
Викторина
Колко голяма е производствената площ на нашия завод SK-CONT?

Ако сте прочели внимателно „CONTAINEX News“, то отговорът няма да Ви затрудни.
За да участвате в играта с награди, просто извикайте формуляра посредством QR-
кода или на www.containex.com/competition и попълнете.* Първите петима, изпратили 
верни отговори, ще получат чаша CONTAINEX „Coffee to go“.**

Складовите контейнери и контейнерите за материали изживяват бум. CONTAINEX 
има съществен дял в това. Защото първокласното качество, иновативните 
характеристики и възможността за конфигуриране според индивидуалните 
потребности са убедителни за клиентите в цял свят. 

Контейнерите от CONTAINEX са практично решение за бързо създаване на пространство за
най-различни изисквания, например за мобилен склад за материали или конфигурация за 
индивидуално съхранение. Произведените от самото начало повече от 250 000 складови контейнера 
показват, че с качеството и възможността за гъвкаво адаптиране на продуктите CONTAINEX е 
на прав път. Клиентите могат да избират от големини от 6 до 20 фута и много възможности за 
оборудване като практичен електропакет и пакет за сигурност или спестяваща място секционна 
врата.

Търсени като никога 
досега!

NEWS
   Факти         Иновации         Проекти         Съвети         Идеи № 29 I 2022

Günter Ringhofer

За ръководството

Уважаеми клиенти на CONTAINEX! 

Живеем във време на много 
предизвикателства. Ние от CONTAINEX 
продължаваме да се концентрираме 
върху това, което можем да 
правим най-добре: да развиваме 
иновации при контейнерите. При 
това ние се фокусираме върху две 
области. От една страна върху 
качеството и разширяването на 
възможностите за употреба на 
нашите продукти, от друга върху 
аспектите на устойчивостта, с което 
се затваря кръга на горепосочените 
предизвикателства на нашето време. 
Факт е, че със сертификата „Green 
Technology“ в областите опазване на 
климата и околната среда ние сами 
се задължихме и вече отбелязваме 
значителни успехи в икономиите на 
CO₂. Затова в настоящото издание на 
нашите новини ще Ви информираме за 
дейностите на CONTAINEX във връзка с 
устойчивостта и по какъв начин нашите 
иновации подобряват както качеството 
на контейнерите, така и екологичния 
баланс на нашата фирма.

Желая Ви приятно четене.
Юбилейна снимка от нашето производствено предприятие SK-CONT

Производствено предприятие за нашите
складови контейнери

Прецизни заваръчни шевове благодарение
на най-съвременни роботи

*Крайният срок за отговори е 31.12.2022 **Служителите на предприятията от WALTER GROUP (вкл. на производствените бази на
     CONTAINEX) и членовете на техните семейства нямат право на участие във викторината.



Новата серия PLUS Line на CONTAINEX – идеална като
дългосрочно или временно пространствено решение

Подово покритие, положено от край до край Вътрешни помещения с окачен таван и серийно LED-осветление

Висококачествени санитарни инсталации (скрит монтаж)

Комфорт с гъвкавата 
серия PLUS
Серията PLUS Line на CONTAINEX дава напълно 
нова дефиниция за контейнерите. Първокласното 
оборудване дава възможност за комфортни 
пространства, в които може да се работи интензивно и 
весело да се играе.

Кралският клас в производството на контейнери е идеално 
пространствено решение за най-високи изисквания. 
Благодарение на модулната конструкция са възможни, както 
висококачествени офиси, така и удобни детски ясли или стилни 
търговски пространства. Това, което обединява всички модули 
на PLUS Line, е тяхното първокласно оборудване. Подовете, 
таваните и стените са убедителни с U-стойности до 0,14 и 0,17 
m²K и по такъв начин дават възможност за до 65% икономия на 
CO2 в сравнение с европейските стандартни продукти. Също в 
духа на максималната енергийна ефективност са изолиращото 
остъкляване и прозорците с 5-камерен профил. От горещината 
вътре в помещението защитават външните щори, както и други 
опции за защита от слънцето.
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Вижте със собствените си очи!

Светли помещения благодарение на цялостното остъкляване



Екологична дървена фасада (от строителя) Екологичен и устойчив дизайн на покриваCO₂-неутрално произведено подово покритие

Иновативна ПЛЮС устойчива
PLUS Line е също отговор на въпроси във връзка с опазването на околната среда. В контейнерите са вградени многобройни 
иновации за максимална устойчивост. Ще има и следващи.

В действителност за CONTAINEX вече приложените иновации в областите 
екология и пространствена климатизация винаги представляват стимул 
за нови. При изследването на концепцията ние отново си поставихме 
нови цели в тези области в посока активно дишащи стени или използване 

на климатици със сплит система. Освен това CONTAINEX разработва 
фотоволтаична концепция за добиване на електричество на покрива на 
контейнерите и за получаване на топла вода с термопомпи. Съответните 
прототипи са планирани за близкото бъдеще.
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Изследване на концепцията: PLUS Line на CONTAINEX с еко компонент
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Убедете се сами!



„Green Technology“ by CONTAINEX
CONTAINEX ежедневно доказва, че икономическият успех и устойчивостта могат да се съчетаят перфектно. Със сертификата 
„Green Technology“ ние даваме дори и екологична гаранция.

За CONTAINEX положителният годишен баланс е успех само ако той е 
постигнат при максимално съобразяване с околната среда. В този смисъл 
ние отдаваме голямо значение на ниския разход на енергия и ниските 
емисии на CO₂. Със сертификата „Green Technology“ ние задължихме сами 
себе си и постигнахме значителни успехи. Пример за това са 50 000 тона 

CO₂ по-малко на година благодарение на използването на най-съвременни 
изолационни системи. Към това се добавят и други мерки – например 
екологични одити в нашите предприятия, като например в нашия завод за 
складови контейнери SK-CONT с производствена площ от 11.050 m².

Допълнителна информация и кратки видеа за нашите продукти
ще намерите на www.containex.com/showpark.

Ние сме убедени в качеството и устойчивостта на нашите продукти.
Затова предлагаме гаранция за обратно изкупуване* на всеки закупен нов или
употребяван офис контейнер, санитарен контейнер или складов контейнер от
марката CONTAINEX.

Консултирайте се с нас или ни изпратете директно запитване за обратно изкупуване на www.containex.com/buy-back.

*Гаранцията за обратно изкупуване се прилага за контейнери за многократна употреба в Европейския съюз, Швейцария и Обединеното кралство;
ограничена във времето до максимум 20 години. Допълнителни условия, според отделна уговорка.

Съвет Знаете ли, че предлагаме гаранция за обратно изкупуване* за всички 
контейнерни конфигурации и единични контейнери, закупени от нас?
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Производство по строги стандарти за екология и качество – завод за производство ARCONT, Словения
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