
pro montáž nad dveře

800 x 200 x 120 mm 4,08 kg na dotaz

BRU 088 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha
s převodovým táhlem  
pro montáž nad dveře

800 x 200 x 120 mm 3,72 kg na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody  3/4" vnitřní závit
Průtok:  50 l/min

Normy / povolení:
ČSNEN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-5:2019,
ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425

BRU 082 085

BRU 084 085

BRU 088 085



Kombinace oční a tělní nouzové sprchy – úspora místa proti samostatným instalacím  
oční a tělní sprchy. Vznikne tak příležitost pro zbudování společného bodu záchrany!  
Díky různým kombinacím s oční sprchou s vaničkou nebo bez ní, ale také s ruční oční sprchou 
s jednou nebo dvěma očnicemi má zasažená osoba možnost ošetřit postižené místo také lokálně, 
pokud došlo jen k menší nehodě. Nemusí se tak spouštět celá tělní sprcha. Na jednom místě se ošetří
i případně zasažené oči.

PROSTĚ PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ

KOMBINACE NOUZOVÝCH SPRCH

Technické přednosti:

Vysoce výkonné sprchovací hlavice 
pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní 
proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií 
i prachu z očí i kůže
Robustní konstrukce vhodná i pro drsné
průmyslové provozy
Perfektní přizpůsobení tělní sprchy danému 
požadavku na třídu ohrožení na místě díky 
volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů 
za minutu

Samy se vyprazdňují, do značné míry je 
omezeno zanášení vodním kamenem, jsou 
bezúdržbové, velice robustní a odolné proti
korozi 
Zvláštní provedení! Variabilní nouzové tělní 
sprchy pamatují na každou situaci,  
přizpůsobí se téměř každému provozu
a jsou modulární
Chemicky odolný povrch sprch díky 
polyesterovému práškovému lakování 
pro nasazení i v agresivním prostředí



BEZPEČNÉ  VÝKONNÉ  ÚČINNÉ

Obj. č. Provedení Rozměr balení Hmotnost Cena 
bez DPH

BRU 861 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční sprchou pro montáž na stěnu

800 x 200 x 120 mm 
380 x 290 x 100 mm

6,23 kg 
1,42 kg

na dotaz

BRU 867 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční sprchou s vaničkou
pro montáž na stěnu

800 x 200 x 120 mm
400 x 300 x 215 mm

6,23 kg 
3,81 kg

na dotaz

BRU 868 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční / obličejovou sprchou  
s vaničkou a opláštěním  
pro montáž na stěnu

800 x 200 x 120 mm 
375 x 290 x 370 mm

6,23 kg 
3,90 kg

na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody:  3/4" vnitřní závit
Průtok tělní sprchy:  50 l/min
Průtok oční sprchy:  14 l/min

Normy / Povolení:
ČSN EN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-2:2006, 
ČSN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425, 
DVGW NW-0417CL0263

BRU 868 085BRU 867 085BRU 861 085



Volně stojící průmyslové nouzové sprchy se použijí všude tam, kde není možná montáž na stěnu,
přesto je potřeba zřídit centrální záchranný bod v ne příliš velké vzdálenosti od rizikového místa.
Účelné je také použití ve velkých halách a výrobních provozech. Velkou výhodou těchto řešení 
je dobrá viditelnost nouzové sprchy ze všech stran.  Volně stojící nouzové sprchy mohou být 
vybaveny celou řadou dalšího příslušenství, jimiž se přizpůsobí každé situaci, každému provozu.
Na vyžádání Vám nabídneme také vyhřívané varianty pro umístění ve venkovním prostředí! 

OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST 

VOLNĚ STOJÍCÍ NOUZOVÉ SPRCHY

Technické přednosti:

Vysoce výkonné sprchovací hlavice 
pro ohraničený, rovnoměrný
a jemný vodní proud – optimalizovaný
pro výplach chemikálií i prachu z očí i kůže 
Robustní konstrukce vhodná i pro drsné 
průmyslové provozy
Perfektní přizpůsobení tělní sprchy 
danému požadavku na třídu ohrožení na místě 
díky volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů
za minutu

Samy se vyprazdňují, do značné míry je 
omezeno zanášení vodním kamenem, jsou 
bezúdržbové, velice robustní a odolné proti 
korozi
Zvláštní provedení! Variabilní nouzové tělní 
sprchy pamatují na každou situaci,  
přizpůsobí se téměř každému provozu
a jsou modulární
Chemicky odolný povrch sprch díky 
polyesterovému práškovému lakování 
pro nasazení i v agresivním prostředí



 BEZPEČNÉ       VÝKONNÉ       ÚČINNÉ

Obj. č. Provedení Rozměr balení Hmotnost Cena 
bez DPH

BRU 832 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční sprchou, montáž na podlahu

800 x 200 x 120 mm 
380 x 290 x 100 mm

12,00 kg 
1,42 kg

na dotaz

BRU 837 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční sprchou s vaničkou
pro montáž na podlahu

800 x 200 x 120 mm
400 x 300 x 215 mm

12,00 kg 
3,81 kg

na dotaz

BRU 838 085 ClassicLine tělní nouzová sprcha 
s oční / obličejovou sprchou
s vaničkou a opláštěním 
pro montáž na podlahu

800 x 200 x 120 mm 
375 x 290 x 370 mm

12,00 kg 
3,90 kg

na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody:  1 1/4 "  vnitřní závit
Průtok tělní sprchy:  50 l/min
Průtok oční sprchy:  14 l/min

Normy / Povolení:
ČSN EN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-2:2006, 
ČSN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0416CL0425,
DVGW NW-0417CL0263

BRU 838 085BRU 837 085BRU 832 085



BangCo je úspěšná česká společnost založená v roce 2000. Díky odborným znalostem, péči o zákazníky
a inovativnímu přístupu se stala jedním z hlavních dodavatelů řady zákazníků v průmyslu, obchodu, službách i ve 
školách. Orientujeme se na dodávky zařízení a systémů bezpečnosti práce od předních výrobců s důrazem  
na kvalitu, spolehlivost a zákaznické řešení.

Nouzové a havarijní sprchy

Nouzové a havarijní sprchy jsou na mnoha pracovištích nejen předepsané a potřebné, ale také velmi úspěšné.
Podařilo se zachránit řadu osob, snížit následky pracovních i provozních nehod či pomoci při zmírňování
účinku nebezpečných látek na lidské zdraví. Řada velkých i malých podniků se spoléhá na dodávky od 
našich předních výrobců B-Safety a FSP Tech, jejichž řešení u nás i na Slovensku reprezentujeme.

Oční vymývačky a tankové sprchy

Kromě očních sprch s přívodem vody se často používají tankové sprchy s náplní a  oční vymývačky.  
Jde o nezávislá zařízení s uplatněním všude tam, kde není vodovodní síť nebo tam, kde by její připojení nebylo 
hospodárné nebo možné. Lze je instalovat kdekoli, kde pracují lidé, dokonce i v mobilních buňkách, automobilech
nebo venku. V naší nabídce jsou i ochranné boxy a skříňky v nezámrzném provedení.

Ochrana zdraví při práci

Také naše ochranné prostředky a pomůcky si našly své zákazníky. 
Přispívají k všeobecné bezpečnosti osob i pracoviště, chrání zrak, sluch či dýchací systém člověka.
K pasivní ochraně slouží ochranné brýle, přilby, rukavice - hodnotné výrobky s vysokým potenciálem .  
a ve vynikající kvalitě. Při zranění oceníte dávkovače náplastí, centra záchrany s řadou pomůcek na jednom 
místě i třeba mobilní kapsičky k opasku s roztokem pro výpach očí pro řidiče v režimu ADR. 

TŘI OBCHODNÍ OBLASTI
TŘI ZDROJE SÍLY!

Bangco s.r.o.
Masná 463/7A | 602 00 Brno
Tel. +420 775 038 194

info@OcniSprchy.cz
www.OcniSprchy.cz


