
Hra o ceny
Jak velká je výrobní plocha našeho závodu SK-CONT?

Jestli jste si pozorně přečetli CONTAINEX News, je řešení docela snadné. Abyste se moh-
li zúčastnit soutěže, jednoduše si pomocí QR- kódu nebo odkazu www.containex.com/     
competition otevřete formulář a ten vyplňte.* Odesilatelé prvních pěti správných odpovědí 
budou odměněni kelímkem CONTAINEX „Coffee to go“.**

Poptávka jako nikdy 
předtím!
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Günter Ringhofer

Pro vedení společnosti

Vážený zákazníku společnosti 
CONTAINEX, 

Žijeme v době, kdy se před námi kupí 
výzvy. U nás ve společnosti CONTAINEX 
se i nadále soustředíme ne to, co umíme 
nejlépe: vytvářet inovace kontejnerů. 
Koncentrujeme se především na dvě 
oblasti. Na kvalitu a na rozšíření možností 
použití našich výrobků na straně jedné, a 
na aspekty trvale udržitelnného rozvoje na 
straně druhé. Tím se okruh výše zmíněných 
výzev naší doby uzavírá. Skutečností je, že 
certifikátem „Green Technology“ v oblasti 
ochrany klimatu a životního prostředí 
jsme přijali závazek, a již nyní se můžeme 
prokázat pozoruhodnými úspěchy při 
redukci emisí CO₂. Z toho důvodu bychom 
Vás chtěli v tomto vydání News informovat 
o aktivitách společnosti CONTAINEX 
spojených s trvalou udržitelností a o tom, 
jakým způsobem zavádíme inovace a 
zlepšujeme jak kvalitu našich kontejnerů, 
tak ekologickou bilanci našeho podniku.

Přeji Vám hodně zábavy při čtení.

Jubilejní fotografie z našeho výrobního závodu SK-CONT

Závod na výrobu našich skladových kontejnerů Precizní svary prováděné nejmodernějšími roboty

*Soutěž bude ukončena 31.12.2022 **Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti WALTER GROUP
    (včetně výrobních podniků CONTAINEX) i jejich rodinní příslušníci.

Skladové kontejnery a kontejnery na materiál zažívají boom. Značný podíl na tom má 
společnost CONTAINEX. Zákazníky po celém světě přesvědčila prvotřídní kvalita, inova-
tivní funkce a možnost individuální konfigurace. 

Kontejnery od společnosti CONTAINEX jsou praktickým řešením, pokud potřebujete rychle vytvořit 
prostor pro nejrůznější použití. Například mobilní sklad materiálu nebo kontejnerovou sestavu pro osobní 
sklady (self storage). Více než 250 000 vyrobených skladových kontejnerů od samého počátku dokládá, že 
společnost CONTAINEX vybrala správnou cestu, co se týká kvality a flexibility jejích produktů. Zákaznící 
si mohou vybrat z velikostí od 6 do 20 stop a zároveň ze široké nabídky možného vybavení, jako např. 
praktický balíček elektroinstalace a bezpečnostní balíček nebo sekční vrata, která ušetří prostor.



Nová řada kontejnerů CONTAINEX PLUS Line – ideální trvalé i dočasné prostorové řešení

Průběžně položená podlahová krytina Interiéry jsou sériově vyráběny s podhledem a LED osvětlením

Vysoce kvalitní sanitární instalace (podomítkové)

Flexibilita PLUS
příjemné prostředí
Kontejnery série PLUS Line se staly zcela novou definicí 
kontejneru od společnosti CONTAINEX. Prvotřídní vyba-
vení vytváří příjemný a pohodlný prostor, ve kterém můžete 
intenzivně pracovat ale také si bezstarostně hrát.

Prvotřídní „královská“ kvalita při výrobě kontejnerů vytváří ideální 
prostorové řešení i pro nejvyšší nároky. Modulová konstrukce umožňuje 
vybudovat vysoce kvalitní kanceláře stejně jako mateřskou školku nebo 
stylovou prodejnu. Co všechny moduly PLUS Line spojuje, je jejich 
prvotřídní vybavení. Podlaha, střecha i stěny přesvědčí vynikajícími 
izolačními hodnotami U od 0,14 resp. 0,17 m²KK, čímž ve srovnání se 
standardními evropskými výrobky dosahují redukce emisí CO2 až o 
65%. S ohledem na maximální energetickou účinnost jsou rovněž okna 
vybavena izolačním sklem v rámech z pětikomorových profilů. Před 
horkem v interiéru chrání venkovní žaluzie a možnost instalace další 
stínící techniky.
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Obrázek si udělejte sami!

Světlé místnosti díky celoplošnému zasklení



Ekologická dřevěná fasáda (realizuje dodavatel stavby) Ekologická a trvale udržitelná střešní konstrukceCO₂ neutrálně zhotovená podlahová krytina

Inovativní PLUS trvale udržitelný
Kontejner PLUS Line je také odpovědí na otázky ochrany životního prostředí.
Četné inovace pro maximální udržitelnost jsou v kontejnerech uplatněny již nyní. Další budou následovat.

Již realizované inovace v oblasti ekologie a klimatu jsou pro CONTAINEX vždy 
podnětem pro hledání dalších. V rámci koncepční studie jsme si v těchto oblastech 
stanovili nové cíle. Zaměříme se například na prodyšnost stěn, dřevěné stropy 
anebo instalaci splitových klimatizačních jednotek. Kromě toho společnost 

CONTAINEX připravuje koncepci fotovoltaiky pro získávání elektrické energie 
na střechách kontejnerů a ohřev vody prostřednictvím tepelných čerpadel. V 
nejbližší budoucnosti plánujeme realizaci vzorových staveb.
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Koncepční studie: kontejner CONTAINEX PLUS Line s ekologickými komponenty
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Přesvědčte se sami!



„Green Technology“ by CONTAINEX
Společnost CONTAINEX každodenně dokládá, že ekonomický úspěch lze skvěle skloubit s trvalou udržitelností.
Certifikátem „GREEN technology“ dokonce poskytujeme ekologickou záruku.

Kladná bilance je pro společnost CONTAINEX úspěchem pouze tehdy, pokud jí 
bylo dosaženo s maximální ohleduplností k životnímu prostředí. Proto klademe 
velký důraz na nízkou spotřebu energie a redukci emisí CO₂. Certifikátem „Green 
technology“ jsme přijali závazek, a již nyní jsme dosáhli pozoruhodných úspěchů. 

Příkladem může být třeba snížení emisí CO₂ o 50 000 tun použitím nejmodernějších 
izolačních systémů. K tomu se přidávají další opatření – například enviromentální 
audity v našich závodech, jako např. v našem závodě na výrobu skladových 
kontejnerů SK-CONT s výrobní plochou 11.050 m².

Další informace a krátká videa o našich produktech
najdete pod www.containex.com/showpark.

Jsme přesvědčeni o kvalitě a trvalé udržitelnosti našich výrobků.
Profitujte proto z naší záruky na zpětné odkoupení* každého nově zakoupeného nebo
použitého kancelářského, sanitárního nebo skladového kontejneru značky CONTAINEX.

Využijte našich poradenských služeb, nebo nám rovnou pošlete poptávku na zpětné odkoupení
Vašeho kontejneru na adresu: www.containex.com/buy-back.

*Záruka zpětného odkoupení platí pro opětovně použitelné kontejnery v rámci celé Evropské Unie, ve Švýcarsku a ve Velké Británii, s časovým omezením na max. 20 let.
Po uplynutí tohoto období je nutná samostatná dohoda.

Víte, že ke všem u nás zakoupeným kontejnerovým sestavám a
samostatným kontejnerům nabízíme záruku na zpětné odkoupení*?
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Výroba podle nejpřísnějších standardů kvality a ochrany životního prostředí - výrobní závod ARCONT, SI
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