
Rom for velvære
 Ideell som langvarig eller 

  midlertidig romløsning
 Utstyrsvarianter av høy kvalitet
 Akustikkoptimerte innerom
 Optimal varmeisolering
 Moderne, attraktivt utseende

NYHET



  Gjennomgående gulvbelegg

  Innvendig trapp i heltre 

 Mange utstyrsvarianter – f.eks. utvendige 
  persienner, aluminiumsjalusier, innvendige 
  skillevegger, innvendige trapper, vegger med 
  komplett eller delvis innglassing og mye mer

 Forskjellige gulvbelegg
  – f.eks. Eternal eikedekor 2 mm

 Senket himling og LED-belysning  
  som standard

 Elektriske installasjoner i samsvarer  
  med standarder

 Brannmotstand (R)EI30 som standard

 Diverse tilleggsutstyr – f.eks.  
  tilstedeværelsessensor, panelovn,  
  klimaanlegg osv.

 Skjult røropplegg og sanitærutstyr 
  av høy kvalitet

Utstyr av  
høy kvalitet

  Innvendige rom med senket himling og LED-belysning som standard

  Sanitærinstallasjoner av høy kvalitet (skjult installasjon)

  Hele vinduspaneler som gir lyse rom



 Mange utstyrsvarianter – f.eks. utvendige 
  persienner, aluminiumsjalusier, innvendige 
  skillevegger, innvendige trapper, vegger med 
  komplett eller delvis innglassing og mye mer

 Forskjellige gulvbelegg
  – f.eks. Eternal eikedekor 2 mm

 Senket himling og LED-belysning  
  som standard

 Elektriske installasjoner i samsvarer  
  med standarder

 Brannmotstand (R)EI30 som standard

 Diverse tilleggsutstyr – f.eks.  
  tilstedeværelsessensor, panelovn,  
  klimaanlegg osv.

 Skjult røropplegg og sanitærutstyr 
  av høy kvalitet

  Sanitærinstallasjoner av høy kvalitet (skjult installasjon)

 Individuelle tilpasninger takket være 
  modulær konstruksjon

 Ytterdør med termisk skille  
  (U-verdi: 0,87)

 Dørvarianter av høy kvalitet tilgjengelig 
  – f.eks. aluminiumsportal med hele 
  glasspaneler

	 Vindu	med	5-kammer	plastprofil	 
  og aluminiumsklips i utvendig farge  
  (ekstrautstyr)

 Hele glasspaneler med termisk  
		 skilte	aluminiumsprofiler

 Termorute (Ug-verdi: 0,7)

 Solskjermingsalternativer av høy kvalitet 
  (utvendige persienner, aluminiumsjalusier)

Tiltalende  
design

Glasselement med dør

Vinduspanel

Glasselement med dobbeldør

Dobbeltvinduspanel

Helt glasspanel (170 cm)

Sanitærvinduspanel

Helt glasspanel (207 cm)

Vindu med dreie-/vippeelement

Helpanel Halvpanel Dørpanel Dobbeldørpanel

  Hele vinduspaneler som gir lyse rom



Ta kontakt med oss 
Telefon: 800 247 01
E-post: ctx@containex.com 

  Høy varmeisolasjon i samsvarer med standarder

Tekniske detaljer *

Økte nyttelaster

Gulvnyttelast: opp til 400 kg/m²
Snølast: opp til 250 kg/m²
Vindlast: opp til 100 km/t (terrengkategori III)

Varmeisolering (EN 10211)

Tak: 200 mm ** PU + MU, U-verdi opp til 0,15 W/m²K 
Vegg: opp til 190 mm ** PIR + MU U-verdi opp til 0,17 W/m²K
Gulv: 160 mm ** PIR + MU, U-verdi opp til 0,17 W/m²K

Tilgjengelige størrelser, dimensjoner og vekter

* Ytterligere informasjon iht. teknisk beskrivelse CONTAINEX PLUS Line.   ** Total tykkelse på varmeisoleringen

TYPE
UTSIDE (mm) INNSIDE (mm)

VEKT (kg)
Lengde Bredde Høyde Lengde Bredde Høyde

10’ 2.989 2.435 3.100 2.749 2.195 2.550 1.500

16’ 4.885 2.435 3.100 4.645 2.195 2.550 2.400

20’ 6.055 2.435 3.100 5.815 2.195 2.550 2.900

24’ 7.335 2.435 3.100 7.095 2.195 2.550 3.500

20’
Trappemodul 6.055 2.989 3.100 5.815 2.749 2.550 3.500


