Pisarniški kontejnerji
Sanitarni kontejnerji
Kontejnerski sklopi

Vi imate delo.
Mi pa prostor za to.
Pisarniški kontejnerji
Se širite, adaptirate ali želite svojo pisarno iz drugih razlogov spremeniti. Mobilne prostorske
rešitve CONTAINEX CLASSIC Line so idealna rešitev za to: hitro postavljene, izdelane s preizkušeno kakovostjo in natančno prilagojene vašim potrebam. Nudimo veliko različic opreme
in velikosti. Nekaj drži kot pribito: mi najdemo rešitev.
VSESTRANSKA PROSTORSKA REŠITEV:
Modularna izvedba s fleksibilnimi stenskimi
elementi omogoča različne velikosti prostora

CONTAINEX

Paneli v različnih izvedbah kot tudi z različnimi
različicami zasteklitve

EXTRA

Čvrst jekleni profilni okvir

Preizkušeni
panelni sistem
za individualno
oblikovanje

Optimalna toplotna izolacija
Na voljo različna dodatna oprema
Mogoča tudi dobava kot Transpack Container ® v paketu

VAŠI KONTEJNERSKI TIPI ZA PISARNO (BM) IN SANITARIJE (SA):

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

D 2.989 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

D 4.885 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

D 6.055 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 24’

BM/SA 30’

BM/SA-Box 5’

BM/SA-Box 8’

D 7.335 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

D 9.120 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

D 1.200 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

D 2.400 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

Na voljo so vsi kontejnerji, tudi z zunanjo višino 2.800 mm in 2.960 mm – razen pisarniški in
sanitarni boks. Podatki se nanašajo na zunanje mere – več podrobnosti na strani 19.
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Več podrobnosti o pisarniškem in sanitarnem
boksu najdete na naši spletni strani.

PRILAGODLJIV PANELNI SISTEM:

Polni

Okna

Vrata

Vrata z zasteklitvijo

Sanitarno okno

Dvokrilna vrata

Polna zasteklitev

Klima

Dvojna zasteklitev
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Vaš projekt je edinstven.
Natanko takšen, kot naša
realizacija.
Notranja oprema
Praktičnost – privlačnost – udobnost:
vaša prostorska rešitev mora ustrezati
mnogim kriterijem. Zahvaljujoč obilici
naših možnosti jo lahko oblikujete
individualno za svoj namen uporabe.
VISOKOKAKOVOSTNA NOTRANJA
OPREMA PO ŽELJI:
Notranji dekor bel ali svetli hrast
Talna iverna plošča iz večslojnega
lesa ali cementa
Različne talne obloge neprekinjeno
položene (npr. CLASSIC Imperial sive)
Svetilke z zrcalnim rastrom, tudi
v energetsko varčni LED različici
Oprema za udobje, npr. klimatska
naprava in integrirana mini kuhinja

CONTAINEX

EXTRA
Številne
možnosti za
individualno
oblikovanje

4

Polna zasteklitev
Z našimi različicami polne zasteklitve
prepustite veliko svetlobe in tako določite
funkcionalnost in značaj prostora.
STILSKA POLNA ZASTEKLITEV
Z NADSVETLOBO:
Privlačna oblika
Najmodernejše različice zasteklitve
z vrednostjo Ug do 0,7
Možnosti: dvokrilna steklena
vrata, upravljanje nadsvetlobe
s prekucno ročico
Možna menjava in kombinacija
s standardnimi elementi

Enojna vrata

Dvokrilna vrata

Enojna vrata
na sredini

Polna
zasteklitev

Energetsko varčne možnosti
Poleg visokokakovostne toplotne izolacije in troslojne zasteklitve razpolagamo s
številnimi elementi za opremljanje, s katerimi lahko znižate stroške in čuvate okolje.
UČINKOVITA RABA ENERGIJE:
LED svetilka z zrcalnim rasterjem
E-konvektor ali kalorifer z digitalnim
upravljanjem
Osrednje krmiljenje ogrevanja
Ogrevanje na toplo vodo
Javljalnik gibanja oz. prisotnosti
Roletna omarica z zagozdo
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Okenske in
vratne rešetke
Zaščitite svojo lastnino učinkovito
z rešetkami za okna in vrata.
POVEČANA VARNOST:
Zaščita pred nepooblaščenim vstopom
Na voljo za pisarniška in sanitarna
okna ter različne širine vrat

Lakiranje in oblepitev
Podelite svojemu pisarniškemu kontejnerju razpoznavni
izgled. Z individualnim lakiranjem in oblepitvijo bo v popolni
meri ustrezal korporativni podobi Vašega podjetje.
BLAGOVNA ZNAMKA:
Visokokakovostno lakiranje v skladu s
CONTAINEX barvno kartico RAL
Obstojna oblepitev* z visoko UV-odpornostjo
* Pri prvem naročilu potrebno tehnično svetovanje.

Nadstrešek in atika
Optični vrhunec in hkrati funkcionalna:
atika in / ali nadstrešek dodatno povečata
vrednost Vašega pisarniškega kontejnerja.
PRIVLAČNO ZUNANJE OBLIKOVANJE:
Lakiranje neodvisno od barve kontejnerja
Postavitev vzdolžno ali čelno
Na voljo nadstrešek z ali brez opornikov
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CONTAINEX

EXTRA
Optični
poudarki s
kontrastno
barvo

Vi želite udobje.
Mi razvajamo z raznolikostjo.
Sanitarni kontejnerji
Pri uporabi sanitarnih kontejnerjev sta najpomembnejši
higiena in čistoča. Naši sanitarni in WC-kontejnerji nudijo
udobno opremo s svežo vodo namesto kemično obdelane
– idealni tudi za dolgoročno uporabo.
SANITARNI IN WC-KONTEJNERJI ZA VSAKO ZAHTEVO:
Hitro postavljeni in takoj pripravljeni za uporabo
Visokokakovostna izolacija
Izbirno z notranjo izvedbo z jekleno pločevino
Na voljo različne izvedbe: npr. ženski WC, moški WC,
ženski/moški WC, kontejner za prhanje, kontejner za
umivanje, za gibalno ovirane osebe in veliko več

CONTAINEX

EXTRA
Robustna in
visokokakovostna sanitarna
izvedba
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Notranja oprema
Notranja oprema sanitarnega kontejnerja se prilagaja
Vašim zahtevam.
NAMENSKA OPREMA:
2-kratno / 4-kratno korito za umivanje rok in kabine za
prhanje iz stabilne umetne mase, ojačane s steklenimi
vlakni (GFK) brez fug
Privzdignjena in protizdrsna talna obloga na vodoodporni
in antibakterijski cementno vezani talni plošči
Kovinsko ogledalo, odporno proti lomu
Upornost zdrsa talne obloge: R9 do R11
Keramični enojni umivalnik v različnih velikostih

Topla voda
Zagotovite zanesljivo oskrbo s toplo in hladno vodo
z našimi sanitarnimi rešitvami.
PREMIŠLJENA PRIPRAVA TOPLE VODE:
Bojler s 5, 15, 80, 150 ali 300 litri
Pretočni grelnik
Talni ali v steno ugreznjen priključek za vodo

Sanitarni kontejner,
prilagojen gibalno
oviranim osebam
Z našim sanitarnim kontejnerjem za gibalno ovirane osebe
imate pri roki preizkušeno, visokokakovostno rešitev.
CERTIFICIRANA KAKOVOST*:
Stabilna in visokokakovostna oprema za pomirjujočo
varnost – npr. ključavnice Eurokey, alarmna svetilka,
alarmno potezno stikalo
Dobavljivi v različnih kombinacijah,
npr. ženski / moški / za gibalno ovirane osebe
* Certifikat v skladu s standardom DIN 18040-1 (Reg. št. P1B064)
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Energetsko varčne
možnosti v sanitarijah
Kdor pametno koristi vodo in elektriko, zmanjša
stroške, poleg tega pa pomaga tudi okolju.
ENERGETSKO VARČNA OPREMA:
Armatura s funkcijo Start / Stop
WC kotliček s funkcijo varčevanja
Brezvodni pisoar
LED-svetilka
Javljalnik gibanja za luč
Izbirno: sanitarni vgradni deli brez dotika
in komponente iz legiranega jekla

Brezstična armatura za umivalnik

Sanitarni kontejner,
namenjen organizaciji
dogodkov
Na prireditvah so nepogrešljive številne sanitarije na zelo
tesnem prostoru. Naš sanitarni kontejner za organizacijo
dogodkov enostavno pomaga.
HIGIENSKA SANITARNA REŠITEV ZA DOGODKE:
Takoj razpoložljiva in hitro postavljena
Na voljo v različnih izvedbah
Do 16 stranišč ali 12 prh v enem sanitarnem kontejnerju
Sveža voda namesto kemično obdelane
Prhanje s toplovodnim bojlerjem
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Vi imate individualne želje.
Mi pa rešitev po meri.
Pisarniški
kontejnerji
Na podlagi naših posameznih kontejnerjev
v petih različnih velikostih lahko uresničimo
veliko kombinacij in tlorisnih oblik.
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Sanitarni
in WC-kontejner
Od 5’ WC-kontejnerja do velikih sanitarij:
uresničimo rešitev po Vaših potrebah. Pri tem
se razdelitev prostora in oprema spreminjata.

CONTAINEX

EXTRA
Mogoče so
mnoge druge
različice in
kombinacije
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Vi razmišljate brez meja.
Mi uresničimo Vaše ideje.
Kontejnerski sklopi
Zaradi prilagodljive izvedbe lahko naše module kombinirate v kompleksne
prostorske rešitve. Pri tem določite razdelitev prostora in opremo glede na
svoje potrebe. Zamenljivi stenski paneli Vam nudijo številne možnosti.
PRILAGODLJIV MODULARNI SISTEM:
Kadarkoli ga lahko razširite in adaptirate z enostavno
montažo in demontažo
Masivni jekleni profilni okvir in pocinkana profilna pločevina
Možnost zlaganja do treh kontejnerjev v višino ob upoštevanju
prometnih obtežb, teže snega itd. – skladno s tehničnim opisom
Optimalna toplotna izolacija za veliko udobje

CONTAINEX

EXTRA
Prilagodljiva
možnost
razširitve in
adaptacije

PRIMERI OBJEKTOV:
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Pisarna na gradbišču

Razstavni in prodajni prostor

Prostori za zaposlene
in prostori za druženje

Razširitev pisarne

Začasna pisarna s teraso

Industrijska pisarna
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Vi se želite razvijati.
Mi ustvarimo prostore.
Kontejner
z zunanjimi
stopnicami
Kdor želi v višino, potrebuje stopnice
– ali kontejner z zunanjimi stopnicami,
ki poveže več nadstropij.
PRAKTIČNI MODULI Z ZUNANJIMI
STOPNICAMI:
Različica Bau (16’) za gradbišče
Različica Classic (20’) za javno
dostopna območja
Z vključenimi jeklenimi zunanjimi stopnicami
in prilagodljivim sistemom ograje

Kontejnerji
z notranjimi
stopnicami
Za prehod iz enega v drugo nadstropje
lahko vključite tudi kontejner z notranjimi
stopnicami.
NOTRANJE STOPNICE
IZ MASIVNEGA LESA V
DVEH RAZLIČICAH:
Ravne lesene notranje stopnice
Lesene notranje stopnice
s podestom
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Notranje stopnice s podestom

CONTAINEX

EXTRA

Kontejner s teraso

Na voljo
različne
različice

Prostor je pomemben – zato poskrbite za dodatne površine za sprostitev.
Kontejnerje s teraso lahko koristite posamezno ali kot del Vašega kontejnerskega sklopa. Na voljo so v različnih različicah.
PRILAGODLJIVI PROSTORI:
Stabilna okvirna konstrukcija
Dobavljivi z ali brez strehe
Na voljo z ali brez ograje
Izbirni lesen opaž iz sibirskega macesna
– idealen kot pokrito območje za kadilce
Siv WPC-ladijski pod iz lamel 150 x 25 mm
Elektrika/osvetlitev po izbiri
Lakiranje v skladu s CONTAINEX barvno kartico RAL

Povezovalni
kontejner
O večjih kontejnerskih sklopih morate dobro
premisliti. Naši povezovalni kontejnerji Vam
pomagajo, da smiselno oblikujete poti v
sklopu objektov.
ENOSTAVNO IZ PROSTORA V PROSTOR:
Povezava različnih prostorskih modulov
Individualno oblikovanje od majhnih
prostorskih rešitev do velikih pisarniških
kompleksov
Na voljo z ali brez stenskih panelov
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Vi obdržite pregled.
Mi pazimo na vse podrobnosti.
Kontejnerski
sklopi
Z mobilnimi prostorskimi moduli
lahko Vaš kontejnerski sklop prilagodljivo oblikujete in natančno
prilagodite svojim zahtevam.

CONTAINEX

EXTRA

Mogoče so
številne različice
po več etažah
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Vi iščete varnost.
Mi Vam pokažemo pot do nje.
Toplotna izolacija
Zaupajte v popolnosti optimalni toplotni izolaciji.
PRIPRAVLJENA NA VSE TEMPERATURE:
Strešna izolacija: Vrednost Umax od 0,15 do 0,36
Stenska izolacija: Vrednost Umax od 0,20 do 0,57
Talna izolacija: Vrednost Umax od 0,12 do 0,55

CONTAINEX

Okenska izolacija: Vrednost Ug od 0,7 do 1,1

EXTRA

Izolacija vrat: Vrednost Ud od 0,87 do 1,9
Različice izolacij: Mineralna volna, PU (poliuretan),
PIR (polisocianurat) ali kamena volna
Vrednost Umax = Maksimalni koeficient toplotne prehodnosti v W / m²K
Vrednost Ug = Koeficient toplotne prehodnosti stekla v W / m²K
Vrednost Ud = Koeficient toplotne prehodnosti vrat v W / m²K

Energetsko
učinkovita izvedba
in prijetna klima
v prostoru

Protipožarna
zaščita
Naš protipožarni sistem je primeren za posamezni kontejner in kontejnerski sklop. Odlikujeta ga hitra montaža in visoki razredi odpornosti proti ognju.
OBSTOJNE KOMPONENTE:
Protipožarna zaščita za streho: glede na različico
izolacije odpornost proti ognju REI 30, 60 ali 90;
vrednost U od 0,15 do 0,36
Protipožarna zaščita za stenske elemente:
glede na različico izolacije odpornost proti ognju
EI 30 ali 90; vrednost U od 0,20 do 0,66
Vrednost U = Koeficient toplotne prehodnosti v W / (m²K)
REI/EI: R = Nosilnost, E = Zaključek prostora, I = Toplotna izolacija
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Tipi kontejnerjev
in različice opreme
Mere

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

BM/SA 24’

Dolžina mm (zunaj)

2.989

4.885

6.055

7.335

9.120

1.200

2.400

Širina mm (zunaj)

2.435

2.435

2.435

2.435

2.435

1.400

1.400

Višina1 mm (zunaj)

2.591

2.591

2.591

2.591

2.591

2.540

2.540

648

648

648

648

648

–

–

Dolžina mm (znotraj)

2.795

4.690

5.860

7.140

8.925

1.055

2.255

Širina mm (znotraj)

2.240

2.240

2.240

2.240

2.240

1.255

1.255

Višina1 mm (znotraj)

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.200

2.200

6,3

10,5

13,1

16,0

20,0

1,3

2,8

od 1.290

od 1.690

od 1.930

od 2.250

od 2.710

350

570

od 1.350

od 1.750

od 1.990

od 2.310

od 2.770

–

–

Višina paketa 2, 4 mm (zunaj)

Velikost prostora 2 v m2 (zaokroženo)
Teža 2
Teža

kg

paketa 3

kg

BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Možnosti opreme
Različice notranje opreme – npr.
Notranji dekor (bel / svetli hrast)
Talna iverna plošča iz slojnega
lesa / cementno vezana talna
iverna plošča
Različne talne obloge
Različne vrste razsvetljave
Klimatska naprava

–

Mini kuhinja

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sanitarna izvedba
Popolna zasteklitev
Energetsko varčne možnosti
Okenske in vratne rešetke
Lakiranje in oblepitev
Nadstrešek in atika
Topla voda
Sanitarni kontejner, prilagojen
gibalno oviranim osebam
Sanitarni kontejner, namenjen
organizaciji dogodkov

–

–

–

Različice toplotne izolacije
Protipožarna izvedba

Dopolnilne vrste kontejnerjev
Kontejner z zunanjimi stopnicami

–

Kontejnerji z notranjimi stopnicami

–

–

–

Kontejner s teraso

–

–

Povezovalni kontejner

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Legenda:
Na voljo

Deloma na voljo

1 Dobavljivo

tudi z zunanjo višino 2.800 mm / notranjo višino prostora 2.540 mm in zunanjo višino 2.960 mm / notranjo višino prostora 2.700 mm
– razen pisarniški in sanitarni boks. 2 Osnovni pisarniški kontejner v standardni izvedbi. 3 Odvisno od opreme. 4 Dobava kot Transpack Container ® ni
mogoča pri vseh različicah opreme.

Vse prikazane slike in različice opreme v prospektu so simbolične.
Dejanska izvedba lahko odstopa.
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Vi želite najboljše svetovanje.
Mi smo tukaj zaradi Vas.
Svetovanje
in storitve
Usmerjenost k strankam in storitvam je v avstrijskem družinskem podjetju CONTAINEX v ospredju
pozornosti. Z veseljem Vam svetujemo!
Desetletne izkušnje
Svetovanje in načrtovanje na licu mesta
in v Vašem jeziku
Dolgoletna oskrba z rezervnimi deli
Različne možnosti financiranja
Jamstvo za odkup za kontejnerje CONTAINEX

Dobava in montaža
Glede na zahteve strank in lokacijo dobavimo naše
prilagodljive prostorske module vnaprej sestavljene
ali kot Transpack Container ® v paketu za montažo
na samem kraju.
Optimizacija prevoznih stroškov
Zmanjšanje emisij CO₂ pri dobavi
Hitra dobava in enostavna montaža

Dobava v
sestavljeni obliki
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Ali kot Transpack ® v
paketu zaradi varčne
izrabe prostora

Proizvodnja
Kakovost je za nas izjemnega pomena. Zato izdelujemo
naše pisarniške in sanitarne kontejnerje v naših lastnih
evropskih obratih.
Lastni evropski in certificirani proizvodni obrati
Najbolj sodobne in okolju prijazne tehnologije izdelave
Uporaba visoko kakovostnih materialov

CONTAINEX

EXTRA
Lastna
proizvodnja
v Evropi

Nenehni nadzor kakovosti
Spoštovanje najstrožjih okoljskih in kakovostnih standardov

Varovanje okolja
– made in Europe
Poseben poudarek dajemo na spoštovanju strogih okoljskih in kakovostnih
standardov. Ti so povzeti v našem certifikatu CONTAINEX GREEN technology.
CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY POMENI:
Recikliranje: Uporabljamo materiale, katere je mogoče ponovno uporabiti.
Energetska učinkovitost in okoljska prijaznost: Proizvajamo izključno v lastnih certificiranih
obratih v Evropi.
Zmanjšanje emisij CO₂: Največji poudarek dajemo na zmanjšanju emisij CO₂ in nizkim emisijam
onesnaževal pri proizvodnji, prevozu in stalni rabi kontejnerjev.
Nadzor: Zagotavljamo, da se v naših obratih nenehno izvajajo okoljske revizije in nadzori kakovosti.
Trajnost: Naši kontejnerji so izredno dolgo obstojni – saj ima kakovost prednost pred količino.
Najbolje, da se sami prepričate o naših visokih standardih.
Rade volje smo tukaj za Vas.
Več informacij o naših okoljskih ukrepih in ukrepih na področju kakovosti CONTAINEX najdete v aktualnem poročilu SHEQ Report
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tega lahko zahtevate pri vašem svetovalcu za stranke CONTAINEX.
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Vi imate visoka pričakovanja.
Mi jih želimo preseči.
Reference
Možnosti uporabe naših kontejnerjev so
skorajda neomejene. Bodisi kot pisarniška
zgradba, nastanitev osebja, razstavni
prostor, menza, večnamenski prostor ali
pisarna na gradbišču: po več kot 40 letih
prisotnosti v tej panogi dobro vemo, kako
navdušiti stranke s premišljenimi rešitvami.
VESELIMO SE NOVIH IZZIVOV.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon SL: +386 2 8884-300
Elektronska pošta: ctx@containex.com
www.containex.com
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