Toimistokontit
Saniteettikontit
Konttiyhdistelmät

Sinä luot työtä.
Me paikan sille.
Toimistokontit
Haluatko laajentaa tai uudistaa toimistoasi tai tehdä siihen muita muutoksia? CONTAINEX CLASSIC
Line -tilaratkaisut sopivat tähän tarpeeseen erinomaisesti: ne ovat nopeasti asennettavissa, laadultaan
erinomaiset ja voidaan sovittaa täsmälleen yrityksesi tarpeisiin. Saatavilla on useita eri kokoja ja varusteluvaihtoehtoja. Yksi asia on varma: me löydämme ratkaisun.
MONIPUOLINEN TILARATKAISU:
Moduulirakennustapa ja mukautuvat seinäelementit
mahdollistavat erikokoisten tilojen toteuttamisen
Useita paneeli- ja lasitusvaihtoehtoja
Tukeva teräsprofiilirunko
Optimaalinen lämpöeristys
Saatavilla useita lisävarusteita
Toimitus mahdollista Transpack Container ®-pakettina

CONTAINEX

EXTRA

Laadukas
paneelijärjestelmä
yksilölliseen
toteutukseen

TOIMISTO- (BM) JA SANITEETTIKONTTIMALLIT (SA):

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

P 2.989 mm
L 2.435 mm
K 2.591 mm

P 4.885 mm
L 2.435 mm
K 2.591 mm

P 6.055 mm
L 2.435 mm
K 2.591 mm

BM/SA 24’

BM/SA 30’

BM/SA-Box 5’

BM/SA-Box 8’

P 7.335 mm
L 2.435 mm
K 2.591 mm

P 9.120 mm
L 2.435 mm
K 2.591 mm

P 1.200 mm
L 1.400 mm
K 2.540 mm

P 2.400 mm
L 1.400 mm
K 2.540 mm

Kaikki kontit lukuun ottamatta toimisto- ja saniteettiboxeja toimitetaan myös 2.800 mm ja 2.960 mm
korkeina malleina (ulkokorkeus). Tiedot ovat ulkomittoja, lisätietoa sivulla 19.
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Lisätietoa toimisto- ja saniteettiboxeista
löydät internetsivuiltamme.

MUKAUTUVA PANEELIJÄRJESTELMÄ:

Täysi

Ikkuna

Ovi

Lasitettu ovi

Saniteetti-ikkuna

Pariovi

Kokonaan lasitettu

Ilmastointi

Kaksinkertaisesti lasitettu
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Ainutlaatuinen projekti.
Ainutlaatuinen ratkaisu.
Sisätilojen
varustus
Käytännöllinen – näyttävä – viihtyisä: tilaratkaisun
tulee täyttää monet vaatimukset. Kattavan valikoimamme ansiosta voit koota oman kokonaisuutesi
käyttötarkoituksen mukaan.
LAADUKAS, TOIVEIDEN
MUKAINEN SISUSTUS:
Sisustus valkoinen tai vaalea tammi
Vaneri- tai sementtilastulevypohja
Lattiapäällysteet koko pinta-alalle
(esim. CLASSIC Imperial harmaa)
Loistevalaisimet, myös energiaa
säästävillä LED-lampuilla
Mukavuudet, kuten ilmastointilaite
ja integroitu minikeittiö

CONTAINEX

EXTRA
Lukuisia
vaihtoehtoja
yksilöllisiin
kokonaisuuksiin
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Kokolasitus
Kokolasitus luo runsaasti valoa ja määrittelee
näin tilan toiminnallisuuden ja erityispiirteet.
TYYLIKÄS KOKOLASITUS YLÄIKKUNOILLA:
Edustava ulkoasu
Nykyaikaiset lasitusvaihtoehdot,
joiden Ug-arvo jopa 0,7
Valinnaisena: kaksilehtinen lasiovi,
yläikkunoiden kippitoiminto
Mahdollista vaihtaa ja yhdistää
vakioelementteihin

Yksi ovi

Pariovi

Yksi ovi keskellä

Kokonaan lasitettu

Energiansäästöratkaisut
Laadukkaan lämpöeristyksen ja kolminkertaisen lasituksen lisäksi saatavilla on lukuisia
varusteluelementtejä, jotka säästävät ympäristöä ja joilla voit laskea kustannuksia.
TEHOKASTA ENERGIANKÄYTTÖÄ:
LED-loisteputkivalaisin
E-lämmitin tai lämpöpuhallin
Lämmityksenohjaus
Lämminvesilämmitys
Liike- ja läsnäolotunnistin
Rullakaihdinlaatikko eristekiilalla
VL100 ilmanvaihtokone
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Ikkunaja ovikalterit
Suojaa omaisuutesi tehokkaasti
ikkuna- ja ovikaltereilla.
LISÄÄ TURVALLISUUTTA:
Suojaa asiattomia tunkeutujia vastaan
Saatavilla toimisto- ja saniteettiikkunoihin sekä oviin

Maalaus ja tarroitus
Tee toimistokontistasi näköisesi.
Yksilöllinen maalaus ja tarroitus tekevät
kontista yrityksesi ilmeen mukaisen.
CORPORATE BRANDING:
Laadukas maalipinta CONTAINEXRAL-värikartan väreillä
Pitkäikäiset, UV-säteilyn kestävät tarrat *
* Tekninen selvitys tarpeellinen ensitilauksen yhteydessä.

Katos ja katto-attika
Näyttävä ja samalla käytännöllinen
yksityiskohta: katto-attika ja / tai katos
kohentavat toimistokonttisi ilmettä.
NÄYTTÄVÄ ULKOVARUSTELU:
Väri ei sidoksissa kontin väriin
Sijoitettavissa pitkittäissivulle tai päätyyn
Katos saatavilla tukipalkeilla tai ilman
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CONTAINEX

EXTRA
Näyttäviä
yksityiskohtia
kontrastiväreillä

Toivot mukavuutta.
Me tarjoamme monipuolisuutta.
Saniteettikontit
Saniteettikontin käytössä hygienia ja puhtaus ovat tärkeitä.
WC- ja saniteettikonttimme on sisustettu viihtyisiksi ja niissä
on vesijohtovesi ja sopivat siksi mainiosti myös pitkäaikaiseen
käyttöön.
WC- JA SANITEETTIKONTIT KORKEIMPIIN VAATIMUKSIIN:
Nopea asennus, heti käyttövalmis
Laadukas eristys
Lisävarusteena teräspeltisisustus
Saatavilla eri malleja, esim. naisten WC,
miesten WC, naisten/miesten WC,
suihkukontti, pesukontti, esteetön jne

CONTAINEX

EXTRA
Kestävä ja
laadukas
saniteettivarustelu
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Sisätilojen varustus
Saniteettikontin sisätilojen varustelu mukautuu
joustavasti vaatimustesi mukaan.
TARKOITUKSENMUKAINEN VARUSTELU:
2-/4-paikkaiset käsienpesualtaat ja suihkukopit
tukevaa, saumatonta lasikuitua
Ylös nostettu, liukastumista estävä lattiapäällyste
veden- ja mikrobinkestävällä, sementtiliitetyllä lastulevyllä
Kestävä metallipeili
Liukastumista estävä lattiapäällyste: R9 – R11
Keraamiset, eri kokoiset yksittäiset käsienpesualtaat
Gustavsberg WC

Lämmin vesi
Saniteettiratkaisuillamme varmistat kylmän
ja lämpimän veden luotettavan saannin.
HUOLELLISESTI SUUNNITELTU LÄMPIMÄN VEDEN JAKELU:
Lämminvesivaraaja koko 5, 15, 80, 150 tai 300 litraa
Vedenlämmitin
Vesiliitäntä lattiassa tai seinään upotettuna

Esteetön
saniteettikontti
Esteetön saniteettikonttimme on
tarkastettu ja laadukas ratkaisu.
SERTIFIOITUA LAATUA*:
Vakaa ja laadukas varustelu luo turvaa:
esim. Eurokey-lukot, hälytysvalot,
hälytyksen vetokytkin
Tomitettavissa erilaisina yhdistelminä,
esim. naiset /miehet /esteetön
* Sertifiointi normin DIN 18040-1 (rek.nro. P1B064) mukaisesti
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Saniteettitilojen
energiansäästöratkaisut
Kun käyttää vettä ja sähköä järkevästi, voi säästää
kustannuksia ja toimia oman ympäristön hyväksi.
ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ VARUSTELU:
Kosketusvapaa hana
Vesisäiliö säästötoiminnolla
Vedetön urinaali
LED-valo
Valon liiketunnistin
Valinnainen: kosketusvapaat
saniteettiosat ja teräskomponentit

Kosketusvapaa pesuallashana

Saniteettikontti
tapahtumiin
Tapahtumissa tarvitaan riittävä määrä saniteettitiloja pieneen
tilaan. Tapahtumakäyttöön tarkoitettu saniteettikonttimme on
mutkaton ratkaisu.
HYGIEENINEN SANITEETTIRATKAISU TAPAHTUMIIN:
Nopeasti saatavilla ja nopeasti asennettu
Saatavilla eri malleja
Yhdessä saniteettikontissa jopa 16 WC:tä tai 12 suihkua
Vesijohtovesi
Suihkut lämminvesivaraajalla
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Sinulla on yksilölliset toiveet.
Meillä mittatilausratkaisu.
Toimistokontit
Viidessä eri koossa saatavilla olevia
konttejamme voi yhdistellä monin eri
tavoin ja erilaisiin pohjaratkaisuihin.
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WC- ja
saniteettikontit
5’ WC-kontista aina suureen saniteettiryhmään asti:
me toteutamme ratkaisun toiveidesi mukaan.
Tilajako ja varustelu voivat vaihdella.

CONTAINEX

EXTRA
Myös muut
muunnelmat ja
yhdistelmät ovat
mahdollisia
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Sinä ajattelet rajattomasti.
Me toteutamme ideasi.
Konttiyhdistelmät
Mukautuva rakennustapa mahdollistaa moduuliemme yhdistämisen monimuotoisiksi tilaratkaisuiksi. Tilajako ja varustelu toteutetaan sinun tarpeidesi mukaisesti.
Seinäpaneeleiden vaihdettavuus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia.
MUKAUTUVA MODUULIJÄRJESTELMÄ:
Helppo koota ja purkaa ja milloin tahansa
laajennettavissa ja muunneltavissa
Massiivinen teräsprofiilirunko ja sinkitty profiilipelti
Koottavissa jopa kolmeen kerrokseen huomioiden
hyöty- ja lumikuorma jne. – ks. Tekniset tiedot
Erinomainen lämpöeristys takaa mukavuuden

CONTAINEX

EXTRA
Joustavasti
laajennettavissa
ja muunneltavissa

YHDISTELMÄESIMERKKEJÄ:
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Työmaatoimisto

Esittely- ja myyntitila

Työntekijä- ja sosiaalitilat

Toimistolaajennus

Väistötoimisto ja terassi

Teollisuustoimisto

13

Sinä haluat kehitystä.
Me luomme puitteet.
Ulkoporraskontit
Kun halutaan ylös, tarvitaan portaat
– tai ulkoporraskontti, joka yhdistää
useita kerroksia.
KÄYTÄNNÖLLINEN
ULKOPORRASKONTTI:
Malli Bau (16’) rakennustyömaalle
Malli Classic (20’) julkisiin tiloihin
Integroidut teräksiset ulkportaat
ja muunneltava kaidejärjestelmä

Sisäporraskontit
Kerroksesta toiseen pääsemiseksi voi
ottaa käyttöön myös sisäporraskontin.
KOKOPUISET SISÄPORTAAT,
2 MALLIA:
Suorat puiset sisäportaat
Välitasanteelliset puiset
sisäportaat
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Sisäportaat porrastasanteella

CONTAINEX

EXTRA

Terassikontit

Saatavilla
eri malleja

Vapaa tila luo olosuhteet virkistäytymiselle. Terassikonttia on mahdollista käyttää
erillisenä tai konttiryhmään yhdistettynä. Saatavilla on useita eri malleja.
VAPAATA TILAA MUKAUTUVASTI:
Tukeva runkorakenne
Saatavilla katolla tai ilman
Saatavilla kaiteella tai ilman
Valinnainen puuverhous siperiankuusta
– sopii erinomaisesti tupakointipaikaksi
Harmaa WPC-lankkulattia 150 x 25 mm:n
kokoisista lamelleista
Valinnaisena sähköt /valaistus
Maalipinta CONTAINEX-RAL-kartan väreillä

Liitoskontit
Suuret konttiryhmät suunnitellaan huolella.
Liitoskonttimme auttavat kulkureittien
toteuttamisessa järkevällä tavalla.
HELPOSTI TILASTA TOISEEN:
Eri tilamoduulien yhdistäminen
Niin pienten tilaratkaisuiden kuin
suurien toimistokompleksien
yksilölliseen toteutukseen
Saatavilla seinäpaneeleilla tai ilman
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Sinä hallitset kokonaiskuvan.
Me huolehdimme yksityiskohdista.
Konttiryhmät
Siirreltävien konttien avulla konttiryhmä
voidaan koota joustavasti ja sovittaa
täsmällisesti tarpeisiisi.

CONTAINEX

EXTRA
Saatavilla
lukuisia malleja
useissa
kerroksissa

16
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Sinä etsit turvallisuutta.
Me viitoitamme tien.
Lämpöeristys
Voit luottaa optimaaliseen lämpöeristykseen.
VARUSTETTU KAIKKIIN LÄMPÖTILOIHIN:
Kattoeristys: Umax-arvo 0,15 – 0,36
Seinäeristys: Umax-arvo 0,20 – 0,57
Lattiaeristys: Umax-arvo 0,12 – 0,55

CONTAINEX

Ikkunaeristys: Ug-arvo 0,7 – 1,1

EXTRA

Ovieristys: Ud-arvo 0,87 – 1,9
Eristevaihtoehdot: Mineraalivilla, PU (polyuretaani),
PIR (polyisosyanuraatti) tai kivivilla
Umax-arvo: Maksimaalinen lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W / m²K
Ug-arvo: Ruutupaketin lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W / m²K
Ud-arvo: Ovien lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W / m²K

Energiatehokas
rakennustapa
ja miellyttävä
huoneilma

Palosuoja
Palosuojajärjestelmämme soveltuu
yksittäisille konteille ja konttiryhmille.
Ominaista sille ovat nopea asennus
ja korkeat palosuojaluokitukset.
PITKÄIKÄISET KOMPONENTIT:
Katon palosuojaus: eristystavasta
riippuen palonkestävyys REI 30, 60 tai 90,
U-arvo 0,15 – 0,36
Seinäelementtien palosuojaus: eristystavasta
riippuen palonkestävyys REI 30 tai 90,
U-arvo 0,20 – 0,66
U-arvo = lämpöarvo W (m²K)
REI/EI: R = kantavuus, E = tiiviysvaatimus, I = lämpöeristys
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Konttityypit
ja varusteluvaihtoehdot
Mitat

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

BM/SA 24’

Pituus mm (ulko)

2.989

4.885

6.055

7.335

9.120

1.200

2.400

Leveys mm (ulko)

2.435

2.435

2.435

2.435

2.435

1.400

1.400

Korkeus1 mm (ulko)

2.591

2.591

2.591

2.591

2.591

2.540

2.540

648

648

648

648

648

–

–

Pituus mm (sisä)

2.795

4.690

5.860

7.140

8.925

1.055

2.255

Leveys mm (sisä)

2.240

2.240

2.240

2.240

2.240

1.255

1.255

Korkeus1 mm (sisä)

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

Paino 2 kg

1.290
alkaen

1.690
alkaen

1.930
alkaen

2.250
alkaen

2.710
alkaen

350

570

Paketin paino 3 kg

1.350
alkaen

1.750
alkaen

1.990
alkaen

2.310
alkaen

2.770
alkaen

–

–

Paketin korkeus 2, 4 mm (ulko)

koko 2

Tilan
pyöristettynä
neliömetreinä (m2)

BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Varustetasot
Sisävarusteluvaihtoehdot, esim.
Sisustus
(valkoinen / vaalea tammi)
Vaneri- tai sementtilastulevypohja
Erilaisia lattiapäällysteitä
Useita valaistusvaihtoehtoja
Ilmastointilaite

–

Minikeittiö

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Saniteettivarustelu
Kokonaan lasitettu
Energiansäästöratkaisut
Ikkuna- ja ovikalterit
Maalaus ja tarroitus
Katos ja räystäspalkki
Lämmin vesi
Esteetön saniteettikontti
Saniteettikontti tapahtumiin

–

–

–

Lämpöeristysvaihtoehdot
Palosuojaus

Täydentävät konttityypit
Kontti jossa ulkoportaikko

–

Sisäporraskontti

–

–

Terassikontti

–

–

Liitoskontti

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kuvateksti:
Saatavilla

Osin saatavilla

1 Saatavilla

myös: ulkokorkeus 2.800 mm / sisäkorkeus 2.540 mm ja ulkokorkeus 2.960 mm / sisäkorkeus 2.700 mm – lukuun ottamatta
toimisto- ja saniteettiboxeja. 2 Perustana vakiomallinen toimistokontti. 3 Varustelusta riippuen. 4 Toimitus Transpack Container ®-pakettina
ei ole saatavilla kaikkiin varusteluvaihtoehtoihin.

Kaikki esitteen kuvissa esiintyvät varusteluvaihtoehdot ovat esimerkinomaisia.
Todellinen varustelu voi poiketa kuvista.
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Sinä haluat parasta palvelua.
Me palvelemme.
Neuvonta & palvelu
Asiakas- ja palveluorientoituneisuus on itävaltalaisen
CONTAINEX-perheyrityksen toiminnassa ydinasia.
Opastamme sinua mielellämme!
Vuosikymmenien kokemus
Neuvonta ja suunnittelu paikan päällä
ja oman maasi kielellä
Monivuotinen varaosatoimitus
Useita rahoitusvaihtoehtoja
CONTAINEX-konteille takaisinostotakuu

Toimitus
& asennus
Toimitamme mukautuvat tilamoduulimme asiakkaan
toiveista ja kohteen sijainnista riippuen esiasennettuina tai Transpack Container ®-pakettina lopulliselle
asennuspaikalle.
Kuljetuskustannusten optimointi
Toimitus vähäisillä hiilidioksidipäästöillä
Nopea toimitus ja helppo asennus

Toimitus koottuna
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Tai tilaa säästävänä
Transpack ®-pakettina

Tuotanto
Laatu kirjoitetaan meillä isoilla kirjaimilla. Tästä syystä
toimisto- ja saniteettikonttimme valmistetaan omissa
eurooppalaisissa tuotantolaitoksissamme.
Omat eurooppalaiset ja sertifioidut tuotantolaitokset
Nykyaikainen ja ympäristöystävällinen valmistusteknologia
Laadukkaat materiaalit

CONTAINEX

EXTRA
Oma
eurooppalainen
tuotanto

Jatkuva laadunvalvonta
Tiukkojen ympäristö- ja laatustandardien noudattaminen

Ympäristöystävällinen –
made in Europe
Annamme erityistä painoarvoa tiukkojen ympäristö- ja laatustandardien noudattamiselle.
Nämä on sisällytetty omaan CONTAINEX GREEN technology -sertifikaattiimme.
CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY ON YHTÄ KUIN:
Kierrätys: Valitsemme materiaaleja, jotka ovat uudelleen käytettävissä.
Energiatehokasta ja ympäristöystävällistä: Kaikki tuotantomme
tapahtuu Euroopassa omissa sertifioiduissa tehtaissamme.
CO₂-päästöjen vähennys: Toimintamme keskeisiä tavoitteita ovat
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen niin tuotannossa, kuljetuksen
aikana kuin myös konttien päivittäisessä käytössä.
Valvonta: Huolehdimme jatkuvasta laadunvalvonnasta tehtaissamme.
Kestävyys: Konttimme ovat erittäin pitkäikäisiä – ei määrä vaan laatu.
Tutustu vakuuttaviin laatuvaatimuksiimme.
Palvelemme sinua mielellämme.
Lisätietoa CONTAINEXin ympäristö- ja laadunvalvontatoimista saat viimeisimmästä SHEQ-raportista
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Voit tilata sen CONTAINEX-yhteyskenkilöltäsi.
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Sinulla on korkeat odotukset.
Me haluamme ylittää ne.
Referenssit
Konttiemme käyttömahdollisuudet ovat lähestulkoon
rajoittamattomat, ja niitä voidaan hyödyntää niin toimistoina, henkilöstön majoitustiloina, esittelytiloina,
ruokaloina, oleskelutiloina kuin työmaatoimistoinakin.
40 vuoden kokemuksella, tiedämme miten asiakkaat
voi vakuuttaa huolellisesti suunnitelluilla ratkaisuilla.
OTAMME UUDET HAASTEET
INNOLLA VASTAAN.

22

23

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Puhelin FI: +358 942 7057-30
Sähköposti: ctx@containex.com
www.containex.com
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