
Складови контейнери
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LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
LC 20’ + LC 15’
LC 20’ + LC 9’ + LC 9’
LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
LC 10’ + LC 8’

Вашите варианти за комплект

Вие се нуждаете от 
пространство. Ние го 
доставяме.

Складови контейнери
Дали като допълнителна складова площ в предприятието или като склад за материали за строителен 
обект: нашите контейнери са практичното решение. Те са налични в цяла Европа в много размери и 
изпълнения. Изберете от таблицата с продукти и определете цвета според каталога CONTAINEX-RAL.  
За временно или постоянно ползване? Вие решете. Ние сме гъвкави.

КАКВО ОТЛИЧАВА НАШИТЕ СКЛАДОВИ КОНТЕЙНЕРИ:

 Собствено европейско производство

 С възможност за доставяне с дървен или стоманен под

 Поцинковани лостове за затваряне

 Bъзможност за складиране до 3 контейнера един върху друг

 Манипулация с кран или мотокар

 Манипулация в натоварено състояние до 6,5 т

 Складиране до 10 т

 Голям избор на допълнително оборудване

Бързо налични 
в различни 

цветове

CONTAINEX- 
EXTRA:

ДОСТАВКА В КОМПЛЕКТ

Ние Ви доставяме повече пространство – без да 
заемаме ненужно място при транспорта. Открийте 
изгодната и благоприятна по отношение на емиси- 
ите на CO₂ доставка на контейнери в комплект!
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

Данните се отнасят за външните размери – допълнителни подробности на страница 13.

Д 4.550 mm
Ш 2.200 mm
В 2.260  mm

Д 6.058 mm
Ш 2.438 mm
В 2.591  mm

Д 2.991 mm
Ш 2.438 mm
В 2.591  mm

Д 2.200 mm
Ш 1.600 mm
В 2.445  mm

Д 2.931 mm
Ш 2.200 mm
В 2.260  mm

Д 2.438 mm
Ш 2.200 mm
В 2.260  mm

Д 1.980 mm
Ш 1.970 mm
В 1.910  mm
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Вие определяте 
външния вид. 
Нашето качество 
е установено.

Цвят по избор
Когато става дума за качество, не търпим компромиси. 
Нашето висококачествено лакиране е стандартно при 
всеки складов контейнер. То е екологично, устойчиво 
на корозия и UV-лъчи – и благодарение на перфектното 
захващане на лака изглежда добре за дълъг период от 
време.

УСТОЙЧИВО ПРЕМИУМ ЛАКИРАНЕ  
НА ВСЕКИ КОНТЕЙНЕР:

 Цинково фосфатиране и грундиране  
 посредством катодно лакиране чрез  
 потапяне (KTL))

 Прахово боядисване

 Избор на цвят по CONTAINEX-RAL-каталог

Прахово боядисване

Различни цветове по 
CONTAINEX-RAL-каталог

Цинково фосфатиране и KTL-грунд 

Катодно лакиране 
чрез потапяне 
(KTL) във вана

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Брандинг *
Имате свободен избор да определите външния вид. Вашият складов 
контейнер може да бъде облепен индивидуално и така да бъде съобразен 
точно с представянето на Вашата фирма. Използвайте тази възможност 
да приложите последователно Вашия корпоративен брандинг.

ИНДИВИДУАЛЕН БРАНДИНГ ЗА ВАШИЯ  
СКЛАДОВ КОНТЕЙНЕР:

 Висока разпознаваемост

 Възможност за ползване като мобилна рекламна площ

 Траен стикер с висока устойчивост на UV-лъчи

 Благодарение на складовите наличности са възможни кратки  
 срокове на доставка – попитайте ни за подробности

Перфектно 
представяне на 

марката чрез 
индивидуален 

брандинг

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Техническите подробности трябва да се уточнят преди поръчката.
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Практична секционна врата

Вие задавате стандартите. 
Ние ги вдигаме. 

Секционна врата
С лесно отварящата се секционна врата Вие превръ-
щате Вашия контейнер в удобен склад за материали.

ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ, КОЕТО ПЕСТИ МЯСТО:

 Лесно подвижно, ръчно отваряне

 Заключва посредством завъртащо резе против   
 взлом и въртяща се дръжка със стоманен патрон

 Стабилна повърхност (Woodgrain)

 Стабилно изпълнение благодарение на двустранната  
 стоманена ламарина и 42 mm монтажна пяна

 Може да се закупи в различни цветове:    
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 На разположение за LC 10’ и LC 20’

Отваряне и 
затваряне, 
което пести 

място

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Прозорци  
и врати
С прозорците и вратите ще направите  
от Вашия контейнер нещо повече от  
обикновено складово помещение.

ОФОРМЯНЕ НА ВАШИЯ КОНТЕЙНЕР  
С ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ:

 Прозорци с двуосно отваряне и решетки

 Двукрили врати

 Стоманени външни врати

 Възможна комбинация с преградна решетка
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Това място Ви принадлежи. 
Ние ще го направим сигурно.

Защита срещу  
проникване с 
взлом
Защитете това, което Ви принадлежи. Нашата  
защита от проникване с взлом е лесно и ефек- 
тивно решение, което може да се комбинира и  
с по-големия пакет за сигурност.

ОБМИСЛЕНОТО РЕШЕНИЕ ЗА  
ВАШИЯ КОНТЕЙНЕР:

 Идеална защита от влизане с  
 взлом за катинар

 От стабилна, поцинкована стомана

 Бърз монтаж без заваряване

 Монтаж от завод или допълнително

Възможност 
за монтаж в 
последствие

CONTAINEX- 
EXTRA:

Защита на катинар

Дължина:  
178 mm

Височина:  
88 mm

Дълбочина: 
54 mm (без болтове) 
114 mm (с болтове)

Тегло: 3 kg

Държач
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2 вътрешни заключалки

4 вътрешни защити срещу откачане на вратите

Секретна ключалка със секретен патронПакет за сигурност
Ако залагате на сигурността, нашите складови 
контейнери с пакет за сигурност са правилното 
решение за Вас.

ШИРОКООБХВАТНА ЗАЩИТА ЗА ВАШАТА 
СКЛАДИРАНА СТОКА:

 Само 1 заключващ лост за отваряемото крило –  
 за бързо отваряне и затваряне („easy open“)

 2 вътрешни заключалки

 Вътрешна секретна ключалка със  
 секретен патрон

 4 вътрешни защити срещу откачане на вратите
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Под от слоеста дървесина

Стоманен под

Вие държите на детайлите. 
Ние на клиентите.

Система от рафтове
Прекалено много място? Невъзможно. Прекалено много 
ред? Също не. Нашата практична система от рафтове 
ще Ви помогне да разположите складираната стока 
прегледно в контейнера.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОСТРАНСТВОТО В 
КОНТЕЙНЕРА ОЩЕ ПО-ДОБРЕ:

 Висока товароносимост: 160 kg/рафт

 Mонтирани или в компактен вид

 Утвърдено качество от CONTAINEX,  
 изпитано според EN 15635

Под
CONTAINEX Ви предлага стандартен ПОД ОТ 
СЛОЕСТА ДЪРВЕСИНА без конкуренция.

 Под от слоеста дървесина с дебелина 21 mm

 С особено висока товароносимост и   
 дълготрайност

 Устойчив на замърсявания и влага  
 благодарение на двустранното смолисто   
 покритие

СТОМАНЕН ПОД

 Рифелована ламарина  
 (нитована)

 Основна дебелина  
 3 mm плюс 1 mm  
 рифелована шарка

 Oпционално

Рифелована 
ламарина 

против  
плъзгане

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Влагоустойчива ел. Инсталация

Електрическо табло с вграден предпазител

Разделителна решетка с втора двукрила врата

Електрооборудване
Превърнете Вашия складов контейнер или контейнер  
за материали в мобилна работилница. С подходящото  
електрическо оборудване осигурявате не само  
осветление, но можете да обслужвате и различни  
електрически уреди.

ПЪЛНА МОЩНОСТ ЗА ВАШИЯ  
СКЛАДОВ КОНТЕЙНЕР:

 Електрическо табло с вградени контакти 
 – 1 x контакт 400 V / 5-полюсен / 16 A  
 – 2 x контакт 230 V / 3-полюсен / 13 A

 Вградени в рамката CEE-Вход/Изход

 Влагоустойчива  ел. инсталация

 Осветителни тела

 Ел. ключ до вратата

Втора 
двукрила врата
Превърнете задната стена на Вашия  
складов контейнер във втори вход.

ПРАКТИЧНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП:

 Втори достъп до контейнера

 Възможно създаване на 2 отделни помещения  
 с помощта на разделителна решетка

 Налична за много размери складови  
 контейнери

Разделителна 
решетка
Ако ясно искате да разграничите различни складирани  
стоки, тази решетка е утвърденото решение.

СПЕСТЯВАЩИЯТ МЯСТО ПРОСТРАНСТВЕН 
РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА ВАШИЯ КОНТЕЙНЕР:

 Разделяне на складовото помещение на  
 отделни зони 

 Възможно индивидуално позициониране

 Идеален в комбинация с втора двукрила врата   
 или допълнителна входна врата
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Вие познавате Вашите  
изисквания. Ние познаваме  
възможностите.

Крепежни лайстни
Лесният метод за укрепване на Вашите товари. 

 Монтирани на двете дълги стени и на предната стена

 Окачване на укрепващи колани без усилие

 За фиксиране на натоварената стока на  
 различни позиции 

Държачи за 
инструменти
Така всеки инструмент има своето постоянно 
място и може лесно да бъде намерен.

 За съхранение на инструменти

 Вкл. укрепваща верига, която при    
 транспортиране защитава от злополуки
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Типове контейнери и опции

Вие познавате Вашите  
изисквания. Ние познаваме  
възможностите.

Размери Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Дължина mm (oтвън) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Широчина mm (отвътре) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Височина mm (oтвън) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Дължина mm (отвътре) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Широчина mm (отвътре) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Височина mm (отвътре) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Тегло kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Обем на пространството m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Възможност за подредба  
във височина

височина 4 
броя – височина 3 

броя
височина 3 

броя
височина 3 

броя
височина 3 

броя
височина 3 

броя
Макс. подемен полезен товар kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Макс. товароносимост kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Опции
Лакиране по CONTAINEX-RAL-каталог

Брандинг & облепване –
Секционна врата – – – – –
Прозорци – –
Врати – – – – –
Защита срещу  
проникване с взлом –

Пакет за сигурност –
Система от рафтове – –
Дървен под –
Cтоманен под

Електрооборудване – –
Втора двукрила врата – –
Разделителна решетка – – – – –
Крепежни лайстни –
Държачи за инструменти –
Вентилационни решетки – –

Вентилационни 
решетки
Чрез допълнителни вентилационни решетки 
осигурете оптимална циркулация на въздуха 
във Вашия контейнер.

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
ЗА ВАШИЯ КОНТЕЙНЕР:

 Комплект от 2 вентилационни решетки  
 от по 650 x 200 mm

 1 вентилационна решетка горе на предната стена 

 1 вентилационна решетка долу на вратата     
 на контейнера



14

Mover-Box®

Алтернативата, когато е време за: „Think small“.   
С обем от 7 m³ за Mover-Box ® има място навсякъде.

ГЪВКАВИЯТ КОНТЕЙНЕР В МАЛЪК ФОРМАТ:

 Защита от огън и вода

 Противопожарна защита: В контейнера огънят   
 изгасва, противопожарните уплътнения  
 възпрепятстват разпространението

 До 1.000 kg полезен товар при съхраняване  
 до 4 бр един върху друг

 Манипулиране с мотокар, кран или палетна количка

Вие мислите в нови измерения. 
Ние за практическото 
изпълнение.

Противопожарна 
защита,  

потвърдена от 
институт за  
изпитване

CONTAINEX- 
EXTRA:

Self-Storage
Използвайте нашите контейнери, за да изградите 
индивидуален склад за самостоятелно складиране.

ВЪНШНО СКЛАДОВО ПРОСТРАНСТВО ПО ЖЕЛАНИЕ:

 Комбинация от контейнери с различни големини,  
 например модел LC 10’, 20’ или Mover-Box ®

 Сигурна възможност за складиране на различни товари
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Вие мислите в нови измерения. 
Ние за практическото 
изпълнение.
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Искате да знаете повече. 
Ще Ви информираме с 
удоволствие.

Топ качество на нови и 
употребявани контейнери
За нас качеството е много важно. Затова нашите складови контейнери се 
произвеждат в нашите собствени производствени предприятия в Европа. 

 Собствени, сертифицирани производствени предприятия в Европа

 Най-съвременни и екологични производствени технологии

 Използване на висококачествени материали

В допълнение към нашите новопроизведени контейнери можете да  
закупите също и употребявани контейнери. „TOP USED“ обозначава 
висококачествени употребявани контейнери от CONTAINEX и гарантира 
дефинирани стандарти за качество и контрол.

Производство 
според строги 

екологични стан-
дарти и стандарти 

за качество

CONTAINEX- 
EXTRA:
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	 Рециклиране:	Ние използваме материали, които могат да се рециклират.

	 Енергийна	ефективност	и	екологичност:	Ние произвеждаме само  
 в сертифицирани заводи в Европа.

	 Ниски	емисии:	С нашето KTL-лакиране и прахово покритие ние сме  
 под всички гранични стойности в ЕС.

	 Контрол:	Ние се грижим за това в нашите доставящи предприятия да се    
 извършват текущи екологични одити и проверки на качеството.

	 Устойчивост:	Нашите контейнери са изключително дълготрайни  
 – защото качеството е преди количеството.

Уверете се сами в нашите високи стандарти.  
С удоволствие сме на Ваше разположение.

CONTAINEX  
GREEN technology означава:

Допълнителна информация за екологичните мерки и мерките във връзка с качеството на CONTAINEX ще намерите в  
актуалния отчет SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality – Безопасност/сигурност-Здраве-Околна среда-Качество). 
Можете да го изискате от Вашето лице за контакт от CONTAINEX.
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Имате високи очаквания.  
Ние ще ги надминем.

Референции
След повече от 40 години опит знаем: Винаги има 
начин да изпълним желанията на нашите клиенти. 
Така възникват напълно различни контейнерни  
решения – от класическото складово разширяване 
за индустриални предприятия през складове за  
материали и гуми до складове на строителни  
обекти, включително работилници.

ГОТОВИ СМЕ ЗА ЗАДАЧИТЕ, 
КОИТО НИ ПОСТАВЯТЕ.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Телефон: +359 92 49271-80
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

Част от концерна WALTER GROUP


