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Dumneavoastră creați locuri de 
muncă. Iar noi spațiul pentru asta.

Containere birou
modificați birourile din alte motive? Soluțiile mobile de spațiu din linia CONTAINEX CLASSIC Line 
sunt perfecte în acest sens: se montează rapid, sunt produse la calitate garantată și sunt perfect 
ajustate la nevoile dumneavoastră. Produsele sunt disponibile în mai multe dimensiuni și opțiuni de 
echipare. Un lucru este cert: vom găsi soluția potrivită.

SOLUȚIA VARIATĂ DE SPAȚIU:

 Sistemul modular, cu pereți demontabili  
 permite crearea de spații în diverse dimensiuni

 Panouri în diferite variante de execuție,  
 precum și cu diverse tipuri de vitrare

 Profil robust al ramei de oțel

 Izolație termică optimă

 Diverse echipamente suplimentare disponibile

 Livrare posibilă și sub formă de container Transpack ®

Sistem dovedit 
de panouri  

pentru persona-
lizarea spațiului

CONTAINEX 

EXTRA

Toate containerele sunt disponibile și cu o înălțime exterioară de 2.800 mm și 2.960 mm – excepție făcând 
boxele birou și sanitare. Datele se referă la dimensiunile exterioare – mai multe detalii găsiți la pagina 19.

L 9.120 mm
l 2.435 mm
Î 2.591 mm

BM/SA 30’

L 7.335 mm
l 2.435 mm
Î 2.591 mm

BM/SA 24’

L 1.200 mm
l 1.400 mm
Î 2.540 mm

BM/SA-Box 5’

L 2.400 mm
l 1.400 mm
Î 2.540 mm

BM/SA-Box 8’

L 4.885 mm
l 2.435 mm
Î 2.591 mm

BM/SA 16’

L 2.989 mm
l 2.435 mm
Î 2.591 mm

BM/SA 10’

L 6.055 mm
l 2.435 mm
Î 2.591 mm

BM/SA 20’

TIPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE CONTAINERE PENTRU BIROU (BM) ȘI SANITAR (SA):

Pe site-ul nostru web veți găsi mai multe 
detalii despre boxele de birou și sanitare.
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SISTEM FLEXIBIL DE PANOURI:

Ușă Ușă cu vitraj Ușă dublă Geamuri duble fixe

Plin Ferestre Ferestre grup sanitar ClimatizareGeam fix
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Proiectul dumneavoastră este  
unic. Exact precum modul  
nostru de a-l pune în aplicare.

Dotări interioare
Practic – potrivit – confortabil: soluția dumnea-
voastră de spațiu trebuie să îndeplinească multe 
criterii. Datorită numeroaselor noastre opțiuni 
puteți să faceți uz de ele pentru a corespunde 
scopului dumneavoastră de utilizare.

DOTĂRI INTERIOARE DE ÎNALTĂ 
CALITATE ÎN FUNCȚIE DE DORINȚE:

 Decor interior alb sau stejar deschis

 Podea din lemn stratificat sau cu liant  
 pe bază de ciment

 Diferite tipuri de covor PVC  
 (de ex. CLASSIC gri imperial)

 Corpuri de iluminat cu reflexie și în varianta  
 cu LED-uri, care economisește energie

 Dotări confort, de ex. aparat de aer  
 condiționat și mini-bucătărie integrată

Numeroase 
opțiuni pentru 
personalizarea 

spațiului

CONTAINEX 

EXTRA
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Geam fix
Variantele noastre de geam fix vă permit să 
aveți spații inundate de lumină naturală, definind 
astfel și funcționalitatea și caracterul spațiului.

GEAM FIX STILIZAT CU OBERLICHT:

 Aspect atractiv

 Cele mai moderne variante de geam fix  
 cu Ug de până la 0,7

 Opțiuni: ușă dublă vitrată, acționare  
 pârghie basculantă pentru oberlicht

 Sunt posibile schimbarea și combinarea  
 cu elementele standard

Opțiuni de economisire a energiei
Pe lângă o izolație termică de înaltă calitate și geam triplu, dispunem de numeroase  
elemente de echipare, care vă permit să protejați mediul și să reduceți costurile.

UTILIZARE EFICIENTĂ A ENERGIEI:

 Corp de iluminat cu reflexie cu LED

 Convector electric sau aerotermă  
 cu comandă digitală

 Comandă centrală pentru sistemul  
 de încălzire

 Încălzire apă caldă

 Senzori de mișcare, resp. de prezență

 Casetă rulou cu pană de izolare

Ușă simplă Ușă dublă

Ușă simplă  
pozitionată pe mijloc

Geam fix
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Grilaj pentru  
uși și ferestre
Protejați-vă bunurile într-un mod eficient, 
folosind grilaje pentru ferestre și uși.

SIGURANȚĂ SPORITĂ:

 Protecție împotriva accesului neautorizat

 Disponibile atât pentru ferestre birou și 
 sanitare, cât și pentru diverse lățimi de ușă

Vopsire și colantare
Conferiți containerului dumneavoastră birou un aspect ieșit din 
comun. Variante personalizate de vopsire și colantare, acesta  
se va potrivi perfect identității dumneavoastră corporate.

BRANDING CORPORATIV:

 Vopsire de înaltă calitate în conformitate cu paletarul  
 RAL CONTAINEX

 Colantare durabilă* cu rezistență ridicată împotriva  
 razelor UV

* Pentru prima comandă este necesară declarația tehnică

Copertină și atic
Elemente care vor ieși în evidență și funcționale în 
același timp: un atic sau o copertină aduc un plus 
containerului dumneavoastră birou.

ASPECT EXTERIOR POTRIVIT:

 Vopsire independentă de culoarea containerului

 Poziționare pe latura longitudinală sau frontală

 Acoperiș disponibil cu sau fără suporturi Accente optice 
datorită culorilor 

contrastante

CONTAINEX 

EXTRA
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Dumneavoastră doriți confort. 
Noi oferim răsfăț prin diversitatea 
de opțiuni.

Container sanitar
Atunci când planificați să montați containere sanitare, igiena și 
curățenia joacă un rol esențial. Containerele noastre sanitare și 
WC oferă o alternativă confortabilă, care ne permite să folosim 
apă proaspătă în locul substanțelor chimice; aceste containere 
sunt ideale și pentru utilizarea pe termen lung.

CONTAINERE WC ȘI SANITARE PENTRU ORICE DORINȚĂ

 Se montează rapid și este imediat gata de utilizare

 Izolație de calitate

 Opțional oferim și construcție din tablă oțel la interior

 Sunt valabile diverse variante: de ex. WC dame, WC bărbați,  
 WC dame/bărbați, container cu dușuri, container sanitar, 
 container pentru persoane cu dizabilități etc.

Dotări sanitare 
rezistente și de 

calitate

CONTAINEX 

EXTRA
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Dotări interioare 
Dotările interioare ale containerului sanitar se  
mulează conform cerințelor dumneavoastră.

ECHIPARE ÎN CONFORMITATE CU SCOPUL DE UTILIZARE:

 Bloc cu 2 respectiv 4 chiuvete și cabine de duș din GFK  
 (material plastic întărit cu fibră de sticlă) stabil

 Covor PVC ridicat pe perete și rezistent la alunecare  
 pe podea din lemn presat cu liant pe bază de ciment,  
 rezistentă la apă și la bacterii

 Oglindă metalică

 Covor PVC cu rezistență la alunecare: R9 până la R11

 Chiuvetă din ceramică în diverse dimensiuni

Container sanitar 
pentru persoane  
cu dizabilități
Containerele noastre sanitare pentru persoanele cu  
dizabilități vă oferă o soluție testată, de înaltă calitate.

CALITATE CERTIFICATĂ *:

 Dotare stabilă și de înaltă calitate pentru o  
 siguranță sporită, ca de ex. încuietori Eurokey,  
 lumină de alarmă, manetă de alarmă

 Pot fi livrate în diverse combinații, ca de exemplu  
 dame / bărbați / pentru persoane cu dizabilități

* Certificare în conformitate cu DIN 18040-1 (Nr.reg. P1B064)

Apă caldă 
Soluțiile noastre sanitare vă permit o alimentare  
constantă a containerului cu apă caldă și apă rece.

SOLUȚIE GÂNDITĂ SPECIAL PENTRU  
ÎNCĂLZIREA APEI CALDE:

 Boiler cu 5, 15, 80, 150 sau 300 litri

 Încălzitor de apă cu flux continuu

 Racord la apă și canalizare montat în podea sau pe perete
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Baterie chiuvetă fără contact

Containere sanitare 
pentru evenimente
Este esențial ca la evenimente să dispuneți de un număr  
suficient de module sanitare montate pe un spațiu cât mai  
mic. Containerele noastre sanitare pentru evenimente vă  
vin în ajutor în acest sens.

SOLUȚIA SANITARĂ IGIENICĂ PENTRU EVENIMENTE:

 Disponibile imediat și rapid de montat

 Disponibile în diferite variante

 Până la 16 toalete sau 12 dușuri într-un container sanitar

 Apă proaspătă în loc de substanțe chimice

 Dușuri cu boiler cu apă caldă

Opțiuni de economisire a energiei 
pentru containere sanitare
Dacă apa și curentul se consumă într-un mod optim,  
reușiți astfel să reduceți costurile, făcând în același  
timp și ceva pentru mediu.

DOTĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI:

 Robinet cu funcția start/stop

 Rezervor WC cu funcție de economie de apă

 Pisoar fără apă

 Iluminare LED

 Senzor de mișcare pentru lumină

 Opțional: componente sanitare cu acționare  
 fără atingere și componente din oțel inoxidabil
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Dumneavoastră aveți dorințe 
personalizate. Noi avem soluții 
în funcție de dorințe.

Containere  
birou 
Având ca bază containerele noastre 
individuale disponibile în 5 variante de 
dimensiuni, putem crea diverse combinați 
adaptate la diverse amprente pe sol.

10



Cotainere WC  
și sanitare 
De la containere WC de 5’ până la module sanitare 
mari: noi avem soluția potrivită nevoilor dumnea-
voastră. Astfel, putem ajusta dispunerea spațiului, 
precum și dotările.

Sunt posibile 
multe alte 
variante și  
combinații

CONTAINEX 

EXTRA
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Dumneavoastră aveți planuri 
nemărginite. Noi putem pune 
în aplicare acele planuri.

Module de containere
Modul de construcție flexibil al containerelor noastre ne permite să punem la punct soluții 
de spațiu complexe. Astfel, organizarea spațiului și dotările depind în totalitate de dorințele 
dumneavoastră. Sistemul cu panele demontabile vă garantează numeroase posibilități.

SISTEM MODULAR FLEXIBIL:

 Datorită faptului că se montează și demontează ușor,  
 modulele noastre pot fi oricând extinse și adaptate nevoilor

 Ramă masivă din profile de oțel și panouri acoperite cu tablă zincată

 Posibilitate de suprapunere până la 3 niveluri, prin respectarea sarcinii  
 suplimentare impuse de încărcăturile de trafic sau de zăpadă etc.  
 – în conformitate cu descrierea tehnică

 Izolație termică optimă pentru un confort sporit

EXEMPLE DE MODULE:

Birouri de șantier Spații pentru angajați  
și spații de socializare

Spațiu de expunere și de vânzare

Extindere a spațiului de birou Birou industrialBirou provizoriu cu terasă

Adaptabile 
și extensibile 
într-un mod 

flexibil

CONTAINEX 

EXTRA
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Dumneavoastră doriți să vă 
extindeți. Noi oferim spațiul 
pentru asta.

Containere  
pentru scară  
exterioară
Dacă vreți să ajungeți la nivelul superior,  
aveți nevoie de o scară – sau de un container 
pentru scară exterioară, care conectează mai 
multe etaje.

MODULE PRACTICE PENTRU  
SCARĂ EXTERIOARĂ:

 Varianta Bau pentru șantier (16’)

 Varianta Classic (20’) pentru spații  
 deschise publicului

 Cu scară exterioară din oțel integrată  
 și sistem flexibil de balustradă

Container pentru 
scară interioară
Pentru a ajunge de la un etaj la altul, puteți  
monta și un container pentru scară interioară.

SCARĂ INTERIOARĂ DIN  
LEMN MASIV ÎN 2 VARIANTE:

 Scară interioară dreptă  
 din lemn

 Scară interioară din lemn  
 cu podest

Scară interioară cu podest14



Containere  
de legătură
Modulele mai mari de containere trebuie să fie 
gândite într-un mod optim. Containerele noastre 
de legătură vă ajută să organizați traseele din 
modul într-un mod logic.

CU UȘURINTA DIN COMPARTIMENT  
ÎN COMPARTIMENT:

 Conectarea diferitelor module de spațiu

 Construcție personalizată de la soluții mici de 
 spațiu până la complexe de birou mai mari

 Disponibile cu sau fără panouri pentru perete

Container terasă
Spațiul liber este important – creați astfel un spațiu de recreere adecvat. 
Containerele terasă pot fi folosite individual sau ca parte a modulului de 
containere, fiind disponibile în mai multe variante.

SPAȚII LIBERE FLEXIBILE:

 Construcție stabilă a ramei

 Disponibile cu sau fără acoperiș

 Disponibile cu sau fără balustradă

 Acoperire suplimentară din lemn de zadă siberiană  
 – ideal și pe post de spațiu pentru fumători

 Pardoseală WPC gri din lamele 150 x 25 mm  
 (Wood-Plastic-Composites)

 Opțional: sistem electric/de iluminare

 Vopsire în conformitate cu paleta CONTAINEX-RAL

Mai multe  
variante  

disponibile

CONTAINEX 

EXTRA
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Dumneavoastră aveți privirea de 
ansamblu. Noi avem grijă la detalii.

Modul de  
containere 
Modulele de spațiu mobile permit ca 
ansamblul dumneavoastră de containere 
să fie organizat într-un mod flexibil, fiind 
adaptat la cerințele dumneavoastră.

Sunt posibile  
numeroase  
variante cu  

dispunere pe  
mai multe etaje

CONTAINEX 

EXTRA
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Dumneavoastră aveți privirea de 
ansamblu. Noi avem grijă la detalii.
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Dumneavoastră căutați siguranță. 
Noi vă arătăm drumul către ea.

Izolație termică
Puteți avea încredere într-o izolație termică optimă.

ECHIPAT PENTRU TOATE TEMPERATURILE:

 Izolație acoperiș: Valoare Umax între 0,15 și 0,36

 Izolație pereți: Valoare Umax între 0,20 și 0,57

 Izolație pardoseală: Valoare Umax între 0,12 și 0,55

 Izolație ferestre: Valoare Ug între 0,7 și 1,1

 Izolație ușă: Valoare Ud între 0,87 și 1,9

 Variante de izolație: Vată minerală, PU (poliuretan), 
 PIR (spuma rigida de poliizocianurat) sau vată bazaltică

Valoarea Umax = Coeficientul maxim al transferului de căldură în W / (m²K)
Valoarea Ug = Coeficientul transferului de căldură în W / (m²K) al pachetului geam
Valoarea Ud = Coeficientul transferului de căldură în W / (m²K) al ușilor

Protecție  
ignifugă
Sistemul nostru de protecție ignifugă este  
potrivit pentru containerele individuale și modulele 
de containere. Acesta se evidențiază prin montaj 
rapid și clasa de rezistenţă la foc ridicata.

PIESE DURABILE:

 Protecție la incendiu pentru acoperiș: în funcție de tipul 
 de izolație dispune de o rezistență la foc REI 30, 60 su 90, 
 valoare U de 0,15 până la 0,36

 Protecție ignifugă pentru pereți: în funcție de tipul  
 de izolație dispune de o rezistență la foc EI 30 sau 90, 
 valoare U de 0,20 până la 0,66

Valori U = Coeficientul transferului de căldură în W / (m²K)
REI/EI: R = Sustenabilitatea, E = Îngrădire / Limitare de spațiu,  
R = Izolație termică

Construcție efici-
entă din punct de 
vedere energetic  
și temperatură 

interioară plăcută

CONTAINEX 

EXTRA
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Tipuri de containere  
și opțiuni de echipare

Dimensiuni BM/SA 10’ BM/SA 16’ BM/SA 20’ BM/SA 24’ BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Lungime mm (exterior) 2.989 4.885 6.055 7.335 9.120 1.200 2.400

Lățime mm (exterior) 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 1.400 1.400

Înălțime1 mm (exterior) 2.591 2.591 2.591 2.591 2.591 2.540 2.540

Înălțime pachet 2, 4 mm (exterior) 648 648 648 648 648 – –

Lungime mm (interior) 2.795 4.690 5.860 7.140 8.925 1.055 2.255

Lățime mm (interior) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 1.255 1.255

Înălțime1 mm (interior) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.200 2.200

Dimensiune spațiu 2 în m2 (rotunjit) 6,3 10,5 13,1 16,0 20,0 1,3 2,8

Greutate 2 kg de la 1.290 de la 1.690 de la 1.930 de la 2.250 de la 2.710 350 570

Greutate pachet 3 kg de la 1.350 de la 1.750 de la 1.990 de la 2.310 de la 2.770 – –

Opțiuni de echipare

Variante de dotări interioare – de ex.

 Decor interior (alb/stejar deschis)

	 Podea	din	lemn	stratificat	sau	 
	 cu	liant	pe	bază	de	ciment

 Diferite covoare PVC

	 Diverse	tipuri	de	iluminare

	 Aparat	de	aer	condiţionat –

	 Minibucătărie – –

	 Dotare	sanitară

Geam fix – –

Opțiuni de economisire a energiei

Grilaj pentru uși și ferestre – –

Vopsire și colantare

Copertină și atic – –

Apă caldă

Container sanitar pentru  
persoane cu dizabilități – –

Containere sanitare pentru  
evenimente – – –

Variante de izolație termică

Protecție în caz de incendiu – –

Tipuri de containere complementare

Containere pentru scară exterioară – – – – –

Container pentru scară interioară – – – –

Container terasă – – – – – –

Container de legătură – – – – –

Legendă:
 Disponibil   Disponibil parțial

1 Disponibil chiar și cu înălțimea exterioară de 2.800 mm / înălțime interioră 2.540 mm și înălțime exterioară 2.960 mm / înălțime interioră 2.700 mm  
– excepție fac boxele birou și sanitare. 2 Container birou de bază cu dotări standard. 3 În funcție de dotări. 4 Livrarea Transpack Container ® nu este posibilă  
la toate tipurile de echipare.

Toate figurile și imaginile din prospect, precum și toate opțiunile de echipare sunt cu caracter informativ.  
Dotarea reală poate diferi față de ce este prezentat.
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Livrare montat Sau sub formă de 
Transpack ® în pachet

Dumneavoastră doriți cea mai 
bună consultanță. Noi suntem 
aici pentru dumneavoastră.

Consultanță  
și Service
În cadrul companiei de familie CONTAINEX, în  
materie de servicii, consultanța clienților este extrem 
de importantă. Vă oferim consultanță cu plăcere!

 Experienţă îndelungată

 Consultanță și proiectare la fața locului  
 și în limba vorbită de dumneavoastră

 Aprovizionare îndelungată cu piese de schimb

 Diverse opțiuni de finanțare

 Garanție de buy-back pentru containerele  
 CONTAINEX

Livrare și montaj
În funcție de cerințele clientului și a locului de 
amplasare, putem livra modulele premontate 
sau sub formă de Container Transpack ®,  
urmând să efectuăm montajul la fața locului.

 Optimizarea costurilor de transport.

 Reducerea emisiilor de CO₂ la livrare

 Livrare rapidă și montaj simplu
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Producție
Calitatea este esențială pentru noi. Acesta este motivul  
pentru care containerele noastre birou și sanitare sunt  
produse în fabricile noastre europene proprii.

 Unități proprii de producție certificate în Europa

 Cele mai moderne și mai ecologice tehnologii de producție

 Utilizarea unor materiale de înaltă calitate

 Controale permanente ale calității

 Respectarea unor standarde stricte de mediu și de calitate

Protecția mediului  
– made in Europe
Punem în mod special accent pe respectarea unor standarde stricte în materie de mediu  
și de calitate. Acestea sunt rezumate în certificatul CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY ÎNSEAMNĂ:

 Reciclare: Utilizăm materiale care pot fi reutilizate.

	 Eficiență	energetică	și	principii	ecologice:	Producem numai în fabrici certificate  
 din Europa.

	 Economie	de	CO₂:	Noi punem mare preț pe emisii reduse de CO₂ și de substanțe poluante 
 în timpul procesului de producție, transport, precum și în timpul utilizării containerului.

	 Control:	Ne asigurăm că în fabricile furnizoare se efectuează audituri de calitate și de mediu.

	 Dezvoltare	durabilă:	Containerele noastre sunt extrem de durabile – calitatea este mai 
 importantă decât cantitatea.

Cel mai bine este să vă convingeți singuri de standardele noastre înalte. 
Vă stăm cu drag la dispoziție.

Pentru mai multe informații privind măsurile de mediu și de calitate luate de CONTAINEX vă invităm să consultați raportul SHEQ  
actual (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Acesta poate fi obținut de la consultantul dumneavoastră CONTAINEX.

Producție  
europeană  

proprie

CONTAINEX 

EXTRA

21



Dumneavoastră aveți așteptări 
mari. Noi dorim să le depășim.

Referințe
Domeniile de utilizare pentru containerele noastre 
sunt aproape nemărginite. Indiferent dacă sunt 
folosite pe post de birouri, de spații de cazare 
pentru personal, de spațiu de prezentare, cantină, 
spațiu de socializate sau birou de șantier: după 
mai mult de 40 de ani de experiență în această 
branșă știm cum să ne bucurăm clienții cu soluții 
bine puse la punct. 

NE BUCURĂM SĂ AVEM PARTE  
DE NOI PROVOCĂRI.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

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

O întreprindere din cadrul WALTER GROUP
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