Kantoorunit
Sanitairunit
Containercomplexen

U creëert werkgelegenheid.
Wij bieden de ruimte daarvoor.
Kantoorunit
U breidt uit, u bouwt of u wilt uw kantoor om een andere reden veranderen. Mobiele ruimteoplossingen
van de CONTAINEX CLASSIC Line zijn daarvoor bijzonder geschikt: snel opgesteld, gemaakt in beproefde
kwaliteit en precies aangepast aan uw behoeften. Wij bieden veel maten en uitrustingsvarianten. Eén ding
is zeker: we vinden een passende oplossing.
DE VEELZIJDIGE RUIMTEOPLOSSING:
Modulaire bouwwijze met flexibele wandelementen
maakt variabele groottes van de ruimtes mogelijk
Panelen in diverse uitvoeringen en met
diverse beglazingsvarianten
Robuuste stalen profielframes

CONTAINEX

EXTRA

Beproefd
panelensysteem
voor individuele
vormgeving

Optimale warmte-isolatie
Diverse extra uitrustingen beschikbaar
Levering ook als Transpack Container® in een pakket mogelijk

UW CONTAINERTYPES VOOR KANTOOR (BM) EN SANITAIR (SA):

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

L 2.989 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

L 4.885 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

L 6.055 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 24’

BM/SA 30’

BM/SA-box 5’

BM/SA-box 8’

L 7.335 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

L 9.120 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

L 1.200 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

L 2.400 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

Alle containers ook beschikbaar met 2.800 mm en 2960 mm buitenhoogte behalve de Bureau en sanitair
boxen. De gegevens hebben betrekking op de buitenafmetingen – meer informatie op pagina 19.
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Meer imformatie over kantoor- en
sanitair-box vindt u op onze website.

FLEXIBEL PANELENSYSTEEM:

Vol

Raam

Deur

Deur met beglazing

Sanitair venster

Dubbele deuren

Volledige beglazing

Airco

Groot raam
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Uw project is uniek. Net zoals de
manier waarop wij het uitvoeren.
Interieur
Praktisch, aantrekkelijk, comfortabel: uw ruimteoplossing moet aan veel criteria voldoen. Dankzij de
vele opties die wij bieden, kunt u uw ruimteoplossing
precies aan uw gebruiksdoel aanpassen.
HOOGWAARDIGE BINNENUITRUSTING
NAAR WENS:
Interieur in wit of lichte eiken
Multiplex of cementgebonden vloerspaanplaat
Diverse vloerbedekkingen in de hele ruimte
gelegd (bijv. CLASSIC Imperial grijs)
Spiegelroosterarmaturen, ook in
energiebesparende led-variant
Comfort-uitrusting, bijv. airconditioning
en geïntegreerde minikeuken

CONTAINEX

EXTRA
Allerlei opties
voor individuele
vormgeving
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Volledige
beglazing
Met onze varianten met volledige beglazing laat
u veel licht binnen en definieert u daarmee ook de
functionaliteit en het karakter van de ruimte.
STIJLVOLLE VOLLEDIGE BEGLAZING
MET BOVENLICHT:
Aantrekkelijk uiterlijk
De modernste beglazingsvarianten met
Ug tot 0,7 (W/m²K)
Opties: tweevleugelige glazen deur,
kiephevel-bediening voor bovenlicht
Wisselen en combineren met
standaardelementen mogelijk

Enkele deur

Dubbele deuren

Enkele deur in
het midden

Volledige
beglazing

Energiebespaaropties
Naast een hoogwaardige warmte-isolatie en drievoudige beglazing bieden wij allerlei
uitvoeringselementen waarmee u het milieu spaart en uw kosten kunt verlagen.
EFFICIËNT ENERGIEVERBRUIK:
Spiegelframe lamp met led's
E-convector of ventilatorkachel
met digitale regeling
Centrale verwarmings bediening
Warmwaterverwarming
Bewegings- of aanwezigheidsmelder
Rolluikkast met isolatiewig
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Tralievenster
en traliedeur
Bescherm uw eigendom effectief
met roosters voor ramen en deuren.
VERHOOGDE VEILIGHEID:
Bescherming tegen onbevoegde toegang
Beschikbaar voor kantoor- en sanitairramen
en voor diverse deurbreedtes

Lak en bestickering
Geef uw kantoorunit een onderscheidende uitstraling.
Met individuele lak en bestickering past het perfect bij
de look van uw onderneming.
CORPORATE BRANDING:
Hoogwaardige lak volgens CONTAINEX-RAL-kaart
Duurzame bestickering* met hoge UV-bestendigheid
* Bij eerste bestelling technische afhandeling nodig.

Luifel en boeiboord
Optisch highlight en tegelijkertijd functioneel:
een boeiboord en/of luifel maken uw kantoorunit
nog aantrekkelijker.
AANTREKKELIJKE BUITENVORMGEVING:
Lak niet afhankelijk van containerkleur
Positionering longitudinaal of frontaal
Luifel met of zonder steunen verkrijgbaar
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CONTAINEX

EXTRA
Optische
accenten door
contrastkleur

U wilt comfort. Wij verwennen
met verscheidenheid.
Sanitairunit
Wanneer u sanitairunits gebruikt, spelen hygiëne en
schoonheid de hoofdrol. Onze wc- en sanitairunits bieden
een comfortabele inrichting met schoon water in plaats van
chemie – ook ideaal voor langdurig gebruik.
WC- EN SANITAIRUNITS VOOR ELKE TOEPASSING:
Snel geplaatst en direct gebruiksklaar
Hoogwaardige isolatie
Optioneel met interieur van staalplaat
Diverse uitvoeringen verkrijgbaar: bijv. dames-wc,
heren-wc, dames-/heren-wc, douchecontainer,
wascontainer, barrièrevrij

CONTAINEX

EXTRA

Robuuste en
hoogwaardige
sanitairuitvoering
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Interieur
Het interieur van de sanitariunits past zich flexibel aan
uw wensen aan.
FUNCTIONELE UITRUSTING:
Handenwasgoot met 2 of 4 plaatsen en douchecabines
uit stabiel, voegloos GFK
Kuipvormige antislipvloerbedekking op water- en
bacterieresistente, cementgebonden vloerplaat
Spiegel van plaatijzer (onbreekbaar)
Vloerbedekking antislip: R9 tot R11
Enkele wastafels uit keramiek in diverse groottes

Warm water
Zorg met onze sanitairoplossingen voor een betrouwbare
toevoer van koud en warm water.
DOORDACHTE WARMWATERBEREIDING:
Boiler met 5, 15, 80, 150 of 300 liter
Geiser
Wateraansluiting door de vloer of verzonken in de wand

Barrièrevrije
sanitairunit
Met onze barrièrevrije sanitairunits heeft u een
geteste, hoogwaardige oplossing in handen.
GECERTIFICEERDE KWALITEIT*:
Stabiele en hoogwaardige uitvoering voor
kalmerende zekerheid – bijv. Eurokey-sloten,
alarmlampen, alarmtrekschakelaars
In diverse combinaties leverbaar, bijv.
dames/heren/barrièrevrij
* Certificering volgens DIN 18040-1 (reg.nr. P1B064)
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Sanitair-energiebe
sparingsopties
Wie water en stroom slim gebruikt, reduceert zijn
kosten en doet tegelijkertijd iets voor zijn omgeving.
ENERGIEBESPARENDE UITVOERING:
Armatuur met start-stopfunctie
Stortbak met waterbesparingsfunctie
Waterloos urinoir
Led-verlichting
Bewegingsmelder voor het licht
Optioneel: contactloze sanitairinbouwen roestvrijstalen componenten

Contactloos wastafelarmatuur
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Sanitairunits voor
evenementen
Bij evenementen zijn voldoende sanitaircomplexen op weinig
ruimte onmisbaar. Onze sanitairunits voor evenementen bieden
een ongecompliceerde oplossing.
DE HYGIËNISCHE SANITAIROPLOSSING
VOOR EVENEMENTEN:
Direct beschikbaar en snel opgesteld
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
Tot 16 toiletten of 12 douches in één sanitairunit
Schoon water in plaats van chemische producten
Douchen met warmwaterboiler
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U heeft uw persoonlijke wensen.
Wij een oplossing op maat.
Kantoorunit
Op basis van onze losse containers
in 5 verschillende maten kunnen veel
combinaties en plattegronden worden
uitgevoerd.
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Wc- en
sanitairunits
Van de 5’ wc-unit tot grote sanitaircomplexen:
wij realiseren een oplossing naar behoefte. Ruimteindeling en uitvoering zijn daarbij variabel.

CONTAINEX

EXTRA
Veel meer
varianten en
combinaties
mogelijk
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U denkt grenzeloos.
Wij realiseren uw ideeën.
Containercomplexen
Door de flexibele bouwwijze kunnen onze modules worden gecombineerd tot complexe ruimte-oplossingen.
De ruimte-indeling en uitvoering bepaalt u aan de hand van uw behoeften. De verwisselbare wandpanelen
openen talloze mogelijkheden voor u.
FLEXIBEL MODULESYSTEEM:
Altijd uitbreidbaar en aanpasbaar door eenvoudige montage en demontage
Massief stalen profielframe en verzinkt profielplaat
Tot driehoog stapelbaar met inachtneming van verkeerslast,
sneeuwlast e.d. – volgens technische beschrijving
Optimale warmte-isolatie voor groot comfort

CONTAINEX

EXTRA
Flexibel
uitbreidbaar en
aanpasbaar

VOORBEELDEN VAN COMPLEXEN:
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Bouwkantoor

Showroom- en verkoopruimte

Medewerkersverblijf en
ontmoetingsruimtes

Kantooruitbreiding

Uitwijkkantoor met terras

Industrieel kantoor
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U wilt zich ontplooien.
Wij bieden vrije ruimte.
Buitentrapcontainer
Wie naar boven wil, heeft een trap nodig –
of een buitentrapcontainer, die meerdere
etages verbindt.
PRAKTISCHE BUITENTRAPMODULE:
Variant Bau (16’) voor de bouwplaats
Variant Classic (20’) voor openbaar
toegankelijke gebieden
Met geïntegreerde stalen buitentrap
en flexibel leuningensysteem

Binnentrapcontainer
Om van de ene verdieping naar de volgende
te komen, kunt u ook binnentrapcontainers
integreren.
VOLLEDIG HOUTEN BINNENTRAP
IN 2 VARIANTEN:
Rechte, houten binnentrap
Houten binnentrap met platform
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Binnentrap met bordes

CONTAINEX

EXTRA

Terrascontainers

Diverse
varianten
verkrijgbaar

Vrije ruimte is belangrijk – zorg daarom voor extra ontspanningsoppervlakken.
Terrascontainers kunnen afzonderlijk of als onderdeel van uw containercomplex worden gebruikt en zijn beschikbaar in diverse varianten.
FLEXIBELE VRIJE RUIMTE:
Stabiele frameconstructie
Verkrijgbaar met of zonder dak
Met of zonder leuningen beschikbaar
Optionele houten bekleding uit Siberisch larikshout
– ideaal geschikt als rookhok
Grijze SPC-plankenvloer uit 150 × 25 mm lamellen
Elektra/verlichting optioneel
Lak volgens CONTAINEX-RAL-kaart

Verbindingscontainer
Grotere containercomplexen moeten goed
doordacht zijn. Onze verbindingscontainers helpen
u de wegen in het complex zinvol te plannen.
EENVOUDIG VAN DE ENE NAAR
DE ANDERE RUIMTE:
Verbinden verschillende ruimtemodules
Individuele vormgeving van kleine ruimteoplossingen tot grote kantoorcomplexen
Met of zonder wandpanelen verkrijgbaar
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U houdt overzicht.
Wij letten op alle details.
Kantoorruimte
Door de mobiele ruimtemodule kan uw
containercomplex flexibel worden vormgegeven
en exact aan de voorwaarden worden aangepast.

CONTAINEX

EXTRA

Talloze varianten
over meerdere
etages mogelijk
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U zoekt zekerheid.
Wij wijzen u de weg.
Warmte-isolatie
Vertrouw volledig op een optimale warmte-isolatie.
TOEGERUST VOOR ALLE TEMPERATUREN:
Dakisolatie: Umax-waarde van 0,15 tot 0,36
Wandisolatie: Umax-waarde van 0,20 tot 0,57
Vloerisolatie: Umax-waarde van 0,12 tot 0,55

CONTAINEX

Raamisolatie: Ug-waarde van 0,7 tot 1,1

EXTRA

Deurisolatie: Ud-waarde van 0,87 tot 1,9
Isolatievarianten: Mineraalwol, PU (polyuretaan),
PIR (polyisocyanuraat) of steenwol
Umax-waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficient in W / m²K
Ug-waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficient van het ramenpakket in W / m²K
Ud-waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficient van de deuren in W / m²K

Energie-efficiënte bouwwijze
en aangenaam
ruimteklimaat

Brandbeveiliging
Ons brandbeveiligingssysteem is geschikt
voor losse containers en volledige containercomplexen. Snelle montage en hoge brandweerstandsklassen onderstrepen dat.

DUURZAME COMPONENTEN:
Brandbeveiliging voor het dak: afhankelijk van de 		
isolatievariant brandweerstand REI 30, 60 of 90,
U-waarde van 0,15 tot 0,36
Brandbeveiliging voor de wandelementen: afhankelijk
van de isolatievariant brandweerstand EI 30 of 90, 		
U-waarde van 0,20 tot 0,66
U-waarde = Warmtetransfercoëfficiënt in W / (m²K)
REI/EI: R = Draagkracht, E = Vlamdichtheid, I = Warmteisolatie
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Containertypen
en uitvoeringsopties
Afmetingen

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

BM/SA 24’

BM/SA 30’

Lengte mm (buitenafmetingen)

2.989

4.885

6.055

7.335

9.120

1.200

2.400

Breedte mm (buitenafmetingen)

2.435

2.435

2.435

2.435

2.435

1.400

1.400

Hoogte1 mm (buitenafmetingen)

2.591

2.591

2.591

2.591

2.591

2.540

2.540

648

648

648

648

648

–

–

Lengte mm (binnenafmetingen)

2.795

4.690

5.860

7.140

8.925

1.055

2.255

Breedte mm (binnenafmetingen)

2.240

2.240

2.240

2.240

2.240

1.255

1.255

Hoogte1

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.200

2.200

6,3

10,5

13,1

16,0

20,0

1,3

2,8

Pakkethoogte 2, 4 mm
(buitenafmetingen)

mm (binnenafmetingen)

Grootte van de
in m2 (afgerond)

ruimte2

BM/SA-box 5’ BM/SA-box 8’

Gewicht 2 kg

vanaf 1.290 vanaf 1.690 vanaf 1.930 vanaf 2.250 vanaf 2.710

350

570

Pakketgewicht 3 kg

vanaf 1.350 vanaf 1.750 vanaf 1.990 vanaf 2.310 vanaf 2.770

–

–

Uitrustingsopties
Binnenuitvoeringsvarianten – bijv.
Interieur (wit/licht eiken)
Multiplex-/cementgebonden
vloerplaat
Verschillende vloerafwerkingen
Diverse verlichtingssoorten
Airco

–

Keukenblok

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sanitairuitrusting
Volledige beglazing
Energiebespaaropties
Tralievenster en traliedeur
Lak en bestickering
Luifel en boeiboord
Warm water
Barrièrevrije sanitairunit
Sanitairunits voor evenementen

–

–

–

Warmte-isolatievarianten
Brandwerende uitvoering

Aanvullende containertypen
Buitentrapcontainer

–

Binnentrapcontainer

–

–

–

Terrascontainers

–

–

Verbindingscontainer

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Legenda:
Beschikbaar

Gedeeltelijk beschikbaar

1 Ook

met buitenhoogte 2800 mm / binnenhoogte van de ruimte 2540 mm en buitenhoogte 2960 mm / binnenhoogte van de ruimte 2700 mm
leverbaar – met uitzondering van kantoor- en sanitairbox. 2 Basiskantoorunit in standaarduitvoering. 3 Afhankelijk van de uitrusting. 4 Transpack
Container®-levering niet bij alle uitvoeringsvarianten mogelijk.

Alle in de prospectus getoonde afbeeldingen en uitvoeringsopties zijn voorbeelden.
De daadwerkelijke uitvoering kan daarvan afwijken.
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U wilt het beste advies.
Wij staan voor u klaar.
Advies en service
Klant- en servicegerichtheid staan centraal bij het
Oostenrijkse familiebedrijf CONTAINEX. Wij adviseren
u graag!
Decennialange ervaring
Advies en planning op locatie en in
de taal van uw land
Jarenlange voorziening van reserve-onderdelen
Verschillende financieringsmogelijkheden
Terugkoop garantie voor CONTAINEX containers

Levering
en montage
Afhankelijk van de eisen van de klant en de
locatie leveren wij onze flexibele ruimtemodules
voorgemonteerd of als Transpack Container  ® in
een pakket voor eindmontage ter plekke.
Optimalisering van transportkosten
CO₂-reductie bij de levering
Snelle levering en eenvoudige montage

Levering opgebouwd
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Of ruimtebesparend als
Transpack ® in een pakket

Productie
Kwaliteit wordt bij ons met een hoofdletter geschreven. Daarom
worden onze kantoor- en sanitairunits in onze eigen Europese
fabrieken geproduceerd.
Eigen Europese en gecertificeerde productiefabrieken
Moderne en milieuvriendelijke productietechnologieën

CONTAINEX

EXTRA
Eigen Europese
productie

Gebruik van hoogwaardige materialen
Doorlopende kwaliteitscontroles
Naleven van strenge milieu- en kwaliteitsstandaards

Milieubescherming
– made in Europe
Wij hechten vooral aan het aanhouden van strenge milieu- en kwaliteitsstandaarden.
Deze zijn in ons certificaat CONTAINEX GREEN technology samengevat.
CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY STAAT VOOR:
Recycling: We gebruiken materialen die hergebruikt kunnen worden.
Energie-efficiëntie en goed voor het milieu: Wij produceren uitsluitend
in eigen gecertificeerde fabrieken in Europa.
CO₂ vermindering: Wij hechten zeer aan de reductie van de CO₂-uitstoot en weinig
emissie van schadelijke stoffen bij productie, transport en lopend containergebruik.
Controle: We zorgen ervoor dat in onze fabrieken voordurend milieu-audits en
kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
Duurzaamheid: Onze containers zijn extreem duurzaam, bij ons komt kwaliteit
voor kwantiteit.
Overtuig uzelf van onze hoge standaards. Wij staan graag voor u klaar.
Meer informatie over de milieu- en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX kunt u vinden in het actuele SHEQ-rapport
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Dit kunt u opvragen bij uw CONTAINEX-vertegenwoordiger.

21

U heeft hoge verwachtingen.
Deze willen wij overtreffen.
Referenties
De toepassingsmogelijkheden voor onze
containers zijn praktisch onbegrensd. Als kantoorgebouw, personeelsverblijf, showroom,
kantine, ontspanningsruimte of bouwkantoor:
na meer dan 40 jaar in deze branche weten wij
hoe we klanten enthousiast kunnen maken met
doordachte oplossingen.
WIJ ZIEN UIT NAAR NIEUWE UITDAGINGEN.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefoon BE: +32 87 6010-80
Telefoon NL: +31 168 7441-30
E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com
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