Opslagcontainer

U hebt ruimte nodig.
Wij kunnen daarvoor zorgen.
Opslagcontainer
Als extra opslagruimte in uw bedrijf of als materiaalopslag voor de bouwlocatie. Onze containers zijn de
praktische oplossing. Ze zijn in veel afmetingen en uitvoeringen direct beschikbaar in heel Europa. Kies uit
de producttabel en leg de kleur vast volgens de CONTAINEX-RAL-kaart. Voor tijdelijk of permanent gebruik?
Dat is aan u. Wij zijn flexibel.
WAT ONZE OPSLAGCONTAINERS ONDERSCHEIDT:
Uit eigen Europese productie

CONTAINEX-

Met houten of stalen vloer leverbaar

EXTRA:

Verzinkte vergrendelingsstangen
Tot 3 etages hoog stapelbaar

Direct
beschikbaar in
verschillende
kleuren

Verplaatsbaar met kraan of heftruck
Heflast tot 6,5 ton
Opslag tot 10 ton
Grote keuze in extra uitrustingen

LEVERING IN SETS
Wij leveren meer ruimte, zonder daarvoor bij het
transport onnodig plaats te gebruiken. Ontdek de
voordelige en CO₂-vriendelijke containerlevering
in sets!
Uw setvarianten
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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20’ + LC
20’ + LC
20’ + LC
20’ + LC
10’ + LC
10’ + LC

8’ + LC
8’ + LC
15’
9’ + LC
8’ + LC
8’

8’ + LC 6’ + LC 6’
8’
9’
6’

Mover-Box ®

LC 6’

LC 8’

LC 9’

L 2.200 mm
B 1.600 mm
H 2.445 mm

L 1.980 mm
B 1.970 mm
H 1.910 mm

L 2.438 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm

L 2.931 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm

LC 10’

LC 15’

LC 20’

L 2.991 mm
B 2.438 mm
H 2.591 mm

L 4.550 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm

L 6.058 mm
B 2.438 mm
H 2.591 mm

De gegevens hebben betrekking op de buitenafmetingen, zie voor meer info pagina 13.
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U bepaalt hoe
hij eruitziet. Onze
kwaliteit staat vast.
Lakwerk
Als het om kwaliteit gaat, sluiten wij geen compromissen.
Onze hoogwaardige laklaag is bij elke opslagcontainer
standaard. Hij is milieuvriendelijk, corrosie- en UV-bestendig en hij ziet er dankzij perfecte lakhechting ook
op de lange termijn goed uit.
STERKE PREMIUM-LAKLAAG
BIJ ELKE CONTAINER:
Zinkfosfatering en grondlaag door middel
van elektrostatische dompellak
Lakwerk door middel van poedercoating
Kleurkeuze uit de CONTAINEX-RAL-kaart

Lakwerk door middel van poedercoating

Zinkfosfatering en elektrostatische dompellak

CONTAINEX-

EXTRA:
Zinkfosfatering
en elektrostatische dompellak
Verschillende kleuren volgens
CONTAINEX-RAL-kaart
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Branding *
U mag helemaal zelf weten hoe uw opslagcontainer eruit gaat zien.
Hij kan individueel worden beplakt en past zo precies bij uw huisstijl.
Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw corporate branding
consequent door te voeren.
INDIVIDUELE BRANDING VOOR UW OPSLAGCONTAINERS:
Hoge herkenningswaarde
Gebruik als mobiele reclameplaats
Duurzame stickers met hoge UV-bestendigheid
Korte levertijden door bevoorrading mogelijk.
Vraag ons naar de details.

CONTAINEX-

EXTRA:
Perfecte
merkidentiteit
door individuele
branding

* Bij eerste bestelling technische afhandeling nodig.
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U stelt de normen.
Wij schroeven ze op.
Sectionaaldeur
Met de eenvoudig te openen sectionaaldeur verandert u
uw container in een comfortabele materiaalopslag.
RUIMTEBESPAREND OPENEN EN SLUITEN:
Soepel handmatig te openen
Geblokkeerd met behulp van inbraakwerende
klikvergrendeling en draaigreep met stalen cilinder
Robuuste oppervlakken (Woodgrain)
Stabiele uitvoering dankzij staalplaat aan beide
zijden en een PU-schuimlaag van 42 mm
Verkrijgbaar in verschillende kleuren: 				
RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
Beschikbaar voor LC 10’ en LC 20’
Praktische sectionaaldeur

CONTAINEX-

EXTRA:
Ruimtebesparend openen
en sluiten
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Ramen en deuren
Met ramen en deuren maakt u van uw container
meer dan slechts een opslagruimte.
VORMGEVING VAN UW CONTAINER
MET RAMEN EN DEUREN:
Raam met draai-kiepbeslag en rooster
Dubbele deuren
Stalen buitendeuren
Combinatie met scheidigsrooster mogelijk
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Deze ruimte is van u.
Wij beveiligen hem.
Inbraakbeveiliging
Bescherm wat van u is. Onze inbraakbeveiliging
is een eenvoudige en effectieve oplossing, die
ook kan worden gecombineerd met het grotere
beveiligingspakket.
DE DOORDACHTE OPLOSSING
VOOR UW CONTAINERS:
Ideale inbraakbescherning met een hangslot
Van robuust, verzinkt staal
Snelle montage zonder lassen
Montage af fabriek of naderhand

Bevestiging voor hangslot

CONTAINEX-

EXTRA:
Alle containers
kunnen te allen
tijde worden
aangepast
Lengte:
178 mm
Het slot is beschermd

Hoogte:
88 mm
Diepte:
54 mm (zonder schroeven)
114 mm (met schroeven)
Gewicht: 3 kg
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2 aan de binnenkant liggende vergrendelingen

Beveiligingspakket

Veiligheidsslot met sluitcilinder

Wanneer u voor zeker kiest, zijn onze opslagcontainers
met uitgebreid beveiligingspakket precies wat u zoekt.
UITGEBREIDE BESCHERMING VOOR
UW OPGESLAGEN GOEDEREN:
Slechts één vergrendelingsstang bij de loopdeur. Dat
maakt snel openen en sluiten mogelijk (“easy open”).
2 vergrendelingsbouten aan de binnenkant
Aan de binnenkant liggend veiligheidsslot
met sluitcilinder
4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen

4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen
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U hecht waarde aan details.
Wij aan tevreden klanten.
Reksysteem
Te veel ruimte? Weinig orde? Nee toch? Ons praktische
reksysteem helpt u bij het overzichtelijk opslaan van uw
magazijngoederen.
MAAK NOG BETER GEBRUIK VAN
DE RUIMTE IN UW CONTAINER:
Hoge belastbaarheid: 160 kg/vak
Voorgemonteerd of als bouwpakket leverbaar
Beproefde CONTAINEX-kwaliteit,
goedgekeurd volgens EN 15635

Bodem

Stalen vloer

CONTAINEX biedt u standaard een unieke
MULTIPLEXVLOER.
21 mm dikke multiplexvloer
Bijzonder sterk en duurzaam
Niet gevoelig voor vuil en vocht dankzij
harscoating aan beide zijden

Multiplex bodem

STALEN VLOER
Traanplaat (geniet)
Basisdikte 3 mm
plus 1 mm traanplaat

CONTAINEX-

EXTRA:

Optioneel leverbaar

Antislip
traanplaat
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Elektra voor vochtige ruimte

Elektrische
uitrusting
Verdelerkast met
geïntegreerde wandcontactdozen

Verander uw opslag- of materiaalcontainer in een mobiele
werkplaats. Met de juiste elektra-uitvoering zorgt u niet
alleen voor verlichting, maar kunt u ook verschillende
elektrische apparaten bedienen.
VOL VERMOGEN VOOR UW OPSLAGCONTAINER:
Verdelerkast met geïntegreerde wandcontactdozen
– 1 x wandcontactdoos 400 V / 5-polig / 16 A
– 2 x wandcontactdoos 230 V / 3-polig / 13 A
Verzonken CEE-buitenaansluitingen
Elektra voor vochtige ruimte
Lichtbalk
Lichtschakelaar bij de deur

Scheidingsrooster
Wanneer u verschillende opgeslagen goederen duidelijk
gescheiden wilt houden, is dit rooster een perfecte
oplossing.
DE RUIMTEBESPARENDE RUIMTEVERDELER
VOOR UW CONTAINER:

Tweede
dubbele deur
Verander de achterwand van uw
opslagcontainer in een tweede ingang.

Verdeling van de opslagruimte in aparte gebieden
Individuele plaatsing mogelijk
Ideaal in combinatie met een tweede dubbele
deur of extra toegangsdeur
Scheidingsrooster met tweede dubbele deur

DE PRAKTISCHE TOEGANGSMOGELIJKHEID:
Tweede toegang tot de container
Creéren van twee aparte ruimtes met behulp
van een scheidingsrooster mogelijk
Beschikbaar voor veel opslagcontainermaten
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U weet wat u wilt.
Wij weten hoe dat kan.
Sjorstrips
De eenvoudige manier om uw ladingen te borgen.
Aangebracht tegen beide lange zijden en de voorwand
Moeiteloos inhangen van spanbanden
Voor het borgen van laadgoederen op diverse plaatsen

Gereedschaphouder
Zo heeft elk stuk gereedschap zijn eigen plaats
en is het eenvoudig te vinden.
Voor het bewaren van gereedschappen
Incl. borgketting, die bij transport voorkomt
dat goederen omvallen
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Luchtrooster
Zorg door extra ventilatieroosters voor
een optimale luchtcirculatie in uw container.
DOELMATIGE VENTILATIE
VOOR UW CONTAINER:
Set van 2 ventilatieroosters van elk 650 x 200 mm
1 ventialtierooster boven aan de voorkant
1 ventilatierooster onder aan de deur
van de container

Containertypes en -opties
Afmetingen
Lengte mm (buitenafmetingen)
Breedte mm (buitenafmetingen)
Hoogte mm (buitenafmetingen)
Lengte mm (binnenafmetingen)
Breedte mm (binnenafmetingen)
Hoogte mm (binnenafmetingen)
Gewicht kg
Grootte m3
Stapelbaarheid
Max. hef-draaglast kg
Max. nuttige lasten kg

Mover-Box ®
2.200
1.600
2.445
2.040
1.500
2.200
450
7
4-hoog
–
1.000

LC 6’
1.980
1.970
1.910
1.800
1.860
1.730
450
6,66
–
–
2.000

LC 8’
2.438
2.200
2.260
2.275
2.106
2.050
630
9,82
3-hoog
2.300
3.500

LC 9’
2.931
2.200
2.260
2.770
2.106
2.050
690
11,96
3-hoog
5.600
8.500

LC 10’
2.991
2.438
2.591
2.831
2.344
2.376
825
15,76
3-hoog
6.500
10.000

LC 15’
4.550
2.200
2.260
4.387
2.106
2.050
915
18,94
3-hoog
3.350
5.000

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

LC 20’
6.058
2.438
2.591
5.898
2.344
2.376
1.270
32,85
3-hoog
6.500
10.000

Opties
Lakwerk volgens
CONTAINEX-RAL-kaart
Branding en stickers
Sectionaaldeur
Ramen
Deuren
Inbraakbeveiliging
Beveiligingspakket
Reksysteem
Houten vloer

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Stalen vloer
Elektrische uitrusting
Tweede dubbele deur
Scheidingsrooster
Sjorstrips
Gereedschaphouder
Luchtrooster

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
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U denkt in nieuwe afmetingen.
Wij bedenken hoe we dat doen.
Mover-Box

®

Het alternatief als het gaat om “Think small”. Met zijn
inhoud van 7 m³ kunt u de Mover-Box ® overal plaatsen.
DE FLEXIBELE CONTAINER IN KLEIN FORMAAT:
Brand en waterresistent
Brandwerend: vuur dooft in de containers,
brandwerende stroken voorkomen uitbreken.
Tot 1000 kg laadvermogen bij vierhoog stapelen
Handling met vorkheftruck, kraan of transpallet

Self-Storage
Gebruik onze containers om een individueel self-storage
magazijn te maken.
DE EXTERNE OPSLAGRUIMTE ZOALS U DIE WILT:
Combinatie van verschillende containerformaten,
bijvoorbeeld model LC 10’, 20’ of Mover-Box ®
Veilige opslagmogelijkheid voor allerlei goederen

14

CONTAINEX-

EXTRA:
Brandwerendheid bevestigd
door keuringsinstituut
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U wilt meer weten.
Wij informeren u graag.
Topkwaliteit, nieuw en gebruikt
Kwaliteit wordt bij ons met een hoofdletter geschreven. Daarom worden
onze opslagcontainers in onze eigen Europese fabrieken geproduceerd.
Eigen Europese en gecertificeerde productiefabrieken
Moderne en milieuvriendelijke productietechnologieën
Gebruik van hoogwaardige materialen
Naast onze nieuw geproduceerde containers kunt u ook gebruikte
containers kopen. “TOP USED” kenmerkt gebruikte containers van
CONTAINEX van hoge kwaliteit en garandeert gedefinieerde kwaliteitsen testnormen.

CONTAINEX-

EXTRA:
Productie volgens
strenge milieuen kwaliteitsstandaards
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CONTAINEX
GREEN technology staat voor:
Recycling: We gebruiken materialen die hergebruikt kunnen worden.
Energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid: We produceren uitsluitend
in gecertificeerde fabrieken in Europa.
Lage emissie: Met onze KTL-laklaag en poedercoating onderschrijden
we alle EU-grenswaarden.
Controle: We zorgen ervoor dat in onze fabrieken voordurend milieu-audits
en kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
Duurzaamheid: Onze containers zijn extreem duurzaam, bij ons komt kwaliteit
voor kwantiteit.
Overtuig uzelf van onze hoge standaards.
Wij staan graag voor u klaar.

Meer informatie over de milieu- en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX kunt u vinden in het actuele SHEQ-rapport
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Dit kunt u opvragen bij uw CONTAINEX-vertegenwoordiger.
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U hebt hoge verwachtingen.
Deze willen wij overtreffen.
Referenties
Na meer dan 40 jaar ervaring weten wij dat er altijd een
manier betaat om aan de wensen van onze klanten te
voldoen. Zo ontstaan allerlei verschillende containeroplossingen – van de klassieke magazijnuitbreiding voor
industriële bedrijven en materiaal- en bandenopslag tot
bouwopslag inclusief werkplaats.
WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE OPDRACHTEN
DIE U AAN ONS VERSTREKT.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefoon BE: +32 87 6010-80
Telefoon NL: +31 168 7441-30
E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com
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