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Искате функционалност. 
Ние Ви я доставяме.

Офис контейнери
На строителния обект като временно помещение за почивка и разширение на офиса:  
С офисните контейнери CONTAINEX BASIC Line Вие бързо създавате пространство за Вашите 
цели. Благодарение на оптимизираното изпълнение като Transpack ®-контейнери в един товарен 
автомобил се побират 12 офисни контейнера в пакет. Така Вие спестявате не само транспортни 
разходи, но и защитавате околната среда!

ФУНКЦИОНАЛНИЯТ МОНОБЛОК:

 Дълготраен продукт благодарение на здравата конструкция  
 – възможност за поставяне до 3 контейнера един върху друг

 Ценово предимство благодарение на оптимизираното оборудване

 Индивидуално разположение на вратите и прозорците благодарение  
 на гъвкавите възможности на панелната система

 Електрическа инсталация по стените

 Бърза наличност

 CE-маркировка

 Спестяване на разходи и CO₂ чрез доставка като  
 Transpack ®-контейнери в пакет

До 85 %  
по-малко  
CO₂ чрез  

Transpack ®- 
доставка

CONTAINEX 

EXTRA

ОТВЪТРЕ & ОТВЪН:

Семпъл и функционален – така изглежда офисният 
контейнер BASIC Line, както отвън, така и отвътре  
със стандартния пакет оборудване.

 Вътрешен декор бял, сиво подово покритие

 Прозорец с двуосно отваряне

 Електрическа инсталация по стените,  
 вкл. осветление и контакти

 Външно лакиране в два цвята: рамка сивобяло  
 (RAL 9002), панели светлосиво (RAL 7035)

* Чрез технологията на лакиране се постигат цветове близки до RAL стандарт.  
 За отклонения в цветовете при сравнения с RAL цветови каталог не поемаме 
 отговорност.

Transpack ® контейнер

Външен цвят: сивобяло / светлосиво

Вътрешен декор: Бял



Искате функционалност. 
Ние Ви я доставяме.

ТИПОВЕ И НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ:

Офис контейнер 20’

Дължина mm 6.055 (отвън) 5.915 (отвътре)

Ширина mm 2.435 (отвън) 2.295 (отвътре)

Височина mm 2.591 (отвън) 2.340 (отвътре)

Тегло kg 1.630

Тегло на пакета kg 1.690

Площ (m²) 14,74

20’ BASIC Line с врата и прозорец – с възможност 
за свободен избор на разположението
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Телефон: +359 92 49271-80
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

Част от концерна WALTER GROUP


