
 Избор и употреба на рециклиращи се материали

 Енергийно ефективно и екологично производство  
 в собствени, европейски фабрики

 Намалени емисии на CO₂ и вредни вещества при
 производството, транспорта и текущото ползване 
 на контейнерите

 Постоянен качествен контрол и екологично  
 одитиране в производството

 Дълготрайни контейнерни продукти – повторна  
 употреба вместо производство на нови изделия 

 Висококачествена изолация – ниска консумация  
 на енергия

СЕРТИФИКАТ

CONTAINEX GREEN technology гарантира спазването на дефинирани 
стандарти за качество и екологичност, според които се осъществяват 
изборът на доставчици, закупуването на материали и производството 

на нашите продукти.

Намаляване на CO₂

> 50.000 t 

/ година

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
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GREEN technology
държи на:

Изисквания към доставчици:

Стомана:

Производство:

Употребявани контейнери:

  Сертифицирани екологични системи 
 (например ISO 14001)

  Сертифицирани системи за управление   
 на качество (например ISO 9001:2015)

  Повторно използване / рециклиране 
 на отпадъчния материал

  без съдържание на Cr6 (шествалентен   
 хром Cr6 е канцерогенно вещество)

  Европейска продукция

Дървен материал:

  FSC-сертифициран дървен материал   
 (без тропически материал)

  Европейска продукция

Монтажни части:

  Партньорство с реномирани европейски   
 доставчици на ел. уреди

  Енергийно ефективни ел. уреди според   
 препоръка на Австрийска Енeргийна    
 Агенция (AEA), както и охладителни    
 течности при климатици и хладилници    
 без съдържание на FCKW

  Употреба на висококачествени    
 изолационни материали

  Разделяне на отпадъци, рециклиране,   
 възообновяема енергия

  Условия на работа при спазване на   
 социална отговорност

  Производствени мощности 
 само в Европа

  Употреба на най-модерни
 фотоволтаични инсталации за    
 производство на енергия

  Производствен процес чрез
 автоматизация както и постоянна    
 оптимизация 

  Съблюдаване на условията по    
 безопасност на труда

  Обратно изкупуване и продажба на   
 употребявани контейнери CONTAINEX

  Със своята дълготрайност и високо   
 качество, контейнерните продукти   
 могат да се ползват повторно, вместо 
 да се произвеждат нови

Транспорт:

  Кратки транспортни дестинации – над   
 250 контейнерни депа в цяла Европа и   
 оптимиран план на транспорт

  Намаляване на нужния транспорт   
 чрез комбинирани превози и доставка   
 на контейнери „Транспак“ или складови   
 контейнери в комплекти

  Употреба на модерни, най-нови      
 тежкотоварни автомобили с ниски
 вредни емисии

Цвят по избор:

  Най-модерни системи за лакиране   
 според европейски VOC-Standard


