Strokovnjak za mobilne prostorske sisteme

Vrtci • Šole
Prireditve • Društva

Šole in vrtci

Garderoba

Vrtec z enokapno streho

Dvonadstropna šola s sekundarno streho

Vrtec s privlačno zunanjo podobo

Trinadstropna šola s sekundarno streho

Mladinski center

Vrtec skupinska soba

Šola z atiko

Vrtec z dvokapno streho

Razširitev vrtca

Prostorske rešitve za šole in vrtce
Vaše prednosti:
• Boljše počutje zahvaljujoč najsodobnejši izolaciji
(vrednosti U v skladu z lokalnimi gradbenimi predpisi)
• Svetli prostori s pretokom svetlobe in popolno zasteklitvijo
• Upoštevanje veljavnih določitev protipožarne varnosti
• Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
• Individualna prostorska razdelitev
• Otrokom prijazno (npr. otroško stranišče)
• Delovna mesta s popolno razsvetljavo
• Možnost uporabe prostorskih modulov v druge namene (npr. kot
mladinski domovi ali prostori društev, prostori za prireditve)
• Varnost načrtovanja tudi pri večjih nihanjih števila otrok

Z

Z

Z

U

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Z

Z

FR

L

L

Z

Otroško stranišče
1-skupinski vrtec

Z
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3-skupinski vrtec
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Prireditve in društva

Sejemska stojnica

Gostišča za društva

Svetovno prvenstvo v smučanju

Proizvodna pisarna/kabine za govornike

Sanitarni kontejnerji ženski/moški/brez ovir

Stavba nogometnega društva

Organizacijska pisarna pri športni prireditvi

Trgovina za oboževalce

Oblačilnica

Sanitarni prostori

Blagajna z okencem

Prostorske rešitve za društva in prireditve
Vaše prednosti:

AV 20'

AV 20'

Optimalna rešitev za vsak žep
Individualno zasnovana zunanjost (npr. upoštevanje barv društva)
Popolna trajna ali prehodna rešitev
Posebne, izjemno odporne in dolgožive različice izvedbe
Popolna zasteklitev (npr. za trgovine)
Posebne rešitve za okna za blagajne ali kioske (odprtine za doku
mente ali blago ter govor, pomična okna)
• Dolgoletne izkušnje z društvi in različnimi prireditvami (športne,
kulturne, sejmi, razstave, festivali …)
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Notranjost sanitarnega kontejnerja
Oblačilnice s sanitarnim prostorom za športna društva

Oblačilnice s sanitarnimi prostori za dva moštva in sodnika

Storitev

Tehnične rešitve

Individualna prilagoditev

Polna zasteklitev

Posebne različice izgradnje - npr. akustične obloge

hitra montaža

Nenehni nadzor kakovosti

Optimalne različice izolacije

osebno svetovanje na lokaciji

Opcijsko: obremenitev tal do 500 kg osebno svetovanje na lokaciji / m² (optimalno za hodnike in zasilne izhode)

Mobilni prostori po meri

Tehnične rešitve, ki prepričajo

Spremljamo vas od ideje do končne izvedbe!

• Izpolnitev zakonsko zahtevanih izolacijskih vrednosti:
Tla vrednost U do 0,1
Stena vrednost U do 0,2
Streha vrednost U do 0,1
Okno vrednost U do 1,1

• Osebno svetovanje in oskrba na licu mesta
• Načrtovanje ob upoštevanju zakonskih predpisov
• Individualna prilagoditev posebnim zahtevam na licu mesta
(zaščita pred hrupom in soncem itd.)
• Neposredna prodaja in najem ali s pomočjo izbranih
trgovskih partnerjev
• 30 let izkušenj na komunalnem področju
• Proizvodnja po strogih okoljskih in kakovostnih standardih
CONTAINEX Green Technology

• Povišana obremenitev tal in strehe
(do 500 kg / m² neto obremenitev tal)
• Prilagodljiv sistem protipožarne varnosti (REI 30/60/90)
– glede na zahteve

* Koeficient toplotne prehodnosti v W/(m ² K) – se nanaša na dano debelino izolacije v predelu

Protipožarni sestavni deli

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +386 2 56 44 111, E-pošta: ctx@containex.com
www.containex.com

