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40 lat CONTAINEX
Droga od początków istnienia CONTAINEX do wiodącego europejskiego
przedsiębiorstwa oferującego mobilne systemy przestrzenne jest prawdziwą historią
sukcesu. Pierwsze działania zostały podjęte już w latach osiemdziesiątych.
Podstawę stworzono w 1979 r,, gdy w siostrzanym przedsiębiorstwie LKW WALTER powstał nowy
dział: dział sprzedaży używanych kontenerów morskich. W 1981 utworzono własną spółkę o tym profilu
działalności – był to czas narodzin firmy CONTAINEX. W 1983 firma sprowadziła po raz pierwszy kontenery
biurowe do Austrii. Mała działalność rozwinęła się błyskawicznie. W 1992 r. utworzono drugą filię
w Kufstein, zdobywając stopniowo rynki w całej Europie i za oceanem. Motto "Przestrzeń od zaraz"
pozostało w firmie CONTAINEX do dziś.

Szanowny Kliencie!
"„Niektórzy patrzą w przeszłość. My
widzimy przyszłość." – pod tym mottem
firma CONTAINEX będzie świętowała
w listopadzie 2021 jubileusz 40-lecia
istnienia. Również na przyszłość obrano
drogę prowadzącą do ciągłości, innowacji i dalszego rozwoju.
Na stronie tytułowej tego wydania
jubileuszowego spojrzymy najpierw w
przeszłość i powrócimy do początków
naszego przedsiębiorstwa.
Strona 2 zawiera przegląd naszych
innowacji w produkcie, zapewniających
"Przestrzeń od zaraz" na każdą potrzebę.
Myśl przewodnia strony 3 to "Jakość –
made in Europe" – i to od 40 lat!
Ostatnia strona została poświęcona
tematyce cyfrowej transformacji i przedstawia, w jaki sposób firma CONTAINEX
wyznaczyła kierunek na przyszłość.

Początki jako depozyt kontenerów

Znają Państwo już naszą gwarancję
odkupu? Nasza "Wskazówka" zdradzi
więcej informacji!

Dla kierownictwa Zarządu

Günter Ringhofer

Budynek biurowy Wiener Neudorf, 1983

Konkurs
W którym roku firma CONTAINEX przekształciła się w samodzielną spółkę?
Jeśli uważnie przeczytaliście Państwo CONTAINEX-News, rozwiązanie jest zupełnie proste! 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 wysokiej jakości zestaw do wina z grawerem "40 lat CONTAINEX"-Gravur.**
*Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2021
		

**Pracownicy firmy WALTER GROUP (oraz zakładów produkcyjnych CONTAINEX) oraz
członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursie

Festiwal "Rent a Blue Box", 1993
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"Przestrzeń od zaraz"
na każdą potrzebę
Kreatywność, pasja i dążenie do celu to cechy istotne dla
rozwoju produktu. Tylko dzięki temu mogą powstawać
nowe produkty i opcje wyposażenia dla najróżniejszych
celów zastosowania.
Uwzględniając potrzeby naszych klientów stworzyliśmy z naszych
"niebieskich skrzynek" błyskawicznie rozbudowane portfolio
różnorodnych produktów: od wszechstronnej serii CLASSIC Line,
poprzez funkcjonalną BASIC Line po PLUS Line dla najwyższych
wymagań! W połączeniu z pozostałymi typami kontenerów powstają
indywidualne i elastyczne rozwiązania przestrzenne. Jako biuro lub
pomieszczenie sprzedażowe dla przeróżnych branż, jako przedszkole,
szkoła, kwatera lub praktyczny magazyn materiałowy: 40 lat
doświadczenia zapewniają odpowiednie rozwiązanie przestrzenne
na każdą potrzebę. Moduły przestrzenne są dostępne do zakupu
lub wynajmu z naszej własnej puli liczącej ponad 40.000 jednostek.
Ponadto liczni partnerzy handlowi firmy CONTAINEX dysponują
flotą na wynajem składającą się łącznie z ponad 120.000 jednostek.
Błyskawiczna dostępność i szybka dostawa są gwarantowane dzięki
ponad 250 depozytom w całej Europie.

2

Wysokiej jakości kontenery magazynowe – np. jako praktyczny magazyn materiałowy

CLASSIC Line – wszechstronna seria idealna jako biuro, sklep, kwatera i wiele więcej

PLUS Line – rozwiązanie przestrzenne dla najwyższych wymagań

Instalacje sanitarne z bieżącą wodą zamiast chemii – idealne na małe i duże imprezy

Kontener z tarasem i okładziną drewnianą, Musterpark Wiener Neudorf (AT)
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Produkcja zgodnie z wysokimi normami ochrony środowiska oraz jakości – zakład produkcyjny ARCONT, SI

Jakość "made in Europe"
Naszym istotnym celem jest zorganizowanie działalności przedsiębiorstwa w taki sposób, aby maksymalnie chronić środowisko.
Z tego względu przykładamy wysoką wartośċ do tego, aby zużywać jak najmniej energii oraz zredukować emisję CO2.
Od początku swojego istnienia CONTAINEX stawia na jakość "made in Europe" z
własnych zakładów europejskich – produkujących zgodnie z surowym
wewnętrznym ekologicznym standardem jakości "GREEN technology". Dzięki
naszym innowacjom produktowym oraz zastosowaniu najnowocześniejszych

Gruntowanie katodowe (KTL)

systemów izolacji oszczędzamy ponad 50.000 ton CO2 rocznie, przyczyniając
się w ten sposób znacznie do ochrony naszego środowiska. Oprócz nowych
kontenerów wykorzystywane są również rozwiązania w zakresie używanych
pomieszczeń, oferowane pod marką "TOP USED".

Nasz wkład w odpowiedzialność społeczną

Wysokiej jakości kontenery używane
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Rozwój do przyszłości
"Panta rhei – wszystko płynie!" Jedyną stałą rzeczą jest zmiana! Wiedział już o tym założyciel firmy Dkfm. Franz Krauter,
który świętowałby w tym roku swoje setne urodziny, a zdanie to zyskało jeszcze większą wagę w czasach cyfryzacji.
CONTAINEX przeżywa ciągłe zmiany od dawien dawna – także cyfrową
transformację. Już na przełomie tysiącleci w sieci pojawia się pierwszy sklep
Online firmy CONTAINEX, jako pierwsze rozwiązanie w ramach edziałalności.
W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku konfigurator online

przedstawia użytkownikom niezliczone możliwości mobilnych systemów
przestrzennych. Aktualnie nowe, innowacyjne systemy IT znajdują sią obecnie w
fazie wprowadzania. Rozpoczęto już cyfryzację przedsiębiorstwa i CONTAINEX
jest dobrze wyposażony na przyszłość.

Cyfrowe połączenie we wszystkich obszarach

Indywidualne planowanie z najnowocześniejszymi systemami IT

Wspólnie pracujemy już dziś nad przyszłościowymi projektami

"Przestrzeń od zaraz" – niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość

Wskazówka

Czy wiedzieli Państwo, że dla wszystkich zakupionych u nas zestawów
kontenerowych i pojedynczych kontenerów oferujemy gwarancję odkupu*?
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, wystarczy wysłać nam zapytanie o odkup poprzez formularz na
stronie www.containex.com/buy-back.
*Gwarancja odkupu dotyczy kontenerów nadających się do ponownego użytku na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; ograniczenie czasowe do maks. 20 lat. Dłuży okres po uzgodnieniu.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
E-mail: ctx@containex.com, www.containex.com
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