
Konkurs
Jaką wielkość ma powierzchnia produkcyjna w naszym zakładzie SK-CONT?

Jeśli uważnie przeczytaliście Państwo CONTAINEX-News, rozwiązanie jest zupełnie pros-
te. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy otworzyć formularz za pomocą kodu QR lub 
przez link www.containex.com/competition i wypełnić go.* Pierwsze 5 osób, które wyśle 
poprawną odpowiedź otrzyma kubek „Coffee to go” CONTAINEX.**

Kontenery magazynowe i materiałowe są obecnie na topie. CONTAINEX ma w tym swój 
znaczny udział. Pierwszorzędna jakość, innowacyjne funkcje i indywidualne możliwości 
konfiguracji przyciągają klientów z całego świata.  

Kontenery CONTAINEX są praktycznym rozwiązaniem, umożliwiającym szybkie zapewnienie przestrzeni 
dla najróżniejszych potrzeb. Na przykład do stworzenia przenośnego magazynu materiałów lub magazynu 
„self-storage”. Ponadto 250.000 kontenerów magazynowych wyprodukowanych od początku działalności 
świadczy o tym, że CONTAINEX potrafi zapewnić jakość oraz elastyczność swoich produktów. Klienci 
mają na przykład do wyboru różne rozmiary, od 6 do 20 stóp oraz wiele opcji wyposażenia, takich jak 
praktyczny pakiet elektryczny oraz pakiet zabezpieczeń, czy kompaktowa brama segmentowa.
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Dla kierownictwa Zarządu

Szanowny Kliencie! 

Żyjemy w czasach przepełnionych wyzwa-
niami. My w firmie CONTAINEX skupiamy 
się w dalszym ciągu na tym, co potrafimy 
najlepiej: innowacje w zakresie konstrukcji 
kontenerów. Koncentrujemy się przy tym 
na dwóch obszarach. Z jednej strony na 
jakości i rozszerzaniu możliwości zasto-
sowania naszych produktów. Z drugiej 
strony na aspektach zrównoważonego 
rozwoju. Tym samym próbujemy sprostać 
wspomnianym wyżej wyzwaniom 
naszych czasów. Faktem jest, że dzięki 
naszemu certyfikatowi „Green Techno-
logy” zaangażowaliśmy się w ochronę 
środowiska i możemy odnotować już teraz 
znaczący sukces w obszarze redukcji 
CO₂. Także z tego powodu w niniejszym 
wydaniu Aktualności przedstawiamy 
Państwu aktywności firmy CONTAINEX 
związane ze zrównoważonym rozwojem 
oraz sposób, w jaki nasze innowacje 
poprawiają zarówno jakość kontenerów, 
jak i wpływ naszego przedsiębiorstwa na 
środowisko naturalne.

Życzymy Państwu miłej lektury!

Zdjęcie jubileuszowe w naszym zakładzie produkcyjnym SK-CONT

Zakład produkcyjny naszych kontenerów magazynowych
Precyzyjne spawy wykonywane przez

najnowocześniejsze roboty

*Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2022 **Pracownicy firmy WALTER GROUP (oraz zakładów produkcyjnych CONTAINEX) oraz
     członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursie



Nowa seria CONTAINEX PLUS Line – idealna jako
długoterminowe lub tymczasowe rozwiązanie przestrzenne

Wykładzina podłogowa kładziona w całości Wnętrza z sufitem podwieszanym i oświetleniem LED w standardzie

Wysokiej jakości instalacje sanitarne (montaż podtynkowy)

Komfort z elasty-
czną serią PLUS
PLUS Line to całkowicie nowa definicja kontenerów
CONTANEX. Najlepsze wyposażenie umożliwia
stworzenie komfortowych pomieszczeń do intensywnej 
pracy lub świetnej zabawy.

Klasa premium wśród konstrukcji kontenerowych to idealne 
rozwiązanie przestrzenne, spełniające najwyższe wymagania. Dzięki 
modułowej konstrukcji można zorganizować zarówno wysokiej klasy 
pomieszczenia biurowe, jak i przystosowane dla dzieci żłobki czy stylowe 
przestrzenie sprzedażowe. Cechą wspólną wszystkich modułów 
PLUS LINE jest najwyższej klasy wyposażenie. Podłogi oraz dach i 
ściany wyróżniają się współczynnikami przenikania ciepła na poziomie 
do 0,14 lub 0,17 m²K stwarzając tym samym możliwość oszczędności 
emisji CO2 nawet do 65% w porównaniu z europejskimi produktami 
standardowymi. Maksymalną wydajność energii zapewniają również 
szyby termoizolacyjne oraz okna z profilem 5-komorowym. Przed 
upałem we wnętrzach zabezpieczają zewnętrzne rolety oraz inne 
opcje zacienienia.
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Przekonajcie się Państwo sami!

Jasne pomieszczenia dzięki pełnemu przeszkleniu



Ekologiczna fasada drewniana (wykonana przez klienta) Ekologiczny i trwały projekt sufituWykładzina podłogowa produkowana bez emisji CO₂

Innowacja PLUS zrównoważony rozwój
PLUS Line to również odpowiedź na pytania dotyczące ochrony środowiska. Liczne innowacyjne rozwiązania, zapewniające maksymalny 
zrównoważony rozwój, są już zamontowane w kontenerach. Kolejne będą realizowane.

TInnowacje w obszarze ekologii i klimatu pomieszczenia zrealizowane przez 
CONTAINEX są stale motywacją do tworzenia następnych. W ramach rozwiązań 
koncepcyjnych postawiliśmy sobie znów nowe cele w tych obszarach. Na 
przykład w zakresie projektowania „oddychających” ścian, sufitów drewnianych 

czy wdrożenia klimatyzatorów split. Ponadto firma CONTAINEX przygotowuje 
rozwiązania fotowoltaiczne do pozyskania energii elektrycznej na dachu 
kontenerów oraz rozwiązania do pozyskiwania ciepłej wody w postaci pomp 
ciepła. W najbliższej przyszłości zaplanowano już konstrukcje wzorcowe.
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Rozwiązanie koncepcyjne: CONTAINEX PLUS Line z elementami ekologicznymi
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Przekonajcie się sami! 



„Green Technology“ w CONTAINEX
CONTAINEX udowadnia codziennie, że można doskonale pogodzić sukces ekonomiczny i zrównoważony rozwój.
Certyfikat „Green Technology” potwierdza naszą deklarację ekologiczną.

Dla firmy CONTAINEX pozytywny bilans jest sukcesem, tylko gdy został 
osiągnięty z maksymalnym uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. 
Mając to na względzie przywiązujemy dużą wagę do niskiego zużycia energii 
i niskiej emisji CO₂. Na mocy certyfikatu „Green Technology” sami się do 
tego zobowiązaliśmy i osiągnęliśmy znaczne sukcesy. Emisja CO₂ mniejsza o 

50.000 t rocznie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych systemów izolacji 
to tylko jeden z przykładów. Do tego dochodzą inne działania – na przykład 
audyty środowiskowe w naszych zakładach, jak zakład produkcji kontenerów 
magazynowych SK-CONT dysponujący powierzchnią produkcyjną o wielkości 
11.050 m².

Więcej informacji i krótkie filmy o naszych produktach znajdą Państwo
na stronie www.containex.com/showpark.

Jesteśmy przekonani o jakości i trwałości naszych produktów.
Dlatego mogą Państwo odnosić korzyści z naszej gwarancji odkupu* dla każdego
zakupionego, nowego lub używanego, kontenera biurowego, sanitarnego lub
magazynowego marki CONTAINEX.

Zachęcamy do skorzystania z naszych porad lub wysłania zapytania o odkup na stronie www.containex.com/buy-back.

*Gwarancja odkupu obowiązuje dla kontenerów nadających się do ponownego użytku na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa;
ograniczenie czasowe wynosi maks. 20 lat. Dłuższe terminy po uzgodnieniu.

Wskazówka Czy wiedzieli Państwo, że dla wszystkich zakupionych u nas zestawów
kontenerowych i pojedynczych kontenerów oferujemy gwarancję odkupu*?
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Produkcja według surowych standardów jakości i ochrony środowiska – zakład produkcyjny ARCONT, SI
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