
Специалистът за мобилни пространствени системи

Складови контейнери • Морски контейнери



• с дървен или стоманен под
• поцинковани лостови механизми за затваряне
• възможност за складиране до 3 контейнера един  
 върху друг

• Манипулация с кран или мотокар
• Манипулация в натоварено състояние до 6,5 т
• Складиране до 10 т
• различни варианти на оформление

Качество, което убеждава
• Цинково фосфатиране и грундиране чрез КТL  
 система, лакиране чрез катодно потопяване
• Прахово боядисване
• Избор на цвят по CTX-RAL-каталог

Вашите предимства
• Изключително издръжливо, екологично-чисто 
 лакиране
• Висока антикорозионна и UV защита
• перфектен лак

Идеални за склад в предприятието или на строителната площадка Складови контейнери с оптимален лак

Складови контейнери

Тип LC 10’ Тип LC 20’Тип LC 8’ Тип LC 15’

Различни цветове по CTX-RAL-каталог

Висока степен на автоматизирано производство

KTL-лакиране във вана

Bъзможност за складиране до 3 контейнера 
един върху друг

Транспорт на камион CTX-складови контейнери с различни големини и възможности на оформление Прахово боядисване

Тип LC 6’ Тип LC 9’



Складови контейнери с пакет за безопасност
• Специална конструкция само с един затварящ лост, допринасяща за  
 бързо и лесно отваряне и затваряне на вратите.
• 2 вътрешни механизма за фиксиране на едното крило на вратата
• Вътрешна секретна ключалка с патрон
• 4 вътрешни защити срещу откачане на вратите

Защита срещу проникване с взлом
• Идеална защита срещу разбиване на катинар
• От стабилна, поцинкована стомана
• Монтажът на защитата е възможен и след доставка
• Използваема и в комбинация с пакет за сигурност

• Вградени в рамката CEE-Вход/Изход
• Санитарна ел. инсталация
• 1 x ел. контакт 400 V
• 2 x ел. контакт 230 V
• Осветителни тела
• Ел. ключ до вратата
• Идеално комбиниращ се с прозорец и допълнителна врата*

* Прозорец и допълнителна врата са доставими само при Тип 10’ и 20’ 

Оптимална защита от нахлуване с взлом за Вашите складови стоки Ел. оборудване за складов контейнер

Изберете Вашето 
допълнително оборудване

Пакет за сигурност, монтиран LC 20’ с прозорец и врата

Mобилна работилница

Осветително тяло и ел. табло с ел. ключове2 Bътрешни поцинковани заключалки

Eл.ключа осветление4 Bътрешни защити срещу откачане на вратите

CTX-Складови контейнери с пакет за безопасност Вграден СЕЕ електро вход/изходВътрешна секретна ключалка



Лазерно-режеща машина

Производствена линия в SK – Комарно

Още възможности 
за оборудване

ТИП
Външни Вътрешни

Дължина Широчина Височина Дължина Широчина Височина Тегло (m³)

LC 6’ 1.980 1.950 1.910 1.800 1.860 1.730 450 6,66 

LC 8’ 2.438 2.200 2.260 2.275 2.106 2.050 630 9,82

LC 9’ 2.931 2.200 2.260 2.770 2.106 2.050 690 11,96

LC 10’ 2.991 2.438 2.591 2.831 2.344 2.376 825 15,76

LC 15’ 4.550 2.200 2.260 4.387 2.106 2.050 915 18,94

LC 20’ 6.058 2.438 2.591 5.898 2.344 2.376 1.270 32,85

Mover-Box 2.200 1.600 2.445 2.040 1.500 2.200 450 6,55

• Избор и употреба на рециклиращи се материали
• Енергийно ефективно и екологично чисто производство 
 в сертифицирани, европейски заводи
• Ненадвишаване на всички EU-емисионни норми благодарение 
 на най-модерна KTL-система на лакиране и прахово покритие
• Постоянен качествен контрол и екологично одитиране в производството
• Дълъг живот на продукта

GREEN technology означава

Green technology

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). Можете да поискате този документ от Вашия CONTAINEX партньор.

Различни цветове по CTX-RAL-каталог

Рафтове

Прозорец и входна врата *

KTL-система за лакирне

Дървен или стоманен под

Mover-Box с противопожарно уплътнениеПроветрение

Оптимиране на транспортните разходи чрез доставка в сет

LC-Set пример (LC 10’ + 8’ + 6’)LC-Set пример (LC 10’ + 8’) LC-Set пример (LC 20’ + LC 8’ + LC 8’)

Производството на складовите контейнери се извършва съобразно строги 
екологични и качествени стандарти

* на разположение само при LC 10’ и LC 20’

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗМЕРИ (mm) И ТЕГЛА (kg):



• Доставка веднага – контейнерни депа 
 в цяла Европа
• Отлично качество на лакиране
• CSC-талон за 30 т. товар
• 28 mm хидрофобни плоскости (годни за   
 транспорт в Австралия) с противоплъзгащо  
 покритие

• Ламарини от Corten-стомана (антикорозионна)
• Кована и поцинкована заключалка на вратата
• Защитени срещу взлом чрез механизъм 
 Lock Box
• Сертифицирани от Germanischen Lloyd

Качеството е в детайлите

Морски контейнери

Пространство за складиране и транспорт

РАЗМЕРИ (mm) И ТЕГЛА (kg):

ТИП
Външни Вътрешни

Дължина Широчина Височина Дължина Широчина Височина Тегло

ISO 20’ DV 6.058 2.438 2.591 5.898 2.350 2.390 2.050

ISO 40’ DV 12.192 2.438 2.591 12.032 2.350 2.390 3.700 

ISO 20’ HC ¹ 6.058 2.438 2.896 5.898 2.350 2.680 2.350

ISO 40’ HC ¹ 12.192 2.438 2.896 12.032 2.350 2.680 3.850

¹ Повече информация след запитване

Ламарини от Corten-стомана Сертифицирани от Germanischen Lloyd CSC-талон

Лостове за затваряне 4 бр

Морски контейнер 40’

Защита срещу проникване с взлом

Употребявани морски контейнери

Бамбуков под с протиплъзгаща защита

Морски контейнер 20’

Selfstorage-склад

Депо

Оптимално използване на складовото пространствоКонтейнер - товарене на вагон



Разнообразни възможности 
за приложение

Складови контейнери като експозиционен склад Складов контейнер с клиентско оформление Помещения на строителната площадка Склад и офис

Мебелен транспорт Употреба на строителната площадка Склад при мероприятие Selfstorage-конфигурация

Складов контейнер в употреба Склад за гуми в автосервиз Складов контейнер по време на природни бедствия Мобилен гараж



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Телефон: +359 2 492 54 84, E-Mail: ctx@containex.com 
www.containex.com


