Špecialista pre mobilné priestorové systémy

Materské školy • Školy
Výstavy/akcie • Spolky

Školy a materské školy

Šatňa

Materská škola s pultovou strechou

Dvojposchodová škola z dodatočnou strechou

Materská škola s atraktívnym vonkajšim obkladom

Trojposchodova škola z dodatočnou strechou

Dom mládeže

Skupinová miestnosť materskej školy

Škola z atikou

Materská škola so sedlovou strechou

Rozšírenie materskej školy

Priestorové riešenie pre školy a materské školy
Vaše výhody:
• vysoký faktor komfortu vďaka modernej izolácii prostredníctvom
(U-hodnoty zodpovedajúce lokálnym stavebným predpisom)
• presvetlené, jasné priestory prostredníctvom celoplošného presklenia
• so zohladnenim súčasných požiarnych predpisov
• Najlepší pomer cena / výkon
• individuálne usporiadanie priestoru
• vhodné pre deti (napr. zachod pre deti)
• Pracoviská s perfektným osvetlením
• Následné využitie priestorových modulov pre iné účely
(napr. ako klubovňa pre mladistvých, kultúrne predstavenia, ...)
• Istota pri plánovaní aj pri veľkých výkyvoch počtu detí
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Zachod pre deti
Materská škola pre jednu skupinu
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Materská škola pre tri skupiny

Podujatia a spolky

Veľtrhový stánok

Klubovňa

Svetový pohár majstrovstiev v lyžovaní

Kancelarie pre výrobu

Bezbariérový WC kontajner ženy muži

Futbalová klubová budova

Organizačná kancelária pri športovom podujatí

Obchod pre fanúšikov

Šatňa

Sanitárne zostavy

Pokladňa s výdajným a komunikačným otvorom

Priestorové riešenia pre kluby a podujatia
Vaše výhody:

AV 20'

AV 20'

AV 20'

• Optimálne riešenie pre každý rozpočet
• individuálny vzhľad
(napr. berieme ohľad na klubové farby)
• ideálne ako trvalé alebo dočasné riešenie
• špeciálne, mimoriadne robustné
a odolné varianty prevedenia
• Celoplošné presklenie (napr. pre obchody)
• špeciálne riešenie okien pre pokladne a stánky
(pokladničné, posuvné okná)
• Dlhodobé skúsenosti s klubmi a rôznymi podujatiami
(šport, kultúra, veľtrhy, výstavy, festivaly,...)
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sanitárny kontajner vo vnútri
Šatne so sociálnym zariadením pre športové kluby

Šatňa so sanitárnou časťou pre 2 mužstvá a rozhodcu

20

Servis

Technické riešenie

Individuálne prispôsobiteľné

Plné presklenie

Špeciálne možnosti rozšírenia - napríklad akustický strop

Rýchla montáž

Bežná kontrola kvality

Optimálné izolačné varianty

Osobné poradenstvo priamo na mieste

Voliteľné zaťaženie podlahy do 500 kg / m² (ideálny pre chodby a únikové cesty)

Mobilné priestory na mieru

Technické riešenia, ktoré presvedčia

Sprevádzame Vás od prvotného nápadu až po dokončenie!

• Dodržanie so zákona požadovaných izolačných hodnôt:
hodnota súčiniteľa prestupu tepla cez podlahu až do 0,10
hodnota súčiniteľa prestupu tepla cez stenu až do 0,20
hodnota súčiniteľa prestupu tepla strechy až do 0,10
hodnota súčiniteľa prestupu tepla okna až do 0,10

• Osobné poradenstvo a podpora na mieste
• Plánovanie s prihliadnutím na právne rámcové
podmienky
• individuálne prispôsobenie Vašim špecifickým požiadavkám
na mieste (napr. zvuková a slnečná ochrana atď.)
• Predaj a prenájom priamo alebo prostredníctvom
vybraných predajných partnerov
• 30 rokov skúseností v oblasti komunálnej sféry
• Výroba podľa prísnych ekologických a kvalitatívných
   štandardov CONTAINEX Green Technology

• zvýšené podlahové a strešné zaťaženie
(až 500 kg / m² netto zaťaženie podlahy)
• flexibilný systém požiarnej ochrany (REI 30 / 60 / 90)
– v závislosti od požiadaviek

* U-Wert = Súčiniteľ prestupu tepla W(m2 K) - vzťahuje sa k stanoveným izolačným hrúbkam v priereze

Protipožiarne komponenty

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefón: +421 2 54 641 177, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

