
Kontenery biurowe



Zależy Państwu na funkcjonalności. 
My ją dostarczamy.

Kontenery biurowe
Na budowie, jako pomieszczenie tymczasowe lub rozbudowa biura: kontenery biurowe CONTAINEX 
BASIC Line umożliwiają szybkie stworzenie przestrzeni odpowiednio do Państwa zapotrzebowania. 
Dzięki zoptymalizowanej wersji jako Transpack ®-Container w pakiecie umożliwia ułożenie 12 kontenerów 
biurowych na samochodzie ciężarowym – w ten sposób, nie tylko redukują Państwo koszty transportu, 
ale chronią również środowisko!

FUNKCJONALNY MODUŁ POJEDYNCZY:

 Produkt o wyjątkowej trwałości dzięki mocnej konstrukcji  
 – możliwość trzykrotnego piętrowania

 Korzystna cena dzięki zoptymalizowanemu wyposażeniu

 Indywidualne rozmieszczenie okien i drzwi dzięki elastycznemu  
 systemowi panelowemu

 Natynkowa instalacja elektryczna

 Dostępne od zaraz

 Znak CE

 Oszczędność kosztów i redukcja CO₂ dzięki dostawie  
 w pakiecie jako Transpack ®-Container

Emisja CO₂  
mniejsza nawet 
o 85 % dzięki 
dostawie jako 
Transpack ®

CONTAINEX 

EXTRA

WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ:

Estetyczny i funkcjonalny – tak prezentuje się kontener  
biurowy BASIC Line, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz  
ze standardowym pakietem wyposażenia.

 Wykończenie wnętrza w kolorze białym,  
 szara wykładzina podłogowa

 Okno uchwylno-rozwierne

 Natynkowa instalacja elektryczna z oświetleniem  
 i gniazdkami

 Lakierowanie zewnętrzne w dwóch kolorach: 
 – rama – biały karpacki (RAL 9002)  
 – panele – jasny szary (RAL 7035)

* Lakierowanie odbywa się za pomocą różnych technik. Osiągane przez to kolory  
 zbliżone są do tonów RAL. Nie ponosimy odpowiedzialności za rozbieżności  
 w kolorze w stosunku do tabeli RAL.

Kontener Transpack ®

Kolor zewnętrzny: szaro-biały / jasny szary

Wykończenie wnętrza: biały
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TYPY I DOSTĘPNE ROZMIARY:

Kontener biurowy 20’

Długość mm 6.055 (zewnątrz) 5.915 (wewnątrz)

Szerokość mm 2.435 (zewnątrz) 2.295 (wewnątrz)

Wysokość mm 2.591 (zewnątrz) 2.340 (wewnątrz)

Waga kg 1.630

Waga pakietu kg 1.690

Powierzchnia (m²) 14,74

Kontener 20’ BASIC Line z drzwiami i oknem  
– do wyboru dowolne rozmieszczenie
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +48 22 10463-33 
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

Firma należąca do WALTER GROUP


