A mobil térrendszerek szakértője

Óvodák • Iskolák
Rendezvények • Egyesületek

Iskolák és óvodák

Öltöző

Óvoda félnyeregtetővel

Kétemeletes iskola kiegészítő tetővel

Óvoda tetszetős külső borítással

Háromemeletes iskola kiegészítő tetővel

Ifjúsági központ

Óvoda csoportterem

Iskola attikával

Óvoda nyeregtetővel

Óvodabővítés

Helymegoldások iskolák és óvodák részére
Az Ön előnyei:
• jó közérzet modern szigetelések által
(U-érték a helyi előírásoknak megfelelően)
• napfényáteresztő, világos termek nagy üvegfelületnek köszönhetően
• az aktuális tűzvédelmi rendelkezések figyelembevétele
• kíváló ár-/ érték arány
• igény szerinti terembeosztás
• gyermekbarát (pl. gyermek WC)
• munkahelyek tökéletes megvilágítással
• a térmodulok utóhasználata más területeken
(pl. ifjúsági- vagy egyesületi otthon, rendezvények)
• tervezési biztonság magas gyermeklétszám ingadozás esetén is
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Gyermek- WC
Egycsoportos óvoda
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Háromcsoportos óvoda

Rendezvények és egyesületek

Kiállítási stand

Egyesületi vendéglő

Sí - világkupaverseny

Termelésirányító iroda / riporterkabinok

WC- konténer női / férfi / akadálymentes

Labdarúgó egyesület épülete

Szervezői iroda egy sportrendezvényen

Fanshop

Öltöző

Szaniteregységek

Pénztár átadóval/átvevővel

Helymegoldások egyesületeknek és rendezvényekre
Az Ön előnyei:

AV 20'

AV 20'

AV 20'

• kedvező megoldás minden költségvetésre
• egyedi külső megjelenés
(pl. az egyesület színeiben)
• tökéletes tartós- vagy átmeneti megoldásnak
• speciális, különlegesen ellenálló és tartós
kivitelezési lehetőségek
• teljes üvegezés (pl üzleteknek)
• speciális ablakmegoldások pénztárak és újságosbódék számára
   (átadó/átvevő/tolóablak)
• többéves tapasztalat egyesületekkel és különböző rendezvényeken
(sport, kultúra, vásárok, kiállítások, fesztiválok...)
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Szaniterkonténer belülről
Öltözőkabinok szaniterhelyiséggel sportegyesületek részére

Öltözőkabinok szaniterhelyiségekkel 2 sportcsapat és bírók részére

Szervíz

Műszaki megoldások

Egyedileg alakítható

Üveges

Speciális kivitelezési változatok - pl. hangszigetelő födém

Gyors szerelés

Folyamatos minőségi ellenőrzések

Optimális szigetelési változatok

Személyes helyszíni tanácsadás

Opcionálisan megnövelt padlóterhelés, helyszíni tanácsadás 500kg/m²-ig (alkalmas folyosókonténerekhez)

Mobil helyiségek méretre szabva

Műszaki megoldások, amelyek meggyőznek

Az ötlettől a készrejelentésig elkísérjük Önt!

• Törvény által megkövetelt szigetelési értékek:
padló U-érték 0,1-ig
fal U-érték 0,2-ig
tető U-érték 0,1-ig
ablak U- érték 1,1-ig

• személyes tanácsadás és helyi kapcsolattartás
• tervezés a törvény által előírt keretfeltételek
   figyelembevételével
• egyedi igényeknek megfelelő helyi megoldások
(hang- és napvédelem stb)
• értékesítés és bérbeadás közvetlenül vagy
kereskedőpartnereinken keresztül
• 30 éves tapasztalat az önkormányzatoknak kiszolgálásában
• Gyártás a CONTAINEX Green Technology szigorú
   környezetvédelmi- és minőségi előírásai alapján történik

Tűzvédelmi alkatrészek

• növelt padló- és tetőterhelhetőség
(500kg/m² nettó padlóterhelésig)
• rugalmas tűzvédelmi rendszer (REI 30/60/90)
– igénytől függően

* U-érték = Hőáteresztési hatékonyság W/(m² K) -ban - a konténer megadott szigetelési vastagságára vonatkozik

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: 06-1-4360286, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

