Specialistul pentru spații mobile

Grădiniţe • Școli
Festivităţi • Asociații

Școli și grădinițe

Garderobă

Grădiniță cu acoperiș într-o singură apă

Școală pe trei etaje cu acoperiș secundar

Grădiniță de copii cu panouri exterioare atrăgătoare

Școală pe două etaje cu acoperiș secundar

Clubul tineretului

Spaţiu interior grădiniţă

Școală cu Attika

Grădiniță cu acoperiș în două ape

Extinderea clădirii grădiniței

Soluții de spații pentru școli și grădinițe
Avantajele Dvs.
• Grad de confort sporit datorită celor mai moderne sisteme de izolare
(valori ale coeficientului de transmisie termică conform prevederilor
locale din domeniul construcțiilor)
• luminos, camere luminoase prin acoperirea completă cu sticlă și geamuri
• Respectarea prevederilor actuale privind protecția în caz de incendiu
• Raport excelent preț / calitate
• Compartimentare individuală
• Adecvat pentru copii (de ex.dotat cu toaletă pentru copii)
• Locuri de muncă cu sisteme perfecte de iluminare
• Reutilizarea modulelor pentru birou în alte scopuri
(de ex. centre pentru tineret și cluburi, locuri pentru evenimente)
• Siguranța planificării și în cazul unui număr foarte variat de copii

Z

Z

Z

U

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Z

Z

FR

L

L

Z

Toaletă pentru copii
Grădiniță pentru o singură grupă de copii
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Grădiniță pentru 3 grupe de copii

Evenimente și asociații

Stand expozițional

Restaurante ale cluburilor

Cupa mondială la schi

Birou de producție / Cabine pentru vorbitori

Container sanitar femei/ bărbați / fără trepte

Clădiri ale asociațiilor de fotbal

Biroul pentru organizarea evenimentelor sportive

Magazin pentru fani

Cabine de schimb

Containere sanitare

Casă cu ghișeu/ vorbitor

Soluţii pentru domeniul comunal şi pentru organizări de evenimente
Avantajele Dvs.

AV 20'

AV 20'

Soluția optimă pentru orice buget
Aspect individual (de ex. respectarea culorilor specifice clubului).
Perfectă ca soluție permanentă sau temporară
Variante de execuție speciale, extrem de rezistente și durabile
Acoperire integrală cu geam (de exemplu pentru magazine)
Soluții speciale de ferestre pentru case și chioșcuri
(ferestre pentru ghișeuri/ vorbitor, ferestre glisante)
• Experiență îndelungată cu asociații și diverse evenimente
(sport, cultură, târguri, expoziții, festivaluri…)
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Container sanitar vedere interioară
Cabine de schimb cu spațiu pentru toalete și duș pentru
asociații sportive

Cabine de schimb cu spațiu pentru toalete și duș pentru două
echipe și arbitru

Servicii

Soluții tehnice

Adaptabil în mod individual

Geam fix

Variante speciale de extindere – de ex. tavan cu protecție fonică

montaj rapid

Controale permanente ale calității

Variante optime de izolație

asistenţă personală la faţa locului

Opțional cu sarcină a podelei de pană la 500 kg / m² (optimal pentru coridoare si căi de evacuare)

Spații mobile la comandă

Soluții tehnice sigure

Noi vă suntem alături de la concepția inițială până la
realizarea finală!

• Îndeplinirea valorilor legale privind izolația:
Valoare coeficient de izolare podea până la 0,1
Valoare coeficient de izolare perete până la 0,2
Valoare coeficient de izolare tavan până la 0,1
Valoare coeficient de izolare fereastră până la 1,1

• Consultanță personală și suport la nivel local
• Planificare cu respectarea prevederilor cadru legale
• Adaptarea individuală la fața locului, în funcție de cerințele speciale
(protecție fonică și protecție solară șamd.)
• Vânzarea și închirierea directă sau prin intermediul unor
dealeri selectați
• 30 ani de experiență în sectorul public
• Producție conform standardelor stricte de mediu și de calitate
ale firmei CONTAINEX Green Technology

Componente de protecție împotriva incendiilor

• Sarcini podea și acoperiș crescute
(până la 500 kg / m² sarcină netă de utilizare a terenului)
• Sistem de protecție în caz de incendiu flexibil
(REI 30 / 60 / 90) – în funcție de cerințe

* Coeficient de transmisie termică în W/(m ² K) – se referă la capacitatea de izolare menționată pe panou

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +40 741-217777, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

