
Containere birou



Container Transpack ®

Culoare exterior: alb-gri / gri deschis

Decor interior: alb

Dumneavoastră vă doriți  
funcționalitate. Noi o livrăm.

Containere birou
Pe șantier, pe post de spațiu de cazare temporar sau pentru extinderea spațiului de birou: containerele birou 
din gama CONTAINEX BASIC Line vă permit să creați rapid spațiu pentru a deservi nevoilor dumneavoastră.
Mulțumită sistemului îmbunătățit Transpack ® ne permite să livrăm 12 containere birou pe un singur camion. 
Astfel, veți economisi bani și ajuta mediul în același timp!

MONOBLOCUL FUNCȚIONAL:

 Produs durabil datorită construcției robuste  
 – Posibilitate de suprapunere până la 3 niveluri

 Preț avantajos mulțumită dotărilor optimizate

 Organizarea individuală a ușilor și ferestrelor datorită  
 unui sistem flexibil de panouri

 Sistem electric montat la suprafață

 Disponibilitate imediată

 Marcaj CE

 Reducerea costurilor și a emisiilor de CO₂ prin livrarea  
 sub formă de container Transpack ®

O reducere de 
până la 85 % a 

emisiilor de CO₂ 
datorită livrării 

Transpack ®

CONTAINEX 

EXTRA

INTERIOR & EXTERIOR:

Simplu și funcțional – așa se prezintă containerele birou  
din gama BASIC Line, atât în interior, cât și în exterior,  
cu un pachet de dotări standardizat.

 Decor interior alb, covor PVC gri

 Ferestre oscilo- batante

 Sistem electric montat, inclusiv sistem  
 de iluminare și doze

 Vopsire exterior: cadru alb-gri (RAL 9002),  
 panourile gri deschis (RAL 7035)

* Datorita procedeului de vopsire nu ne asumăm nici o răspundere la diferenţele  
 de nuanţă, faţă de culorile RAL.



Dumneavoastră vă doriți  
funcționalitate. Noi o livrăm.

TIPURI ȘI DIMENSIUNI DISPONIBILE:

Container birou 20’

Lungime mm 6.055 (exterior) 5.915 (interior)

Lățime mm 2.435 (exterior) 2.295 (interior)

Înălțime mm 2.591 (exterior) 2.340 (interior)

Greutate kg 1.630

Greutate pachet kg 1.690

Suprafața (m²) 14,74

Container 20’ BASIC Line cu ușă și fereastră  
– dispunere la alegere
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +40 316 312-505 
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

O întreprindere din cadrul WALTER GROUP


