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Modulrigger



Dere skaper arbeid.  
Vi lager rom.

Kontormoduler
Dere utvider, bygger om eller ønsker å forandre kontoret av andre årsaker. De mobile  
romløsningene fra CONTAINEX CLASSIC Line er perfekt egnet til det: raskt oppstilt,  
produsert i utprøvd kvalitet og nøyaktig tilpasset til deres behov. Vi tilbyr mange størrelser 
og utstyrsvarianter. Én ting er sikkert: Vi finner løsningen.

DEN ALLSIDIGE ROMLØSNINGEN:

 Modulsystemet med fleksible veggelementer muliggjør  
 variable romstørrelser

 Paneler i ulike utførelser samt med diverse glassvarianter

 Robust stålprofilramme

 Optimal varmeisolering

 Diverse tilleggsutstyr tilgjengelig

 Levering også mulig som Transpack Container ® i flatpakke

Utprøvd  
panelsystem  
for individuell 

design

CONTAINEX 

EXTRA

Alle containere er også tilgjengelige med en utvendig høyde på 2.800 mm og 2.960 mm, med unntak  
av kontor- og sanitærboxene. Spesifikasjonene er basert på utvendige mål – flere detaljer på side 19.

L 9.120 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 30’

L 7.335 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 24’

L 1.200 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

BM/SA-Box 5’

L 2.400 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

BM/SA-Box 8’

L 4.885 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 16’

L 2.989 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 10’

L 6.055 mm
B 2.435 mm
H 2.591 mm

BM/SA 20’

DINE CONTAINERTYPER FOR KONTOR (BM) OG SANITÆR (SA):

Du finner flere detaljer om kontormodulene 
og sanitærboxene på vår nettside.
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FLEKSIBELT PANELSYSTEM:

Dør Dør med glass Dobbeldør element Dobbelt glass

Helpanel Vindu Sanitærvindu KlimaGlasselement
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Prosjektet deres er unikt.  
Slik som vår gjennomføring.

Innvendig
Praktisk – tiltalende – bekvemt: Romløsningen 
deres må oppfylle mange kriterier. Takket være 
våre mange alternativer kan dere designe den 
individuelt for egne bruksformål.

INNVENDIG UTSTYR AV HØY KVALITET  
ETTER ØNSKE:

 Innvendig farge hvit eller lys eik

 Gulvplater av kryssfiner eller  
 sementbundet spon

 Ulike gulvbelegg lagt heldekkende  
 (f.eks. CLASSIC Imperial grå)

 Alurasterarmatur, også i strømsparende  
 LED-variant

 Komfortutstyr, f.eks. klimaanlegg  
 og integrert minikjøkken

Utallige  
alternativer  

for individuelt 
design

CONTAINEX 

EXTRA
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Prosjektet deres er unikt.  
Slik som vår gjennomføring.

Glasselement
Med våre glassveggvarianter slippes mye 
lys inn og definerer dermed også funksjo-
naliteten og karakteren til rommet.

STILSIKKER GLASSFASADE  
MED LUFTELUKE:

 Tiltalende fasade

 Topp moderne vindusvarianter  
 med U-verdier ned til 0,7

 Alternativer: tofløyet glassdør,  
 vippespakbetjening for lufteluke

 Utskifting og kombinasjon med  
 standardelementer er mulig

Energibesparende alternativer
I tillegg til varmeisolering og trelags ruter av høy kvalitet, har vi mange utstyrsvarianter  
som dere kan bruke for å spare miljøet og senke kostnadene deres.

EFFEKTIV BRUK AV ENERGI:

 LED-aluraster lysarmatur

 Panelovn eller varmluftsvifte  
 med digital termostat

 Sentralstyrt varme

 Varmtvannsoppvarming

 Bevegelses- og tilstedeværelsessensor

 Sjalusikasse med eksta isoleringskile

Enkeltdør Dobbeldør element

Enkeltdør midt på Glasselement
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Vindus-  
og dørgitter
Beskytt eiendommen deres effektivt  
med gitter foran vinduer og dører.

ØKT SIKKERHET:

 Beskyttelse mot uautorisert adgang

 Tilgjengelig for kontor- og sanitær- 
 vinduer samt ulike dørbredder

Lakkering  
og foliering
Gi kontormodulen deres et umiskjennelig utseende.  
Med individuell lakkering og foliering passer den  
perfekt til deres bedriftsidentitet.

CORPORATE BRANDING:

 Kvalitetslakkering etter CONTAINEX-RAL-kart

 Foliering med lang levetid* og høy UV-bestandighet

* Ved førstegangs bestilling kreves en teknisk avklaring.

Takutstikk
og gesims
Visuell aksent og samtidig funksjonell:  
En gesims og/eller et takutstikk oppgraderer  
kontormodulen.

TILTALENDE UTVENDIG DESIGN:

 Lakkering uavhengig av containerfarge

 Posisjonering på langside eller kortside

 Takutstikk med eller uten støtteben tilgjengelig

Visuelle  
aksenter med 
kontrastfarge

CONTAINEX 

EXTRA
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Dere ønsker komfort. Vi skjemmer 
dere bort med mangfold.

Sanitærmodul
Ved bruk av en sanitærmodul, spiller hygiene og renslighet 
hovedrollen. Våre WC- og sanitærmoduler tilbyr en komfortabel 
innredning med ferskt vann i stedet for kjemikalier – ideelt også 
for langvarig bruk.

WC- OG SANITÆRMODULER FOR ALLE BEHOV:

 Rask oppstilling og umiddelbart klare til bruk

 Isolering av høy kvalitet

 Alternativt med innvendige stålplater

 Ulike utførelser tilgjengelig: f.eks. dametoalett,  
 herretoalett, dame/herretoalett, dusjmodul, vaskemodul,  
 tilgjengelig for bevegelseshemmede m.m.

Robust  
sanitærut- 
førelse av  

høy kvalitet

CONTAINEX 

EXTRA
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Innvendig 
Det innvendige utstyret til sanitærmodulen kan tilpasses  
fleksibelt i henhold til deres behov.

FORMÅLSMESSIG UTSTYR:

 Vaskerenne med 2 eller 4 blandebatterier  
 og dusjkabinetter av stabil, fugefri glassfiber

 Opptrukket og sklisikkert gulvbelegg på vannresistente  
 og bakteriehemmende, sementbundede gulvplater

 Uknuselig metallspeil

 Sklisikkert gulvbelegg: R9 til R11

 Enkel håndvask av porselen i ulike størrelser

Barrierefri  
sanitærmodul
Med vår barrierefrie sanitærmodul  
får dere en pålitelig kvalitetsløsning.

SERTIFISERT KVALITET*:

 Stabilt kvalitetsutstyr for beroligende  
 sikkerhet – f.eks. Eurokey-låser,  
 alarmlampe, alarmtrekkbryter

 Kan leveres i ulike kombinasjoner,  
 f.eks. dame/herre/barrierefri

* Sertifisering iht. DIN 18040-1 (reg.nr. P1B064)

Varmtvann 
Sørg for pålitelig forsyning av kaldt og varmt vann  
med våre sanitærløsninger.

GJENNOMTENKT VARMTVANNSBEREDNING:

 Varmtvannsbereder med 5, 15, 80, 150 eller 300 liter

 Gjennomstrømningsbereder

 Vanntilkobling gjennom gulvet eller forsenket i veggen
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Berøringsfritt blandebatteri

Sanitærmoduler  
for arrangementer
Tilstrekkelig med sanitæranlegg på liten  
plass er avgjørende for arrangementer.

HYGIENISK SANITÆRLØSNING  
FOR ARRANGEMENTER:

 Raskt tilgjengelig og raskt oppstilt

 Tilgjengelig i ulike utførelser

 Opp til 16 toaletter eller 12 dusjer i én sanitærmodul

 Ferskvann i stedet for kjemi

 Dusjer med varmtvannsbereder

Sanitære  
strømsparealternativer
De som bruker vann og strøm på en fornuftig måte, 
reduserer kostnadene sine og bidrar positivt til miljøet.

STRØMSPARENDE UTSTYR:

 Armatur med start / stopp-funksjon

 Klosett med sparefunksjon

 Urinal uten vann

 LED-lys

 Bevegelsessensor for lyset

 Alternativ: Berøringsfritt sanitærutstyr  
 og rustfrie stålkomponenter
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Dere har individuelle ønsker.  
Vi har en skreddersydd løsning.

Kontormoduler 
Basert på våre enkeltcontainere i 5 ulike 
størrelser er det mulig å realisere mange 
kombinasjoner og planløsninger.
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WC- og  
sanitærmodul 
Fra 5’ WC-box til store sanitæranlegg:  
Vi realiserer en løsning etter deres behov.  
Rominndeling og utstyr er variabelt.

Mange andre 
varianter og 

kombinasjoner 
mulig

CONTAINEX 

EXTRA
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Deres idéer kjenner ingen grenser. 
Vi realiserer dem.

Modulrigger
Med det fleksible systemet kan modulene våre kombineres til komplekse 
romløsninger. Rominndeling og utstyr bestemmer du i henhold til dine 
behov. De utskiftbare veggpanelene åpner opp for utallige muligheter.

FLEKSIBELT MODULSYSTEM:

 Kan til enhver tid utvides og tilpasses med enkel montering  
 og demontering

 Robust stålramme og galvaniserte profilerte stålplater

 Kan stables opp til 3 i høyden hvis det tas hensyn til gulvlaster,  
 snølaster osv. – i henhold til den tekniske beskrivelsen

 Optimal varmeisolering for høy komfort

EKSEMPLER PÅ RIGGER:

Kontor for bygg og anlegg Medarbeider- og oppholdsromUtstillings- og salgsrom

Kontorutvidelse IndustrikontorMidlertidig kontor med terrasse

Kan utvides 
og tilpasses 

fleksibelt

CONTAINEX 

EXTRA
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Dere ønsker å utvide. 
Vi skaffer dere plassen.

Modul med  
utvendig trapp
Den som vil opp, trenger en trapp  
– eller en utvendig trappemodul  
som forbinder flere etasjer.

PRAKTISK UTVENDIG TRAPPEMODUL:

 Variant Anlegg (16’) for byggeplassen

 Variant Classic (20’) for offentlig tilgjen- 
 gelige områder

 Med integrerte utvendige ståltrapper  
 og fleksibelt gelendersystem

Modul med  
innvendig trapp
For å komme fra en etasje til den neste, kan  
dere også integrere en innvendig trappemodul.

INNVENDIG TRAPP I HELTRE  
I 2 VARIANTER:

 Rett innvendig tretrapp

 Innvendig tretrapp med repos

Innvendig trapp med repos14



Gangmodul
Større modulrigger må være godt gjennom-
tenkte. Våre gangmoduler hjelper dere å 
skape vei i riggen på en fornuftig måte.

ENKELT FRA ROM TIL ROM:

 Koble sammen ulike moduler

 Individuell utforming av små romløsninger  
 opp til store kontorkomplekser

 Tilgjengelig med eller uten veggpaneler

Terrassemodul
Fristeder er viktig – sørg for ekstra plass for å lade batteriene.  
Terrassemoduler kan brukes enkeltvis eller som del av modulriggen  
din og er tilgjengelige i ulike varianter.

FLEKSIBLE FRISTEDER:

 Stabil rammekonstruksjon

 Tilgjengelig med eller uten tak

 Tilgjengelig med eller uten gelender

 Alternativ trekledning av sibirsk lerk  
 – ideelt egnet som røykeområde

 Grå WPC-gulv av 150 x 25 mm bord

 Elektrisitet/belysning som opsjon

 Lakkering iht. CONTAINEX-RAL-kart

Ulike varianter 
tilgjengelig

CONTAINEX 

EXTRA
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Dere beholder oversikten.  
Vi sørger for alle detaljene.

Modulrigg 
Med de mobile modulene kan modulriggen 
deres utformes fleksibelt og tilpasses nøy-
aktig etter forutsetningene.

Utallige  
varianter  

mulig over  
flere etasjer

CONTAINEX 

EXTRA
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Dere ønsker sikkerhet.  
Vi viser dere vei.

Varmeisolering
Velg en optimal varmeisolering som du kan stole på. 

RUSTET FOR ALLE TEMPERATURER:

 Takisolering: Umax-verdi fra 0,15 til 0,36 

 Veggisolering: Umax-verdi fra 0,20 til 0,57

 Gulvisolering: Umax-verdi fra 0,12 til 0,55

 Vindusisolering: Ug-verdi fra 0,7 til 1,1

 Dørisolering: Ud-verdi fra 0,87 til 1,9

 Isoleringsvarianter: Mineralull, PU (polyuretan),  
 PIR (polyisocyanurat) eller steinull

Umax-verdi = Maksimal varmegjennomgangskoeffisient i W / m²K
Ug-verdi = Varmegjennomgangskoeffisienten til vindusruten i W / m²K
Ud-verdi = Varmegjennomgangskoeffisient for dørene i W / m²K

Brannsikring
Brannvernsystemet vårt er egnet  
for enkeltmoduler og modulrigger.  
Det kjennetegnes av rask montering  
og høye brannmotstandsklasser.

KOMPONENTER MED LANG LEVETID:

 Brannvern for taket: alt etter  
 isoleringsvariant brannmotstand REI 30, 60 eller 90, 
 U-verdi fra 0,15 til 0,36

 Brannvern for veggelementer: avhengig av  
 isoleringsvariant brannmotstand EI 30 eller 90,  
 U-verdi fra 0,20 til 0,66

U-verdi = Varmegjennomgangskoeffisient i W / (m²K)
REI/EI: R = Bæreevne, E = Integritet (tetthet), I = Isolasjonsevne

Energieffektiv 
konstruksjon  
og behagelig 

inneklima

CONTAINEX 

EXTRA
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Containertyper  
og utstyrsalternativer

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

Lengde mm (utvendig) 2.989 4.885 6.055 7.335 9.120 1.200 2.400

Bredde mm (utvendig) 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 1.400 1.400

Høyde1 mm (utvendig) 2.591 2.591 2.591 2.591 2.591 2.540 2.540

Pakkehøyde 2, 4 mm (utvendig) 648 648 648 648 648 – –

Lengde mm (innvendig) 2.795 4.690 5.860 7.140 8.925 1.055 2.255

Bredde mm (innvendig) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 1.255 1.255

Høyde1 mm (innvendig) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.200 2.200

Romstørrelse2 i m2 (avrundet) 6,3 10,5 13,1 16,0 20,0 1,3 2,8

Vekt 2 kg fra 1.290 fra 1.690 fra 1.930 fra 2.250 fra 2.710 350 570

Pakkevekt 3 kg fra 1.350 fra 1.750 fra 1.990 fra 2.310 fra 2.770 – –

Utstyrsalternativer

Innvendig utstyrsvarianter – f.eks.

 Innvendig farge (hvit / lys eik)

	 Gulvplater	i	kryssfinér	/	
 sementbundede sponplater

 Forskjellige gulvbelegg

 Diverse belysningstyper

 Klimaanlegg –

 Minikjøkken – –

 Sanitærutførelse

Glasselement – –

Energibesparende alternativer

Vindus- og dørgitter – –

Lakkering og foliering

Takutstikk og gesims – –

Varmtvann

Barrierefri sanitærmodul – –

Sanitærmoduler for arrangementer – – –

Typer varmeisolering

Brannvernutførelse – –

Kompletterende modeller

Modul med utvendig trapp – – – – –

Modul med innvendig trapp – – – –

Terrassemodul – – – – – –

Korridorcontainer – – – – –

Tegnforklaring:
 Tilgjengelig   Delvis tilgjengelig

1 Også tilgjengelig med utvendig høyde 2.800 mm / innvendig romhøyde 2.540 mm og utvendig høyde 2.960 mm / innvendig romhøyde 2.700 mm  
– med unntak av kontor og sanitærbox. 2 Standard kontormodul i standardutførelse. 3 Alt etter hvilket utstyr som velges. 4 Transpack Container ®-levering  
ikke mulig for alle utstyrsvarianter.

Alle bilder og utstyrsalternativer vist i prospektet er av symbolsk karakter.  
Den faktiske utførelsen kan avvike fra dette.
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Levering oppbygd Eller plassbesparende 
som Transpack ® i pakke

Dere ønsker den beste  
rådgivningen. Vi er der for dere. 

Rådgivning  
og service
Kunde- og serviceorientering står i fokus i  
den østerrikske familiebedriften CONTAINEX.  
Vi gir dere gjerne råd!

 Mange års erfaring

 Rådgivning og planlegging på stedet  
 og på deres eget språk

 Mangeårig forsyning av reservedeler

 Ulike finansieringsmuligheter

 Tilbakekjøpsgaranti for CONTAINEX-containere

Levering  
og montering
Alt etter kundekrav og lokalitet leverer vi våre 
fleksible moduler forhåndsmontert eller som 
Transpack Container ® i pakke for endelig mon-
tering på stedet.

 Optimalisering av transportkostnadene

 CO₂ reduksjon ved levering

 Rask levering og enkel montering
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Produksjon
Kvalitet skriver vi med store bokstaver. Derfor blir  
våre kontor- og sanitærmoduler produsert ved våre  
egne europeiske fabrikker. 

 Egne europeiske og sertifiserte fabrikker

 Moderne og miljøvennlig produksjonsteknologi

 Bruk av kvalitetsmaterialer

 Løpende kvalitetskontroll

 Oppfylling av strenge miljø- og kvalitetsstandarder

Miljøvern – made in Europe
Vi legger ekstra stor vekt på å overholde strenge miljø- og kvalitetsstandarder.  
Disse er sammenfattet i vårt sertifikat CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY STÅR FOR:

 Recycling: Vi velger materialer som kan brukes om igjen.

	 Energieffektivt	og	miljøvennlig: Vi produserer utelukkende  
 ved egne sertifiserte fabrikker i Europa.

	 CO₂	reduksjon:	Vi legger stor vekt på reduksjon av CO₂-utslipp  
 samt lave utslipp av skadelige stoffer under produksjon, transport  
 og løpende bruk av containerne.

	 Kontroll:	Vi påser at leverandørene våre jevnlig gjennomgår  
 miljøaudits og kvalitetskontroller.

	 Bærekraft:	Containerne våre har lang levetid – for kvalitet er  
 viktigere enn kvantitet.

Se selv hvilken standard vi kan tilby. 
Vi hjelper dere gjerne.

Mer informasjon om miljø- og kvalitetskriteriene til CONTAINEX finner dere i den aktuelle SHEQ-rapporten  
(HMS- og kvalitetsstyringsaktiviteter). Dere får den gjerne tilsendt fra CONTAINEX-konsulenten deres.

Egen  
produksjon  

i Europa

CONTAINEX 

EXTRA
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Dere har høye forventninger.  
Vi ønsker å overgå dem.

Referanser
Bruksmulighetene for containerne våre er nesten 
ubegrenset. Enten som kontorbygg, overnat-
tingsrigg, showroom, kantine, oppholdsrom eller 
kontor for bygg og anlegg: Etter mer enn 40 år i 
denne bransjen vet vi hvordan vi skal begeistre 
kunder med gjennomtenkte løsninger.  

VI GLEDER OSS TIL NYE UTFORDRINGER.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: 800 247 01
E-post: ctx@containex.com 
www.containex.com

Et selskap i WALTER GROUP
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