
Nagradna igra
Kolikšna je proizvodna površina našega obrata SK-CONT?

Če ste novice CONTAINEX skrbno prebrali je rešitev povsem preprosta. Za sodelovan-
je v nagradni igri preprosto poiščite in izpolnite obrazec s pomočjo kode QR ali na naslovu                 
www.containex.com/competition.* Prvih pet pošiljateljev s pravilnim odgovorom prejme 
CONTAINEX lonček "Coffee to go".**

Skladiščni kontejnerji in kontejnerji za material so v razcvetu. Bistveni delež pri tem 
ima podjetje CONTAINEX. Kajti prvovrstna kakovost, inovativne funkcije in individualna 
možnost konfiguracije prepričajo stranke po vsem svetu.  

CONTAINEX kontejnerji predstavljajo praktično rešitev pri hitrem ustvarjanju prostora za najrazličnejše 
zahteve. Na primer, za prenosljivo skladišče za material ali objekt za lastno hrambo. Več kot 250.000 
proizvedenih skladiščnih kontejnerjev od začetka do danes so znak, da je podjetje CONTAINEX s 
kakovostjo in prilagodljivostjo izdelkov na pravi poti. Kupci lahko izbirajo med velikostmi od 6 do 20 
čevljev in mnogimi možnostmi opreme, prav tako tudi električni in varnostni paket ali sekcijska vrata s 
prihrankom prostora.

Še nikoli večje
povpraševanje!
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Za poslovodstvo

Spoštovana stranka CONTAINEX! 

Živimo v času vse večjih izzivov. V podjetju 
CONTAINEX se še naprej osredotočamo 
na to, kar najbolje znamo: spodbujanje 
inovacij pri kontejnerjih. Pri tem je naš fokus 
na dveh področjih. Na eni strani na kako-
vosti in širjenju možnosti uporabe naših 
izdelkov. Na drugi strani pa na trajnostnih 
vidikih. S tem se krog zgoraj omenjenih 
izzivov našega časa sklene. Dejstvo je, da 
smo s certifikatom „Green Technology“ 
sprejeli lastno zavezo na področju varstva 
podnebja in okolja, pohvalimo pa se lahko 
že s precejšnjimi uspehi pri zmanjševanju 
emisij CO₂. Tudi zaradi tega vas v tej izdaji 
naših novic obveščamo o trajnostnih 
dejavnostih podjetja CONTAINEX in o 
tem, na kakšen način naše inovacije 
izboljšujejo tako kakovost kontejnerjev kot 
tudi okoljsko bilanco našega podjetja.

Želim vam veliko veselja pri branju.

Jubilejna fotografija iz našega proizvodnega obrata SK-CONT

Proizvodni obrat naših skladiščnih kontejnerjev Natančni zvari z najmodernejšimi roboti

*Rok za udeležbo je 31.12.2022 **Zaposleni v podjetjih WALTER GROUP (vklj. s proizvodnimi obrati CONTAINEX) in njihovi svojci ne smejo
     sodelovati v nagradni igri.



Nova linija CONTAINEX PLUS Line - idealna kot dolgoročna ali začasna prostorska rešitev

Neprekinjeno položena talna obloga Notranji prostori s serijsko spuščenim stropom in LED razsvetljavo

Visokokakovostne sanitarne instalacije (podometne vgradnje)

Prilagodljivost PLUS 
ugodno počutje
CONTAINEX z linijo PLUS Line definira kontejnerje popol-
noma na novo. Prvovrstna oprema omogoča prostore do-
brega počutja, v katerih je mogoče intenzivno delati in se 
tudi veselo igrati.

Kraljevski razred v izdelavi kontejnerjev je idealna prostorska rešitev 
za največje zahteve. Modularna izvedba omogoča visokokakovostne 
pisarne v enaki meri kot otrokom prijazne jaslice ali stilske prodajne 
prostore. To, kar medsebojno povezuje vse module iz linije PLUS Line, 
je prvovrstna oprema. Tla, streho in stene odlikujejo U-vrednosti do 
0,14 oz. 0,17 m2K in tako zmanjšajo emisije CO2 do 65 % v primerjavi 
z evropskimi standardnimi izdelki. V smislu maksimalne energetske 
učinkovitosti so na voljo izolacijska zasteklitev in okna s 5-komornim 
profilom. Pred vročino v notranjosti ščitijo zunanje žaluzije in druge 
možnosti zasenčenja.
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Ustvarite si sliko sami!

Svetli prostori po zaslugi polne zasteklitve



Okolju prijazna lesena fasada (v lastni režiji kupca) Ekološko in trajnostno oblikovanje stropaCO₂ nevtralno izdelana talna obloga

Inovativnost PLUS trajnost
Linija PLUS Line je tudi odgovor na vprašanja o varovanju okolja. Številne inovacije s ciljem največje trajnosti so že vgrajene v kontejnerjih. 
Prihajajo pa še nove.

Dejansko pomenijo že uresničene CONTAINEX inovacije na področju ekologije 
in prostorske klime vedno tudi spodbudo za nove. V okviru konceptne študije 
smo si na teh področjih vedno znova postavljali nove cilje. Nekako v smeri 
zračnih sten, lesenih stropov ali uvedbe split klimatskih naprav. Poleg tega 

pripravlja CONTAINEX fotovoltaičen koncept za pridobivanje elektrike na strehi 
kontejnerja, prav tako pa tudi pridobivanje tople vode s toplotnimi črpalkami. Za 
bližnjo prihodnost so ustrezni prototipi že v planu.
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Konceptna študija: CONTAINEX PLUS Line z ekološko komponento
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Prepričajte se sami! 



„Green Technology“ by CONTAINEX
Podjetje CONTAINEX vsak dan znova dokazuje, da sta gospodarski uspeh in trajnost popolnoma združljiva. S certifikatom „Green                     
Technology“ dajemo celo izjavo o ekološki garanciji.

Za podjetje CONTAINEX pomenijo pozitivne bilance uspeh samo, če so bile 
dosežene z največjim spoštovanjem okolja. V tem pogledu dajemo velik poudarek 
nizki porabi energije in izpustom CO₂. S certifikatom „Green Technology“ smo se 
v tem oziru sami zavezali k temu in dosegli tudi že precejšnje uspehe. 50.000 t 

manj CO₂ na letni ravni z uporabo najmodernejših izolacijskih sistemov je samo 
en primer. Temu so dodani tudi drugi ukrepi - na primer okoljske revizije v naših 
obratih, kot recimo v našem obratu skladiščnih kontejnerjev SK-CONT z 11.050 
m² proizvodnih površin.

Več informacij in kratkih videev o naših izdelkih najdete
na spletni strani www.containex.com/showpark.

Prepričani smo v kakovost in trajnost naših izdelkov.
Zato izkoristite naše jamstvo za odkup* za vsak nakup novega ali rabljenega
pisarniškega, sanitarnega ali skladiščnega kontejnerja znamke CONTAINEX.

Posvetujte se z nami ali nam pošljite povpraševanje o odkupu prek spletne povezave www.containex.com/buy-back.

*Jamstvo za odkup velja za ponovno uporabne kontejnerje v Evropski uniji, Švici in Združenem kraljestvu; časovno omejeno na največ 20 let. Poleg tega po ločenem dogovoru.

Namig Ste vedeli, da ponujamo za vse pri nas kupljene sklope kontejnerjev in
posamezne kontejnerje jamstvo za odkup*?
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Izdelava v skladu s strogimi okoljskimi in kakovostnimi standardi - proizvodni obrat ARCONT, SI
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