
Výherná súťaž
Aká veľká je výrobná plocha nášho závodu SK-CONT?

Keď ste si pozorne prečítali novinky CONTAINEX-News, je riešenie úplne jednoduché. 
Aby ste sa mohli zúčastniť výhernej súťaže jednoducho si prostredníctvom QR kódu alebo                
www.containex.com/competition otvorte a vyplňte formulár.* Prví 5 zasielatelia so správnou 
odpoveďou získajú pohár CONTAINEX „Coffee to go“.**

Skladové a materiálové kontajnery majú boom. Spoločnosť CONTAINEX má na tom výraz-
ný podiel. Pretože prvotriedna kvalita, inovačné „vychytávky“ a individuálna možnosť 
konfigurácie presviedčajú zákazníkov po celom svete.  

Kontajnery od spoločnosti CONTAINEX sú praktickým riešením na rýchle vytvorenie priestoru pre 
najrôznejšie požiadavky. Napríklad pre mobilný sklad materiálu alebo zostavu samoobslužných skladov: 
Vyše 250.000 vyrobených skladových kontajnerov od počiatku poukazuje na to, že je spoločnosť 
CONTAINEX vo veciach kvality a flexibilnej možnosti prispôsobenia na správnej ceste. Zákazníci si môžu 
vybrať z veľkostí od 6 do 20 stôp a z množstva možností vybavenia, akým je napríklad praktický elektrický 
a bezpečnostný balík alebo priestorovo úsporná sekcionálna brána.

Žiadané ako nikdy 
predtým!

NEWS
   Fakty         Inovácie         Projekty         Tipy         Nápady Č. 29 I 2022

Günter Ringhofer

Za vedenie spoločnosti

Vážený zákazník spoločnosti
CONTAINEX! 

Žijeme v dobe, v ktorej sa hromadia 
výzvy. My v spoločnosti CONTAINEX sa 
naďalej sústreďujeme na to, čo vieme 
najlepšie: Rozvíjať inovácie v oblasti 
kontajnerov. Pritom sa zameriavame na 
dve oblasti. Na jednej strane na kvalitu 
a rozšírenie možností využitia našich 
produktov. Na druhej strane na aspekty 
trvalej udržateľnosti. Čím sa uzatvára 
kruh vyššie uvedených výziev našej doby. 
Skutočnosťou je, že sme si s certifikátom 
„Green Technology“ dali v oblastiach 
ochrany klímy a životného prostredia 
osobný záväzok a už teraz môžeme 
preukázať pozoruhodné úspechy pri 
úspore a redukcii CO₂. Aj z tohto dôvodu 
Vás v tomto vydaní našich noviniek infor-
mujeme o aktivitách trvalej udržateľnosti 
spoločnosti CONTAINEX a akým 
spôsobom zlepšujú naše inovácie kvalitu 
kontajnerov, ako aj ekologickú bilanciu 
našej spoločnosti.

Želám Vám príjemné čítanie.

Jubilejná fotografia z nášho výrobného závodu SK-CONT

Výrobný závod našich skladových kontajnerov Precízne zvary vďaka najmodernejším robotom

*Koniec účasti je 31.12.2022 **Zamestnankyne a zamestnanci spoločností skupiny WALTER GROUP (vrátane výrobných závodov spoločnosti
     CONTAINEX), ako aj ich rodinní príslušníci, sú z účasti na výhernej súťaži vylúčení.



Nová CONTAINEX PLUS Line – ideálna ako dlhodobé alebo dočasné priestorové riešenie

Priebežne kladená podlahová krytina Vnútorné priestory so zaveseným stropom a osvetlenie LED v sériovom vybavení

Sanitárne inštalácie vysokej kvality (vstavané prvky pod omietkou)

Flexibilita PLUS
pohodie
Prostredníctvom PLUS Line vytvorila spoločnosť CONTAINEX 
úplne novú definíciu kontajnerov. Prvotriedne vybavenie 
umožňuje priestory plné pohody, v ktorých možno intenzív-
ne pracovať, alebo sa aj veselo hrať.

Kráľovská trieda v oblasti stavby kontajnerov je ideálnym riešením pre 
ti najvyššie nároky. Vďaka modulovej konštrukcii sú možné kancelárie 
vysokej kvality, ako aj deťom prispôsobené jasle, či štýlové predajné 
priestory. Čo všetky moduly PLUS Line spája, je ich prvotriedne 
vybavenie. Podlahy, ako aj strecha a steny presviedčajú hodnotami 
U až do 0,14, resp. 0,17 m²K, vďaka čomu v porovnaní s európskymi 
štandardnými produktmi vytvárajú úsporu a redukciu CO2 až do 65 %.
Taktiež v zmysle maximálnej energetickej účinnosti je izolačné 
zasklenie, ako aj okná s 5-komorovým profilom. Pred horúčavou 
chránia vonkajšie žalúzie, ako aj iné možnosti tienenia.
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Urobte si vlastný názor!

Svetlé priestory vďaka plnému zaskleniu



Ekologická drevená fasáda (z konštrukčnej stránky) Ekologické a trvalo udržateľné stropyCO₂ neutrálne vyrobená podlahová krytina

Inovačné PLUS trvalo udržateľné
PLUS Line je aj odpoveďou na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia. V kontajneroch sú už zabudované početné inovácie pre 
maximálnu trvalú udržateľnosť. Ďalšie budú nasledovať.

V skutočnosti sú pre spoločnosť CONTAINEX už zrealizované inovácie v oblastiach 
ekológie a klímy v miestnostiach vždy aj popudom pre nové inovácie. V rámci 
štúdie konceptu sme si v týchto oblastiach opäť vytýčili nové ciele. Tak napríklad 
priedušné steny, drevené stropy alebo implementácia delených klimatizačných 

zariadení. Navyše pripravuje spoločnosť CONTAINEX koncept fotovoltaiky pre 
získavanie prúdu na streche kontajnera, ako aj na ohrev vody prostredníctvom 
tepelných čerpadiel. Zodpovedajúce vzorové stavby sú už naplánované pre 
najbližšiu budúcnosť.
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Štúdia konceptu: CONTAINEX PLUS Line s ekologickými komponentmi
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Presvedčte sa sami! 



„Green Technology“ by CONTAINEX
Spoločnosť CONTAINEX denne preukazuje, že sa hospodársky úspech a trvalá udržateľnosť dajú perfektne zjednotiť. S certifikátom „Green 
Technology“ dokonca priznávame ekologickú záruku.

Pre spoločnosť CONTAINEX sú kladné bilancie iba vtedy úspechom, ak boli 
dosiahnuté s maximálnym ohľadom na životné prostredie. V tomto zmysle 
kladieme veľký dôraz na nízku spotrebu energie a nízke emisie CO₂. Čo sa 
tohto týka sme sa prostredníctvom certifikátu „Green Technology“ sami k 
tomu zaviazali a dosiahli pozoruhodné ciele. 50.000 t menej CO₂ ročne vďaka 

využívaniu najmodernejších izolačných systémov je iba príkladom toho. K tomu 
ešte pribúdajú ďalšie opatrenia – napríklad ekologické audity v našich závodoch, 
ako napríklad v našom závode na výrobu skladových kontajnerov SK-CONT s 
výrobnou plochou 11.050 m².

Ďalšie informácie a krátke videá k našim produktom
nájdete pod www.containex.com/showpark.

Sme presvedčení o kvalite a trvalej udržateľnosti našich produktov.
Preto budete profitovať z našej garancie spätného odkúpenia* pre každý nový alebo
použitý kancelársky, sanitárny alebo skladový kontajner značky CONTAINEX, ktorý ste si kúpili.

Nechajte si od nás poradiť alebo nám jednoducho prostredníctvom www.containex.com/buy-back pošlite dopyt na spätné odkúpenie.

*Garancia spätného odkúpenia sa vzťahuje na opätovne použiteľné kontajnery v Európskej únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku aj v Spojenom kráľovstve;
časovo obmedzená na max. 20 rokov. Pri prekročení po osobitnej dohode.

Tip Vedeli ste, že pre všetky u nás kúpené kontajnerové zostavy a jednotlivé
kontajnery ponúkame garanciu spätného odkúpenia*?
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Výroba podľa prísnych ekologických štandardov a štandardov kvality – výrobný závod ARCONT, SI
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