Специалистът за мобилни пространствени системи

Офис контейнери • Контейнерни конфигурации
Санитарни контейнери • WC-контейнер

Офис контейнери

Единичен контейнер

Единичен контейнер 20’ като изложбен щанд

Двойна конфигурация като шоуруум

Двойна конфигурация

Заседателна зала

Двойна конфигурация като продажбен офис

Многостранни пространствени решения за незабавно приложение
• Комбиниращи се, лесно сменяеми стенни
елементи от поцинкована ламарина в панелна
система на изграждане
• Оптимална топло- и звукоизолация

Тип Офис контейнер 10’

• Различно допълнително оборудване
• Солидна стоманена рамка с контейнерни
ъгли и отвори за мотокар
• CEE-вход / изход вградени в рамката на контейнера

Тип Офис контейнер 16’

Тип Офис контейнер 20’

До 10 контейнера на камион

Лесен монтаж

Възможност за индивидуално оформление чраз панелна система

Готов офис

CONTAINEX-офис контейнер в пакет = Transpack контейнер
• Офис контейнерите могат да бъдат доставени и
като Transpack контейнери в пакет
• До 10 контейнера могат да бъдат
натоварени на една композиция

Тип BM 24’

®

• Минимиране на разходи чрез самостоятелен монтаж
• Лесно и бързо сглобяване със
стандартни инструменти
• Безпроблемно разширение

Тип BM 30’

Transpack контейнер

Контейнерни
конфигурации

Допълнително помещение

Съблекални, сервизни помещения

Коридор в контейнерна конфигурация

Приобектен офис

Временен офис

Помещение за отдих

Офис контейнерите могат да бъдат комбинирани в конфигурации
Вашите предимства:
• До триетажни конфигурации
• Индивидуално разпределение на помещенията
• Оборудване според целта на използване
• Лакиране по CTX-RAL-каталог

Различни цветове според CTX-RAL-каталог

Изберете
Вашите стенни панели

Плътен панел

Прозорци

Санитарен прозорец

Врата с остъкление

Врата

Монтажа и демонтажа на стенните панели е лесен и бърз.

Климатик

Остъкление

Двойно остъкление

Двойна врата

Технически решения, които убеждават!
• Стабилността се гарантира от масивната
стоманена профилна рамка.
• Лесно сменяеми стенни панели с поцинкована профилна
ламарина осигуряват висококачествен външен вид
в продължение на много години
• Оптимална топло- и звукоизолация спомагат за идеален комфорт.
• Двойно остъклените PVC-прозорци с интегрирани щори
са особено удобни за употреба
• Външните размери на CTX-контейнерите отговарят
на ISO-стандартите и са лесни за транспортиране.

Вграден CEE-вход / изход

Изберете Вашето
допълнително оборудване

Външна стълба

Козирка / Атика

Решетка прозорец / Врата

Под от хидрофобни или примесени с
цимент плоскости

Вътрешен декор (бял или светъл дъб)

Вътрешна стълба
Щ
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Издръжливо подово покритие

Автоматично осветление с датчици за движение

Автоматично осветление с датчици за движение

Допълнителното оборудване спомага за напасването
към индивидуалните цели на приложение на контейнерите
РАЗМЕРИ (мм) И ТЕГЛА (kg):
ВЪНШНИ
ТИП

ВЪТРЕШНИ

Височина ¹ Височина ¹
(монтиран)
(пакет)

Тегло²
(монтиран)

Тегло²
(пакет)

2.340

от 1.290

от 1.350

2.240

2.340

от 1.690

от 1.750

5.860

2.240

2.340

от 1.930

от 1.990

648

7.140

2.240

2.340

от 2.250

от 2.310

648

8.925

2.240

2.340

от 2.710

от 2.770

Дължина

Широчина

Дължина

Широчина Височина ¹

BM 10’

2.989

2.435

2.591

648

2.795

2.240

BM 16’

4.885

2.435

2.591

648

4.690

BM 20’

6.055

2.435

2.591

648

BM 24’

7.335

2.435

2.591

BM 30’

9.120

2.435

2.591

¹ доставка и с 2.800 мм външна височина / 2.540 мм вътрешна височина 2 според оформлението
Допълнително ние предлагаме коридорни контейнери 16’ / 24’ и стълбищни контейнери – детайли след запитване

Касов прозорец

Прозорец с гише

Климатик

Варианти на монтаж

Мини-кухня

Противопожарни компоненти

Остъкление

Остъкление с оберлихт

Плъзгащ прозорец

Оптимално остъкление
Панел с остъкление
• Възможна размяна и комбинация със
стaндартни елементи (плътен панел,
панел с прозорец или врата)
• Атрактивно съотношение цена / качество
• Секуритно стъкло 4-16-4 с газ (u = 1,1),
бял PVC профил
• За вътрешна височина 2.350 мм,
2.540 мм и 2.700 мм

Контейнерно остъкление с оберлихт *
• По-добра визия
• ESG-стъкло 6-16-6 с газ (u = 1,1),
бял PVC-профил
• Опцинални типове стъкло (VSG, TVG)
• Опцинално и двукрилна врата
• Опционален механизъм за оберлихт
• Възможна доставка за размери
2.540 мм и 2.700 мм

* Контейнерното остъкление е доставимо само при зададените оформление. То е фиксирано към рамката и
е без нужда от допълнителен монтаж. За всяка. конфигурация е необходима техническа проверка и одобрение.

Санитарни контейнери

10’ Санитарен контейнер

Санитарен контейнер вътрешен изглед

Приложение при мероприятие

Санитарен контейнер с умивалници и душ-кабини

Хигиена и чистота на най-високо ниво
•
•
•
•

бърз монтаж на място
Приложими веднага
Стабилна стоманена конструкция
Висококачествена изолация

Тип SA 10’

•
•
•
•

Комфортно оборудване
Течаща вода
Различни варианти на оформление
Опционално оформление със ламаринено покритие

Тип SA 20’

Тип SA 30’

Умивалник (2 / 4 корита)

Душкабина със завеса

Нечупимо метално огледало

Тоалетна за хора с увреждания

Подово покритие Surestep

Водна комуникация, скосена в стената

Щ
ВА Я
ТЯ ГИ
С
Р
Е Е
СП ЕН

Вентилатор с датчик за регулиране на влажност

Щ
ВА Я
ТЯ ГИ
С
Р
Е Е
СП ЕН

Тоалетни казанчета с двустепенен
промивен механизъм

Арматура Stop / Go

РАЗМЕРИ (мм) И ТЕГЛА (kg):
ТИП

ВЪНШНИ

ВЪТРЕШНИ

Дължина

Широчина

Височина ¹

Дължина

Широчина

Височина ¹

Тегло ²

SA 10’

2.989

2.435

2.591

2.815

2.260

2.340

от 1.490

SA 16’

4.885

2.435

2.591

4.710

2.260

2.340

от 2.000

SA 20’

6.055

2.435

2.591

5.880

2.260

2.340

от 2.490

SA 24’

7.335

2.435

2.591

7.140

2.260

2.340

от 3.000

SA 30’

9.120

2.435

2.591

8.925

2.260

2.340

от 3.490

WC 05’

1.200

1.400

2.540

1.055

1.255

2.200

350

WC 08’

2.400

1.400

2.540

2.255

1.255

2.200

570

¹ доставка и с 2.800 мм външна височина / 2.540 мм вътрешна височина

² според оформлението

WC-контейнер

5’ WC-контейнер

20’ WC-контейнер

8’ WC-контейнер

20’ WC-контейнер като паркинг тоалетна

Чистото решение за високи изисквания
•
•
•
•

бърз монтаж на място
Приложими веднага
Здрава стоманена конструкция
Висококачествена изолация

Тип WC 5’

• Комфортно оборудване в различни варианти
• Течаща вода
• Възможни са различни варианти на
оформление (например душове)

Тип WC 8’

Тип WC 20’

20’ WC-контейнер за хора с увреждания / мъже / жени

Ключалка Eurokey

Вътрешен изглед оформление за хора с увреждания според DIN 18040-1

Алармено осветление

Алармен шнур

WC-контейнер за хора с увреждания и DIN-сертифициране
По време на изложение, мероприятия
и в обществената сфера са необходими
WC Container за хора с увреждания.
Тогава то CONTAINEX разполага с правилното
решение за Вас! Новото оформление на
WC-контейнера за хора с увреждания от
CONTAINEX е сертифициран по DIN 18040-1
(„изграждане без бариери”). Този контейнер
отговаря и на най-високите изисквания.

Вашите предимства:
• Сертифициран според DIN 18040-1 (рег. номер P1B064)
• Стабилно и висококачествено оборудване
• Идеален за временно или постоянно използване
• Доставим и в други комбинации (на пример 20’ WC
контейнер Жени / Мъже / хора с увреждания
• Възможни са различни варианти на оформление

Made in Europe
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
НИ МОЩНОСТИ:

CZECH-Cont
Ostrov
ЧЕХИЯ

ARCONT
Gornja Radgona
СЛОВЕНИЯ

Нашите фабрики за производство
Дългогодишното сътрудничество със
сертифицирани фабрики за производство,
собственост на CONTAINEX, гарантират висок
и строг качествен контрол на продукта.

Ние залагаме на начин на строеж с висока
енергийна ефективност, при използване на
рециклиращи се материали и методи на
продукция, опазващи околната среда.
Производството на Офис-, Санитарен искладов
контейнер се извършва в съответствие със
строги стандарти за качество и опазване на
околната среда (Грийн Технолоджи).

Допълнителна информация за CONTAINEX – стандарт за качество и опазване на околната среда,
ще намерите в CTX-документа SSHE-Q (Безопасност-Сигурност-Здраве-Околна среда-Качество).

CESKO
SLEZSKA
Zlate Hory
ЧЕХИЯ

CONTAINEX
-MONOLIT
Ковров
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ALFE-MI
Zivinice
БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА

GREEN technology означава
• Избор и употреба на рециклиращи се материали
• Енергийно ефективно и екологично чисто производство
в сертифицирани, европейски заводи
• Постоянен качествен контрол и екологично одитиране
в производството
• Дълъг живот на продукта

Производствения процес на офис и санитарните контейнери се
извършва по най-строги екологични и качествени стандарти.

Примерна скица
Офис контейнери

Офис контейнер 20’

Офис и санитарен контейнер в двойна конфигурация

Контейнерни конфигурации

Офис и санитарен контейнер в тройна конфигурация

Офис и санитарен контейнер в шесторна конфигурация

Както и още много възможни варианти и комбинации

Санитарни контейнери

Cанитарен контейнер 10’

WC-контейнер жени / мъже 20’

WC-контейнер

WC-контейнер 5’

WC-душ-контейнер 8’

Разнообразни възможности
за приложение

Офис

Работилница

Помещение за служители, хотел

Помещение за таксиметрови шофьори

Продажбени площи

Помещения за служители и работници

Перфектно напастнато разширение

Производствен офис

Приобектен офис

Столова

Временен офис

Въздушна спасителна служба

Разнообразни възможности
за приложение

Офис, шофьорски курс

Кухня

Представителен офис

Функционално бюро

Офис на строителната площадка при най-високи изисквания

Автомобилен салон и шоурум

Детска градина

Аптека

Спално помещение

Бензиностанция

Пункт за винетни такси

Офис

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Телефон: +359 888 232684, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

