
ÎNCHIRIAŢI ACUM!

Specialistul pentru spații mobile



Magazin de souveniruri

Specialistul dvs. 
pentru sisteme mobile de spațiu de închiriat

Birou de producție / Cabine pentru vorbitori

Stand expozițional

Containere sanitare

Birouri provizorii

Caserie

Pentru orice utilizare soluția adecvată de spațiu

Avantajele Dvs.:
• Configurare individuală pentru fiecare domeniu
   de utilizare
• Asistenţă şi planificare la faţa locului 
• Livrate și utilizabile prompt

• Calitatea produsului garantată
• Chirie atrăgătoare
• Sunt posibile diverse dotări suplimentare

Tipul BM 10’

Centru şcolar

Birou de construcții și suprafață de depozit

Container de închiriat pentru orice necesitate

• Module individuale, instalații și combinații de
   containere birou, sanitare și pentru depozitare
• Adaptarea modulelor în funcție de necesități

• Disponibil imediat - există o flotă de închiriat
   de peste 25.000 unități
• Containere de închiriat uzate, de foarte bună
   calitate, de la un depozit în apropierea dvs.

Tip SA 20’Tipul SA 10’Tipul BM 20’ Tip LC 10’ Tip LC 20’

TutungerieCazare clădire trei etaje

Şcoală de şoferi
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Instalații – pot fi extinse

Container sanitar

Container sanitar 10’

Container birou și instalații

Container birou 10’

Container birou 20’

Container birou dublu

Container sanitar 20’

Container WC femei/bărbați 20’ 

Container Duş 20’ 

Container depozitare și container maritim

Container depozit 10’

Container depozit 20’

Container maritim de 20’

Container maritim de 40’

Exemple de schiţe
Sunt posibile multe alte variante și combinații

Secțiunea de bază diferă de la o țară la alta



Alegeți dotările suplimentare

Dulap pentru dosare cu uși glisante

Scara exterioară

Scaune care pot fi stivuite

Frigider

Dulap pe roți pentru birouMasă de Birou

Dulap dublu

Minibucătărie

Avantajele Dvs.:

• Sunt posibile diverse dotări suplimentare

• Disponibilitate imediată printr-o rețea de
   depozite foarte vastă în toată Europa

• Livrare cu ajutorul camioanelor cu macara

• Service cuprinzător incl. montaj cu ajutorul
   partenerilor autorizați

• „Made in EUROPE“ în conformitate cu standardul de    
   protecţia mediului CONTAINEX „GREEN technology“

Asigurarea service-ului cuprinzător și de
încredere 

Alte variante de dotări sunt posibile la cerere și pot varia în funcție de țară

Furnizarea rapidă de spații 
mobile oriunde în Europa

Livrare de la un depozit din apropierea dvs. Montaj rapidAsistenţă personală la faţa locului

PESTE 120 DEPOZITE 
ÎN 25 DE ȚĂRI

Închiriere directă CTX

Închiriere prin partenerii 
de distribuţie

8 DEPOZITE 
ÎN ROMÂNIA 

Aparat de aer condiţionat

Scaun rotativ

Set mobilier



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


