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Vy zajistíte práci. My se  
postaráme o vhodný prostor.

Kancelářský kontejner
Vaše společnost expanduje, staví nebo potřebujete z jiných důvodů upravit kancelář? K tomu se Vám  
bude skvěle hodit mobilní prostorové řešení CONTAINEX CLASSIC Line, které můžete rychle instalovat,  
které se vyrábí v osvědčené kvalitě a které upravíme přesně podle Vašich požadavků.

VŠESTRANNÉ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ:

 Modulová konstrukce s flexibilními stěnami  
 umožňuje různá prostorová řešení

 Panely v různých provedeních,  
 s různými způsoby zasklení

 Robustní rám z ocelových profilů

 Optimální tepelná izolace

 Možnost nejrůznějšího doplňkového vybavení

 Dodávka je možná také v balících,  
 formou „Transpack Container ®”

Osvědčený  
systém panelové 
konstrukce umož-
ňuje individuální 

uspořádání

CONTAINEX 

EXTRA

Dodáváme všechny kontejnery, také s vnější výškou 2.800 mm a 2.960 mm – s výjimkou kancelářských  
a sanitárních boxů. Uvedené údaje jsou vnější rozměry – další podrobnosti najdete na str. 19.

D 9.120 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 30’

D 7.335 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 24’

D 1.200 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

BM/SA-Box 5’

D 2.400 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

BM/SA-Box 8’

D 4.885 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 16’

D 2.989 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 10’

D 6.055 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 20’

TYPY KANCELÁŘSKÝCH (BM) A SANITÁRNÍCH (SA) KONTEJNERŮ PRO VÁS:

Další podrobnosti o kancelářských 
kontejnerech a sanitárních boxech najdete  
na našich internetových stránkách.
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FLEXIBILNÍ SYSTÉM PANELOVÉ KONSTRUKCE:

Dveře Prosklené dveře Dvoukřídlové dveře Dvojité prosklení

Plný Okno Sanitární okno S klimatizacíPlné prosklení
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Váš projekt je jedinečný.  
Stejně jako naše realizace.

Vnitřní výbava
Praktické – atraktivní – pohodlné: Vaše prosto-
rové řešení musí splňovat mnoho kritérií. Díky 
našim širokým možnostem výběru si je můžete 
uspořádat individuálně, podle účelu, ke kterému 
jej budete používat.

VYSOCE KVALITNÍ INTERIÉROVÉ  
VYBAVENÍ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ:

 Odstín interiérového dekoru bílý  
 nebo světlý dub

 Vrstvené dřevo nebo cementové  
 dřevotřískové desky

 Různé celoplošné podlahové krytiny  
 (např. CLASSIC Imperial šedá)

 Rastrová svítidla rovněž v energeticky  
 úsporném provedení LED

 Komfortní vybavení, např. klimatizace  
 a integrovaná minikuchyňka

Mnoho  
možností pro 
individuální  
uspořádání

CONTAINEX 

EXTRA
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Váš projekt je jedinečný.  
Stejně jako naše realizace.

Plné prosklení
Naše řešení s celoplošným zasklením vnášejí  
do kontejnerů spoustu světla a definují i využití  
a charakter prostoru.

STYLOVÉ CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ  
SE STŘEŠNÍMI SVĚTLÍKY:

 Atraktivní vzhled

 Nejmodernější varianty zasklení s  
 koeficientem prostupu tepla do 0,7

 Možnosti: dvoukřídlé prosklené  
 dveře s nadsvětlíkem vybaveným  
 vyklápěcím mechanismem

 Možnost výměny a kombinace se  
 standardními prvky

Energeticky úsporná varianta
Kromě vysoce kvalitní tepelné izolace a trojitého zasklení uvádíme  
mnoho prvků vybavení, šetřících životní prostředí a Vaše náklady.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE:

 Zrcadlové rastrové svítidlo LED

 Digitálně řízený elektrický konvektor  
 nebo teplovzdušné vytápění

 Centrální ovládání vytápění

 Teplovodní vytápění

 Pohybová čidla, resp. hlásiče  
 přítomnosti osob

 Schránka na rolety s izolačním pásem

Jednokřídlé dveře Dvoukřídlové dveře

Jednokřídlé dveře  
umístěné uprostřed

Plné  
prosklení
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Mříže na  
okna a dveře
Chraňte účinně svůj majetek  
mřížemi na oknech a dveřích.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI:

 Ochrana proti vstupu nepovolaných osob

 Je k dispozici pro kancelářská i sanitární  
 okna a různé šířky dveří

Povrchová úprava  
lak, nebo polep
Propůjčte svému kancelářskému kontejneru nezaměnitelný 
vzhled. Vyberte si individuální barevný odstín laku nebo  
polepu, který bude přesně odpovídat vaší firemní identitě.

CORPORATE BRANDING:

 Vysoce kvalitní laky podle vzorníku CONTAINEX-RAL

 Trvanlivé polepy* s vysokou odolností proti  
 ultrafialovému záření

* Při prvním polepu je nutné technické vyjasnění.

Přístřešek a atika
Atraktivní vzhled a zároveň funkčnost:  
atika a/nebo přístřešek zvýší estetickou  
hodnotu Vašeho kontejneru.

ATRAKTIVNÍ VNĚJŠÍ ÚPRAVA:

 Nátěr lakem bez ohledu na barvu kontejneru

 Umístění z podélné, nebo čelní strany

 Přístřešek se dodává s opěrnými sloupky  
 nebo bez nich

Vizuální  
akcenty díky  
kontrastním  

barvám

CONTAINEX 

EXTRA
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Vyžadujete pohodlí a komfort.  
Budeme Vás hýčkat.

Sanitární kontejner
Při použití sanitárních kontejnerů hraje hlavní roli hygiena a čistota. 
Naše WC- a sanitární kontejnery nabízejí komfortní vybavení s tekoucí 
vodou namísto chemie, a proto se hodí i pro dlouhodobé použití.

WC- A SANITÁRNÍ KONTEJNERY  
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST:

 Rychlá instalace a okamžitá provozuschopnost

 Kvalitní izolace

 Možnost obložení interiéru plechem

 K dispozici jsou různá provedení, např.  
 WC Dámy/WC Páni, sprchové kontejnery,  
 umývárny, bezbarérové provedení atd.

Namísto  
chemie  

čistá voda

CONTAINEX 

EXTRA
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Vnitřní výbava 
Vnitřní vybavení sanitárních kontejnerů se  
flexibilně přizpůsobí Vašim požadavkům.

ÚČELNÉ VYBAVENÍ:

 Žlab na umývání pro 2 a pro 4 osoby a sprchové  
 kouty z pevného bezespárového sklolaminátu

 Protiskluzová, voděodolná a antibakteriální podlahová  
 deska s přesahem na stěny, pojivo cement

 Nerozbitné kovové zrcadlo

 Protiskluzová podlahová krytina třídy R9 až R11

 Samostatné keramické umyvadlo, různé rozměry

Bezbariérový  
sanitární kontejner
Naše bezbariérové sanitární kontejnery jsou zárukou,  
že budete mít po ruce ověřené vysoce kvalitní řešení.

CERTIFIKOVANÁ KVALITA*:

 Stabilní a vysoce kvalitní vybavení pro klid 
 a bezpečnost – např. zámky Eurokey,  
 signalizace poplachu, tahový poplašný spínač

 Možnost dodávky různých kombinací,  
 např. WC Dámy/Páni/bezbariérové

* Certifikát podle normy DIN 18040-1 (Reg.č. P1B064)

Teplá voda 
Zajistěte si pomocí našich sanitárních řešení  
spolehlivý přívod teplé a studené vody.

PROMYŠLENÁ PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY:

 Bojler o objemu 5, 15, 80, 150 nebo 300 litrů

 Průtokový ohřívač

 Vodovodní přípojka zabudovaná v podlaze nebo ve stěně
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Bezdotyková umyvadlová baterie

Sanitární kontejner pro pořádání 
společenských akcí
Dostatečně velké sanitární zařízení zabírající co nejmenší  
prostor je na každé pořádané akci nutností. Náš sanitární  
kontejner pro společenské akce nabízí jednoduché řešení.

HYGIENICKÉ SANITÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO  
SPOLEČENSKÉ AKCE:

 Okamžitá dostupnost a rychlá instalace

 Dodání v různých provedeních

 V jednom sanitárním kontejneru může  
 být umístěno až 16 toalet nebo 12 sprch

 Namísto chemie čistá voda

 Sprchování vodou z bojleru na přípravu TUV

Možnosti energetických 
úspor sanitárních zařízení
Rozumné využívání vody a elektrické energie vede  
ke snížení nákladů zároveň šetří životní prostředí.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ VYBAVENÍ:

 Samouzavírací baterie

 Splachovací nádržka s úspornou funkcí

 Bezvodý pisoár

 LED svítidla

 Ovládání osvětlení pomocí pohybových čidel

 Možnost bezdotykového ovládání sanitárních  
 prvků a nerezové provedení komponent
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Vy máte své individuální požadavky. 
My máme řešení na míru.

Kancelářský 
kontejner 
Naše samostatné kontejnery, dodávané v 
pěti velikostech, umožňují sestavení mnoha 
různých kombinací a půdorysných tvarů.
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WC a sanitární 
kontejner 
Od 5’ WC-kontejneru až po velkou sanitární sestavu: 
Zrealizujeme řešení podle Vašich potřeb, s možností 
variabilního vybavení a členění prostoru.

Možnost  
mnoha dalších 

variant a  
kombinací

CONTAINEX 

EXTRA
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Vaše myšlenky jsou bez hranic. 
My realizujeme Vaše nápady.

Kontejnerové sestavy
Díky flexibilní modulární konstrukci je možné libovolně kombinovat různé typy kontejnerů, 
aby vznikla funkční prostorová řešení. Členění prostoru a vybavení stanovíte podle Vašich 
potřeb. Zásluhou vyměnitelných stěnových panelů se vám otevírá nekonečná řada možností.

FLEXIBILNÍ MODULÁRNÍ KONSTRUKCE:

 S ohledem na snadnou montáž máte možnost  
 kontejner kdykoli upravit nebo rozšířit

 Masivní rám z ocelových profilů a z  
 pozinkovaného trapézového plechu

 Možnost stohování až 3 kontejnerů na sebe při 
 zohlednění provozního zatížení, zatížení sněhem atd.  
 – v souladu s technickou zprávou

 Optimální tepelná izolace zajišťuje vysoký komfort

PŘÍKLADY ZAŘÍZENÍ:

Stavební kancelář Prostory pro zaměstnance 
a sociální zázemí

Výstavní a prodejní prostory

Rozšíření kanceláře Průmyslová kancelářProzatímní kancelář s terasou

Flexibilita,  
možnost  

rozšíření nebo 
přizpůsobení

CONTAINEX 

EXTRA
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Vy se chcete dále rozvíjet.  
My pro vás vytvoříme prostor.

Vnější  
schodišťový  
kontejner
Kdo chce nahoru, potřebuje schody  
– nebo kontejner s venkovním schodištěm,  
který propojí několik poschodí.

PRAKTICKÉ MODULY S  
VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM:

 Varianta Bau (16’) je určena pro stavby

 Varianta Classic (20’) je určena pro  
 veřejně přístupné prostory

 S integrovaným venkovním ocelovým  
 schodištěm a flexibilním systémem zábradlí

Vnitřní 
schodišťový 
kontejner
Abyste mohli přejít z poschodí do  
poschodí, můžete také instalovat  
kontejner s vnitřním schodištěm.

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ  
Z MASIVNÍHO DŘEVA  
VE 2 VARIANTÁCH:

 Rovné dřevěné vnitřní schodiště

 Dřevěné vnitřní schodiště  
 s podestou

Vnitřní schodiště s podestou14



Spojovací 
kontejner
Větší kontejnerové sestavy musí být dobře  
promyšlené. Naše spojovací kontejnery  
pomohou účelně uspořádat spojovací chodby  
ve Vaší kontejnerové sestavě.

JEDNODUŠE Z MÍSTNOSTI DO MÍSTNOSTI:

 Propojte různé prostorové moduly

 Individuální uspořádání od malých prostorových 
 řešení až po velké kancelářské komplexy

 K dispozici jak se stěnovými panely tak bez nich

Terasový kontejner
Volný prostor je důležitý - zajistěte proto dostatek prostoru pro odpočinek.  
Terasové kontejnery, které jsou k dispozici v mnoha provedeních, mohou být 
instalovány samostatně, nebo využívány jako součást Vaší kontejnerové sestavy.

FLEXIBILNÍ VOLNÝ PROSTOR:

 Stabilní rámová konstrukce

 Dodávají se zastřešené i bez zastřešení

 Dodávají se se zábradlím, nebo bez zábradlí

 Možnost obkladu dřevem ze sibiřského modřínu  
 – ideální jako prostor pro kuřáky

 Podlaha z dřevoplastových desek WPC  
 (Wood-Plastic-Composites), rozměry desek 150 x 25 mm

 Montáž elektroinstalace/osvětlení na objednávku

 Nátěr lakem podle vzorníku CONTAINEX-RAL

K dispozici  
v různých  
variantách

CONTAINEX 

EXTRA
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Vy si udržíte přehled.  
My dohlédneme na detaily.

Kontejnerové sestavy 
Díky mobilním prostorovým modulům může být  
Vaše kontejnerová sestava navržena flexibilně a  
přesně přizpůsobena Vašim požadavkům.

Nekonečná  
řada možností  
provedení na  

několika  
podlažích

CONTAINEX 

EXTRA
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Hledáte jistotu.  
My Vám ukážeme cestu.

Tepelná izolace
Spolehněte se na optimální tepelnou izolaci.

VYBAVENÍ NA JAKOUKOLI TEPLOTU:

 Střešní tepelná izolace: Součinitel prostupu tepla Umax 0,15 až 0,36

 Tepelná izolace stěn: Součinitel prostupu tepla Umax 0,20 až 0,57

 Tepelná izolace podlahy: Součinitel prostupu tepla Umax 0,12 až 0,55

 Tepelná izolace oken: Součinitel prostupu tepla Ug 0,7 až 1,1

 Tepelná izolace dveří: Součinitel prostupu tepla Ud 0,87 až 1,9

 Varianty tepelné izolace: Inerální vlna, PU (polyuretan),  
 PIR (polyisokyanurát) nebo kamenná vlna

Hodnota Umax = maximální součinitel prostupu tepla ve W / m²K
Hodnota Ug = součinitel prostupu tepla pro sestavu skleněných tabulí ve W / m²K
Hodnota Ud = součinitel prostupu tepla pro dveře ve W / m²K

Požární ochrana
Náš protipožární systém je určen jak  
pro jednotlivé kontejery, tak pro celé k 
ontejnerové sestavy. Vyznačuje se rychlou 
montáží a vysokou třídou požární odolnosti.

KOMPONENTY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ:

 Požární odolnost střechy: podle typu použité tepelné i 
 zolace se pohybuje požární odolnost REI 30, 60 nebo 90 min., 
 součinitel prostupu tepla – hodnota U od 0,15 do 0,36

 Požární odolnost stěny: podle typu použité tepelné izolace 
 se pohybuje požární odolnost v rozmezí EI 30, nebo 90 minut, 
 součinitel prostupu tepla – hodnota U od 0,20 do 0,66

Hodnota U = Koeficient prostupu tepla v W / (m²K)
REI/EI: R = Nosnost, E = Uzavření prostoru, I = Tepelná izolace

Energeticky  
efektivní stavba  

a příjemné  
klima v interiéru

CONTAINEX 

EXTRA
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Typy kontejnerů  
a možnosti vybavení

Rozměry BM/SA 10’ BM/SA 16’ BM/SA 20’ BM/SA 24’ BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Délka mm (vnější) 2.989 4.885 6.055 7.335 9.120 1.200 2.400

Šířka mm (vnější) 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 1.400 1.400

Výška1 mm (vnější) 2.591 2.591 2.591 2.591 2.591 2.540 2.540

Výška balení  2, 4 mm (vnější) 648 648 648 648 648 – –

Délka mm (vnitřní) 2.795 4.690 5.860 7.140 8.925 1.055 2.255

Šířka mm (vnitřní) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 1.255 1.255

Výška1 mm (vnitřní) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.200 2.200

Velikost prostoru 2 v m2 (zaokrouhleno) 6,3 10,5 13,1 16,0 20,0 1,3 2,8

Hmotnost 2 kg od 1.290 od 1.690 od 1.930 od 2.250 od 2.710 350 570

Hmotnost balení 3 kg od 1.350 od 1.750 od 1.990 od 2.310 od 2.770 – –

Varianty vybavení

Varianty interiérového vybavení – např.

	 Interiérový	dekor	(bílá/světlý	dub)

	 Překližka	/	Cementotřísková	deska

	 Různé	podlahové	krytiny

	 Různé	typy	osvětlení

	 Klimatizace	 –

	 Minikuchyňka	 – –

 Provedení	sanitárního	vybavení

Plné prosklení – –

Energeticky úsporná varianta

Mřížky do oken a dveří – –

Povrchová úprava lak, nebo polep

Přístřešek a atika – –

Teplá voda

Bezbariérový sanitární kontejner – –

Sanitární kontejner pro pořádání 
společenských akcí – – –

Varianty tepelné izolace

Protipožární provedení – –

Doplňkové typy kontejnerů

Vnější schodišťový kontejner – – – – –

Vnitřní schodišťový kontejner – – – –

Terasový kontejner – – – – – –

Spojovací kontejner – – – – –

Legenda:
 K dispozici   Částečně k dispozici

1 Dodáváme také s vnější výškou 2.800 mm / výškou interiéru 2.540 mm a s vnější výškou 2.960 mm / výškou interiéru 2.700 mm, s výjimkou  
kancelářských a sanitárních boxů. 2 Základní kancelářský kontejner ve standardním provedení. 3 Dle vybavení. 4 U kontejnerů typu Transpack Container ®  
není možná dodávka všech variant vybavení.

Všechny obrázky a možnosti vybavení uvedené v prospektu mají symbolický charakter.  
Skutečné provedení se od nich může lišit.
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Dodávka sestavených 
kontejnerů 

Nebo prostorově 
úsporná dodávka v 
balících Transpack ®

Chcete nejlepší péči.  
Jsme tu pro Vás. 

Poradenství  
a servis
Rakouská rodinná společnost CONTAINEX klade 
zvláštní důraz na orientaci na zákazníka a poskytování 
služeb. Rádi Vám poskytneme poradenské služby!

 Dlouholetá zkušenost

 Poradenství a projekční služby poskytujeme  
 přímo na místě a ve Vaší mateřštině

 Dlouhodobé zásobování náhradními díly

 Různé možnosti financování

 Záruka zpětného odkoupení kontejnerů CONTAINEX

Dodávka a montáž
Naše flexibilní prostorové moduly dodáme podle  
požadavků zákazníka a dané lokality, buď smontované 
předem nebo v balících Transpack Container ® pro  
finální montáž na místě.

 Optimalizace nákladů na dopravu

 Snižování emisí CO2 při dodávce

 Rychlá dodávka a snadná montáž
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Výroba
Klademe velký důraz na kvalitu, proto výroba  
našich kancelářských a sanitárních kontejnerů  
probíhá v našich vlastních evropských závodech.

 Naše vlastní evropské a certifikované výrobní závody

 Nejmodernější a nejekologičtější výrobní technologie

 Využívání nejkvalitnějších materiálů

 Průběžná kontrola kvality

 Dodržování přísných ekologických standardů  
 a norem pro kvalitu

Ochrana životního prostředí  
– made in Europe
Zvláštní důraz klademe na přísné dodržování ekologických standardů a standardů  
kvality. Tyto standardy jsou shrnuty v certifikátu CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY REPREZENTUJE:

 Recyklaci: Používáme recyklovatelné materiály.

	 Energetická	účinnost	a	šetrnost	k	životnímu	prostředí:	Vyrábíme výlučně 
 v našich certifikovaných závodech v Evropě.

	 Redukce	emisí	CO2: Snižování emisí CO2, spolu se snižováním emisí škodlivých 
 látek při výrobě, dopravě a průběžném užívání kontejnerů udělujeme nejvyšší prioritu.

	 Kontrolu:	Staráme se o to, aby naše výrobní závody absolvovaly průběžné  
 ekologické audity a kontroly kvality.

	 Trvalou	udržitelnost: Naše kontejnery mají extrémně dlouhou životnost  
 – upřednostňujeme totiž kvalitu před kvantitou

Bude nejlépe, když se o našich vysokých standardech přesvědčíte sami. 
Jsme tu pro Vás.

Další informace o ekologických standardech a opatřeních společnosti CONTAINEX na dodržování kvality najdete v aktuální zprávě SHEQ  
(Safety / Security-Health-Environment-Quality). Můžete si ji vyžádat u svého osobního pracovníka zákaznické podpory ve společnosti CONTAINEX.

Vlastní  
výroba v  
Evropě

CONTAINEX 

EXTRA
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Máte vysoké nároky. Přesto  
je chceme ještě překonat.

Reference
Možnosti využití našich kontejnerů jsou skoro 
nekonečné. Mohou sloužit jako administrativní 
budova, ubytovna pro zaměstnance, show-room, 
jídelna, odpočinková místnost nebo stavební 
kancelář: po více než 40 letech v tomto oboru 
víme, jak zaujmout a nadchnout zákazníky  
promyšleným řešením.

TĚŠÍME SE NA VÝZVY.
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