
Vetélkedő
Mekkora gyártóterülettel rendelkezik az SK-CONT üzemünk?

Ha a CONTAINEX -híreket figyelmesen átolvasta, a megoldás nagyon egyszerű. A versenyen 
való részvételhez a QR-kóddal vagy a www.containex.com/competition oldalon hívja le és 
töltse ki a nyomtatványt!* Az első 5 helyes választ beküldő egy CONTAINEX „Coffee to go“ 
csészét kap.**

Rendkívül megnőtt a raktár- és anyagkonténerek iránti kereslet. A CONTAINEX jelentős 
szerepet játszik ebben. Hiszen az első osztályú minőség, az innovatív funkciók és az 
egyedi konfigurálhatóság világszerte elnyeri az ügyfelek tetszését. 

A CONTAINEX konténerei praktikus megoldást jelentenek akkor, ha gyorsan kell helyet kialakítani 
a legkülönfélébb igények kielégítésére. Legyen szó akár egy hordozható anyagraktárról vagy egy 
önkiszolgáló raktáregyüttesről. A kezdetek óta legyártott több mint 250 000 raktárkonténer is bizonyítja, 
hogy a CONTAINEX jó úton halad a minőség és a termékek rugalmas testreszabása terén. Az ügyfelek 
6-20 láb közötti méretek és számos felszereltségi lehetőség közül választhatnak, mint például a praktikus 
elektromos és biztonsági csomag vagy a helytakarékos szekcionált garázskapu.

Annyira keresett,
mint még soha!
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A cégvezetőség nevében

Tisztelt CONTAINEX-Ügyfelek! 

Olyan időket élünk, amikor egyre több 
kihívással kell szembenéznünk. A 
CONTAINEX továbbra is arra összpon-
tosít, amiben a legjobb: az innováció 
ösztönzésére a konténerek terén. Három 
fő területre koncentrálunk:  a minőségre, 
sokrétű felhasználhatóságra és a fennt-
arthatósági szempontokra. Ezzel korunk 
fent említett kihívásaival kapcsolatban 
bezárul a kör. Tény, hogy a „Green Techno-
logy” tanúsítvánnyal önkéntes kötelezett-
ségvállalást tettünk a környezetvédelem 
területén és már most jelentős sikereket 
tudunk felmutatni a CO₂ csökkentésében. 
Ezért is tájékoztatjuk Önöket ebben 
a számunkban a CONTAINEX fennt-
arthatósági tevékenységéről, valamint 
arról, hogy innovációink hogyan javítják 
a konténerek minőségét és vállalatunk 
környezeti egyensúlyát.

Jó szórakozást kívánunk az olvasáshoz.

Jubileumi fotó az SK-CONT gyártóüzemünkből

A raktárkonténereink gyártóüzeme Precíz hegesztési varratok a legújabb robotokkal

*A beküldési határidő: 2022.12.31 **A WALTER GROUP vállalatainak munkatársai (ideértve a CONTAINEX gyárakat is) valamint hozzátartozóik  
     nem vehetnek részt a nyereményjátékban.



Az új CONTAINEX PLUS Line – ideális hosszú távú vagy ideiglenes helymegoldásként

Folytonos padlóburkolat Belső terek álmennyezettel és LED-világítással sorozatgyártásban

Kiváló minőségű szaniterszerelvények (beépített burkolat)

Rugalmas PLUS 
kényelem
A PLUS Line révén a CONTAINEX teljesen újradefiniálja a
konténerek fogalmát. Az első osztályú felszereltség 
lehetővé teszi, hogy jól érezze magát a helyiségekben, 
amelyek az intenzív munkavégzést és a vidám hangulatot
egyaránt lehetővé teszik.

A konténerek királya ideális helymegoldás a legmagasabb igényekhez 
igazítva. A moduláris felépítésnek köszönhetően a kiváló minőségű 
irodakonténereink gyermekbarát bölcsődéknek vagy stílusos 
üzlethelyiségeknek is otthont adhatnak. Ami minden PLUS Line 
modult összeköt, az az első osztályú felszereltségük. A padlók, 
illetve a tető és a falak az akár 0,14, illetve 0,17 m²K U-értékükkel 
rendkívül energiatakarékosak, így akár 65%-os CO2 megtakarítást is 
jelenthetnek az európai szabványos termékekhez képest. Szintén a 
maximális energiahatékonyság jegyét viselik a hőszigetelt üvegezés 
és az 5 kamrás profilú ablakok. A külső redőnyök és egyéb árnyékolási 
lehetőségek megvédik a helyiségeket a felmelegedéstől.
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Győződjön meg minderről személyesen!

Világos helyiségek a teljes üvegezésnek köszönhetően



Környezetbarát fahomlokzat (gyárilag) Ökológiai és fenntartható mennyezetkialakításCO₂-semlegesen előállított padlóburkolat

Innovatív PLUS fenntarhatóan
A PLUS Line a környezetvédelem kérdéseire adott válasz is egyben. A maximális fenntarthatóság érdekében számos innovációt már 
beépítettünk a konténerekbe. Ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódnak.

Valójában a CONTAINEX számára az ökológia és a belső hőmérséklet 
területén már bevezetett innovációk mindig is ösztönzték az újításokat. Egy 
koncepciótanulmány keretében új célokat tűztünk ki magunk elé ezeken a 
területeken. Többek között a légáteresztő falak, a famennyezetek vagy a split 

klímaberendezések kiépítésének irányában. Ezen túlmenően a CONTAINEX egy 
fotovoltaikus koncepciót is előkészít a konténertetőre telepített áramtermelés 
és a hőszivattyús melegvíz-előállítás céljából. A közeljövőben már tervezzük a 
megfelelő mintaépületeket.
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Koncepciótanulmány: CONTAINEX PLUS Line ökológiai összetevőkkel

CONTAINEX NEWS   

Győződjön meg erről Ön is!



„Green Technology“ a CONTAINEX vállalatnál
A CONTAINEX naponta tanúbizonyságot tesz arról, hogy a gazdasági siker és a fenntarthatóság tökéletesen összeegyeztethető
egymással. A „Green Technology“ tanúsítvánnyal még ökológiai garanciát is adunk.

A CONTAINEX számára a pozitív egyenleg csak akkor sikeres, ha a környezetet 
maximálisan figyelembe véve éri ezt el. Ezt szem előtt tartva nagy jelentőséget 
tulajdonítunk az alacsony energiafogyasztásnak és a CO₂-kibocsátás 
mérséklésének. A „Green Technology“ tanúsítvánnyal elköteleztük magunkat 
emellett és jelentős sikereket értünk el. Az évi 50 000 tonnával kevesebb CO₂ 

a legmodernebb szigetelésrendszereknek köszönhetően csak egy példa ezek 
közül. Az elért eredményekhez hozzá tartoznak más intézkedések is – például a 
környezetvédelmi minősítések az üzemeinkben, melyek közül egy a 11.050 m²-es 
gyártóterületű SK-CONT raktárkonténer-üzem.

Termékeinkről további információkat és rövid videókat a
www.containex.com/showpark oldalon talál.

Meg vagyunk győződve termékeink minőségéről és fenntarthatóságáról.
Ezért élvezheti Ön a visszavásárlási garancia* előnyeit minden új vagy használt
CONTAINEX márkájú iroda-, szaniter- vagy raktárkonténer vásárlásakor.

 Kérjen tanácsot, vagy küldjön visszavásárlási kérelmet közvetlenül a www.containex.com/buy-back oldalon.

*A visszavásárlási garancia az újrahasznosítható konténerekre az Európai Unióban, Svájcban, illetve az Egyesült Királyságban legfeljebb 20 éves időtartamra korlátozódik.
Ezen túlmenően külön megállapodás szerint.

Tipp Tudta, hogy minden nálunk vásárolt konténeregyüttesre és
különálló konténerre visszavásárlási garanciát* nyújtunk?
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Gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi és minőségi szabványok szerint – ARCONT gyártóüzem, SI
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