Specjalista w dziedzinie mobilnych
systemów przestrzennych

Przedszkola • Szkoły
Imprezy • Stowarzyszenia

Szkoły i przedszkola

Garderoba

Przedszkole z dachem jednospadowym

Szkoła dwupiętrowa z dodatkowym dachem

Przedszkole z atrakcyjną obudową zewnętrzną

Szkoła trzypiętrowa z dodatkowym dachem

Centrum młodzieżowe

Przedszkole - sala grupowa

Szkoła z attyką

Przedszkole z dachem dwuspadowym

Rozbudowa przedszkola

Rozwiązania przestrzenne dla szkół i przedszkoli
Państwa korzyści:
• wysoki komfort dzięki najnowocześniejszej izolacji (współczynniki
przenikania ciepła zgodne z lokalnymi przepisami
budowlanymi)
• doświetlone, jasne pomieszczenia dzięki pełnym przeszkleniom
• uwzględnienie aktualnych przepisów przeciwpożarowych
• atrakcyjny stosunek jakości do ceny
• podział kontenerów dostosowany do indywidualnych potrzeb
• przyjazne dla dzieci (np. toalety)
• stanowiska robocze z doskonałym oświetleniem
• zastosowanie modułów pomieszczeń do innych celów
   (np. jako klub młodzieżowy lub stowarzyszenie, imprezy)
• bezpieczne planowanie także w przypadku dużych wahań liczby dzieci
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Toaleta dla dzieci
Przedszkole 1-grupowe
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Przedszkole 3-grupowe

Imprezy i stowarzyszenia

Stoisko targowe

Lokale klubowe

Puchar Świata w narciarstwie biegowym

Biuro produkcyjne / kabiny dźwiękowe

Kontener WC damsko/męski/dla niepełnosprawnych

Budynki klubów sportowych

Biuro organizacyjne podczas imprezy sportowej

Sklep kibica

Szatnie

Zestawy sanitarne

Punkty kasowe z oknem podawczym/komunikacyjnym

Rozwiązania przestrzenne przy organizacji różnego rodzaju imprez
Państwa korzyści:

AV 20'

AV 20'
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• optymalne rozwiązania na każdą kieszeń
• indywidualny wygląd
(np. uwzględnienie kolorów klubowych lub stowarzyszenia)
• idealne jako rozwiązanie stałe lub tymczasowe
• specjalne, bardzo wytrzymałe i trwałe wersje wykonania
• pełne przeszklenia (np. sklepy)
• specjalne rozwiązania w zakresie okien dla punktów kasowych
   i kiosków (okienka podawcze/komunikacyjne/przesuwne)
• długoletnie doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami i przy
organizacji najróżniejszych imprez (sport, kultura, targi, wystawy, festiwale...)
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Kontenery sanitarne wewnątrz
Szatnie z pomieszczeniem sanitarnym dla klubów sportowych

Szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi dla 2 drużyn i sędziów

Serwis

Rozwiązania techniczne

Indywidualnie dostosowywalne

Pełne przeszklenia

Specjalne warianty rozbudowy - np. sufit akustyczny

Szybki montaż

Bieżące kontrole jakości

Optymalne warianty izolacji

Doradztwo na miejscu

Opcjonalnie obciążenie podłogi do 500kg/m² (optymalne rozwiązanie korytarzy i jako droga ewakuacyjna)

Dopasowane pomieszczenia mobilne

Rozwiązania techniczne, które przekonują

Towarzyszymy Państwu od pomysłu po gotową realizację!

• wartości izolacji zgodne z przepisami:
Podłoga - współczynnik przenikania ciepła do 0,1
Ściana - współczynnik przenikania ciepła do 0,2
Dach - współczynnik przenikani ciepła do 0,1
Okno - współczynnik przenikania ciepła do 1,1

• doradztwo i opieka na miejscu
• planowanie z uwzględnieniem prawnych warunków ramowych
• indywidualne dopasowanie na miejscu do specjalnych wymagań
(ochrona dźwiękoszczelna i przeciwsłoneczna, itp.)
• sprzedaż i wynajem bezpośrednio lub za pośrednictwem
   wybranych partnerów handlowych
• 30 lat doświadczenia w sektorze komunalnym
• produkcja z uwzględnieniem surowych standardów
ochrony środowiska i jakości CONTAINEX Green Technology

• opcjonalnie obciążenie podłogi do 500kg/m²
   
    (optymalne rozwiązanie korytarzy i jako droga ewakuacyjna)
• elastyczny system ochrony przeciwpożarowej (REI 30 / 60 / 90)
– w zależności od wymagań
*  Współczynnik przenikania ciepła w W/(m ² K) - odnosi się do podanych grubości
izolacji w przestrzeni ach pomiędzy elementami konstrukcyjnymi

Elementy ochrony przeciwpożarowej

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +48 22-7164790, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

