
Container de depozitare



2

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’

Dumneavoastră aveți nevoie 
de spațiu. Noi î l livrăm.

Container de depozitare
Indiferent dacă este vorba de o suprafață suplimentară de depozitare sau de un depozit de materiale pentru șantier, 
containerele noastre reprezintă soluția practică. Acestea sunt disponibile rapid în toată Europa, în diverse  
variante și dimensiuni. Alegeți din tabelul nostru de produse și stabiliți culoarea cu ajutorul paletei de culori 
RAL-CONTAINEX. Utilizare temporară sau permanentă? Dumneavoastră trebuie să luați această decizie. 
Noi suntem flexibili, indiferent de alegere.

CARE SUNT ELEMENTELE CARE EVIDENȚIAZĂ  
CONTAINERELE NOASTRE DE DEPOZITARE:

 Producție proprie europeană

 Se pot livra cu podea din lemn sau metal

 Bare de închidere zincate

 Posibilitate de suprapunere până la 3 niveluri

 Manipulare cu macaraua sau motostivuitorul

 Sarcina utilă de până la 6,5 t, depozitare până la 10 t

 O gamă variată de dotări suplimentare

Disponibil 
rapid în diverse 

culori

CONTAINEX- 
EXTRA:

LIVRARE ÎN SET

Vă furnizăm mai mult spațiu – fără a fi nevoie de 
utilizare inutilă de spațiu în timpul transportului.
Descoperiți versiunea economică și ecologică de 
livrare în set!

Varianta dumneavoastră in set
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

L 4.550 mm
l 2.200 mm
Î 2.260  mm

L 6.058 mm
l 2.438 mm
Î 2.591  mm

L 2.991 mm
l 2.438 mm
Î 2.591  mm

L 2.200 mm
l 1.600 mm
Î 2.445  mm

L 2.931 mm
l 2.200 mm
Î 2.260  mm

L 2.438 mm
l 2.200 mm
Î 2.260  mm

L 1.980 mm
l 1.970 mm
Î 1.910  mm

Datele se referă la dimensiunile exterioare – pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați pagina 13.



4

Dumneavoastră 
alegeți aspectul. 
Calitatea rămâne 
aceeași.

Vopsire
Nu facem niciun compromis atunci când vine vorba de 
calitate. Vopseaua noastră de înaltă calitate este un aspect 
definitoriu pentru fiecare container de depozitare. Aceasta 
este ecologică, rezistentă la coroziune și la razele UV – și 
se menține pe termen lung, datorită aderenței perfecte.

VOPSEA PREMIUM REZISTENTĂ  
PENTRU FIECARE CONTAINER:

 Fosfatare cu fosfat de zinc și grunduire  
 prin imersie catodică (KTL)

 Vopsire prin pulverizare

 Alegerea culorilor conform paletei RAL-CONTAINEX

Vopsire prin pulverizare Fosfatare cu fosfat de zinc şi grunduire KTL

Diverse culori conform paletei  
de culori RAL-CONTAINEX

Fosfatare cu 
fosfat de zinc 
şi grunduire 

KTL în bazinul 
de imersie

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Branding *
Dumneavoastră aveți întreaga libertate în ceea ce privește aspectul. 
Containerul dumneavoastră de depozitare poate fi personalizat, 
potrivindu-se și identității firmei dumneavoastră. Profitați de posibilitatea 
de a fi consecvenți în ceea ce privește conceptul de corporate branding.

BRANDING PERSONALIZAT PENTRU CONTAINERUL 
DUMNEAVOASTRĂ DE DEPOZITARE

 Posibilitate de recunoaștere mai ușoară

 Utilizare ca suprafață mobilă pentru reclame

 Colantare cu durată lungă de viață și rezistență sporită la raze ultra-violete

 Termene scurte de livrare prin stocuri anticipate – pentru detalii luați  
 legătura cu noi 

Identificarea 
perfectă a 

companiei dvs. 
datorită brandin- 
gului individual

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Pentru prima comandă este necesară declarația tehnică.
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Ușă de acces tip rulou

Dumneavoastră stabiliți 
standardele. Noi avem ca 
scop să le depășim.

Ușă de acces tip rulou
Sistemul nostru de ușă tip rulou cu deschidere ușoară vă permite 
să vă transformați containerul într-un depozit de materiale organizat.

SISTEM DE DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE 
CARE ECONOMISEȘTE SPAȚIU

 Deschidere manuală, simplă

 Se blochează prin intermediul unui sistem cu zăvor    
 și yală rotativă cu cilindri din oțel

 Suprafață rezistentă (Woodgrain)

 Execuție stabilă datorită tablei duble din oțel și    
 a stratului de spumă poliuretanică de 42 mm

 Disponibil în mai multe culori: 
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Disponibil pentru LC 10’ și LC 20’

Sistem de 
deschidere şi 
închidere care 
economiseşte 

spațiu

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Ferestre & Uși
Ferestrele și ușile transformă containerul 
dumneavoastră în ceva mai mult decât un 
simplu spațiu de depozitare.

CONFIGURAREA CONTAINERULUI 
DUMNEAVOASTRĂ CU UȘI ȘI FERESTRE:

 Ferestre oscilo-batante și grilaj

 Uși duble

 Uși exterioare metalice

 Posibilitatea instalării unui grilaj interior  
 de separare a spațiului



8

Acest spațiu vă aparține. 
Noi î l facem mai sigur. 

Sistem antiefracție
Protejați-vă lucrurile care vă aparțin. Sistemul  
nostru antiefracție reprezintă soluția simplă și  
eficientă care poate fi combinată cu pachetul  
suplimentar de siguranță.

SOLUȚIA GÂNDITĂ SPECIAL PENTRU  
CONTAINERUL DUMNEAVOASTRĂ:

 Sistem perfect de protecție a lacătului 

 Din oțel robust, zincat

 Montare rapidă fără sudură

 Montajul este posibil în fabrică sau ulterior

Toate 
containerele 
pot fi dotate 

ulterior

CONTAINEX- 
EXTRA:

Lacătul este protejat

Lungime:  
178 mm

Înălțime:  
88 mm

Lățime:  
54 mm (fără șuruburi) 
114 mm (cu șuruburi)

Greutate: 3 kg

Suport pentru lacăt
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2 zăvoare interioare

4 siguranțe interioare împotriva deschiderii forțate

Închizătoare cu cilindru de închidere

Lățime:  
54 mm (fără șuruburi) 
114 mm (cu șuruburi)

Greutate: 3 kg

Sistem de siguranță
Dacă siguranța este prioritatea dumneavoastră, atunci 
containerele noastre de depozitare cu sistemul variat de 
siguranță sunt alegerea perfectă pentru dumneavoastră.

PROTECȚIE COMPLETĂ PENTRU 
BUNURILE DUMNEAVOASTRĂ:

 O singură bară de închidere pentru canatul mobil  
 pentru o deschidere și închidere rapidă („easy open”)

 2 bolțuri de blocare interioare

 Închizătoare de siguranță interioară cu cilindru  
 de închidere

 4 siguranțe interioare împotriva deschiderii forțate 



10

Podea de lemn

Podea de oțel

Dumneavoastră puneți preț pe  
detalii. Noi, pe clienți mulțumiți.

Sistem de rafturi
Prea mult spațiu? Nu există așa ceva. Prea multă ordine? 
Nici de așa ceva nu am auzit. Sistemul nostru practic de 
rafturi vă ajută să vă depozitați bunurile într-un mod 
organizat.

FOLOSIȚI MAI EFICIENT SPAȚIUL DIN CONTAINER:

 Portanță maximă 160 kg/poliță

 Preasamblate sau livrate sub formă de elemente

 Calitate CONTAINEX dovedită,  
 testat conform EN 15635

Podea
CONTAINEX vă pune la dispoziție la modelul 
standard o PODEA DIN PLĂCI DE LEMN  
STRATIFICAT care nu cunoaște concurență.

 Podea din lemn stratificat cu o grosime  
 de 21 mm

 Deosebit de rezistentă și cu o durată lungă  
 de viață

 Rezistentă la murdărie și umezeală datorită  
 stratului de rășină de pe ambele părți

PODEA DIN OȚEL

 Placă antiderapantă  
 (nituită)

 Grosime 3mm plus  
 striație suplimentară  
 1 mm 

 Disponibil opțional

Placă 
cu efect 

antiderapant

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Sisteme electrice cu protecție la umezeală

Panou electric cu prize încorporate

Grilaj de separare interioară și ușă dublă suplimentară

Instalație electrică
Transformați containerul de depozitare sau de materiale  
într-un atelier mobil. Instalația electrică corespunzătoare  
asigură atât iluminarea, cât și operarea diverselor unelte  
electrice.

PUTERE MAXIMĂ PENTRU CONTAINERUL  
DUMNEAVOASTRĂ DE DEPOZITARE:

 Panou electric cu prize integrate 
 – 1 x priză 400 V / 5 poli / 16 A  
 – 2 x prize 230 V / 3 poli / 13 A

 Conexiuni exterioare CEE încorporate

 Sisteme electrice cu protecție la umezeală

 Corp de iluminat 

 Întrerupător

Ușă dublă  
secundară
Transformați peretele posterior al containerului  
dumneavoastră de depozitare într-o a doua intrare.

POSIBILITATE PRACTICĂ DE ACCES: 

 A doua intrare în container

 Crearea a 2 spații separate prin intermediul  
 unui grilaj de separare

 Disponibil pentru containere de  
 depozitare în diverse dimensiuni

Grilaj de separare
În cazul în care vă doriți să separați în mod vizibil  
două tipuri de produse, atunci acest grilaj de separare 
reprezintă soluția perfectă.

SEPARATORUL DE SPAȚIU PENTRU  
CONTAINERUL DUMNEAVOASTRĂ:

 Împărțirea spațiului de depozitare în zone separate 

 Este posibilă poziționarea personalizată

 Ideal în combinație cu a doua ușă dublă sau cu o ușă  
 suplimentară de acces
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Dumneavoastră știți de ce 
aveți nevoie. Noi știm care 
sunt variantele.

Bare pentru fixare
Metoda simplă de a asigura marfa. 

 Montate pe ambii pereți laterali și pe peretele frontal

 Prindere simplă a chingilor 

 Pentru asigurarea mărfii în diverse poziții

Suport unelte
Astfel fiecare unealtă își are locul și poate 
fi ușor de găsit.

 Pentru depozitarea uneltelor

 Incl. lanț de siguranță, care protejează  
 împotriva căderii în timpul transportului
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Tipuri de containere și opțiuni
Dimensiuni Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Lungime mm (exterior) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Lățime mm (exterior) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Înălțime mm (exterior) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Lungime mm (interior) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Lățime mm (interior) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Înălțime mm (interior) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Greutate kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Volum m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Posibilitate de supraetajare 4 nivele – 3 nivele 3 nivele 3 nivele 3 nivele 3 nivele
Capacitate max. de ridicare kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Sarcină utilă max. admisă kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Opțiuni
Vopsea conform paletei de culori 
RAL-CONTAINEX

Branding & Colantare –
Ușă de acces tip rulou – – – – –
Ferestre – –
Uși – – – – –
Sistem antiefracție –
Sistem de siguranță –
Sistem de rafturi – –
Podea de lemn –
Podea de oțel

Instalație electrică – –
Ușă dublă secundară – –
Grilaj de separare – – – – –
Bare pentru fixare –
Suport unelte –
Grilaj de aerisire – –

Grilaj de aerisire
Asigurați o ventilație optimă a aerului în  
containerul dumneavoastră prin intermediul  
unor grilaje suplimentare de aerisire.

AERISIRE CORESPUNZĂTOARE A 
CONTAINERULUI DUMNEAVOASTRĂ:

 Set format din două grilaje de aerisire  
 cu dimensiuni 650 x 200 mm 

 1 grilaj de aerisire în peretele frontal 

 1 grilaj de aerisire în partea de jos a ușii  
 containerului
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Mover-Box®

Soluția ideală pentru situațiile de tipul „think small”. 
Cu un volum de 7 m³, containerul pentru mutări își 
găsește oriunde loc.

CONTAINERUL FLEXIBIL ÎN FORMAT MIC:

 Rezistent la foc și la apă

 Protecție ignifugă: focul se stinge în container datorită  
 benzilor de protecție care în același timp împiedică  
 raspândirea acestuia 

 Sarcina utilă de până la 1.000 kg la o suprapunere 4 niveluri 

 Manipulare cu stivuitor, macara sau transpalet

Dumneavoastră vă gândiți la noi 
dimensiuni. Noi ne gândim cum  
să punem planurile în aplicare.

Self-Storage
Utilizați containerele noastre, pentru a crea un spațiu de self-storage.

SPAȚIU EXTERN DE DEPOZITARE ÎN FUNCȚIE DE NEVOI:

 Se pot combina diverse dimensiuni de containere,  
 de exemplu modelul LC 10’, 20’ sau Mover-Box ®

 Posibilitate sigură de depozitare pentru diverse tipuri de bunuri

Protecție  
ignifugă 

certificată

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Dumneavoastră doriți să 
aflați mai multe. Noi vă stăm 
cu drag la dispoziție.

Containere noi și second-hand 
cu o calitate de top
Calitatea este esențială pentru noi. Acesta este motivul pentru care containerele  
noastre de depozitare sunt produse în fabricile noastre europene proprii.

 Unități proprii de producție certificate în Europa

 Cele mai moderne și mai ecologice tehnologii de producție

 Utilizarea unor materiale de înaltă calitate

Pe lângă containerele nou produse puteți cumpăra de la noi și containere  
second-hand. „TOP USED” se referă la containere folosite CONTAINEX  
de înaltă calitate, garantând standardele de calitate și control bine definite.

Producție în 
conformitate cu 
cele mai stricte 
standarde de 

calitate şi de mediu

CONTAINEX- 
EXTRA:



17

 Reciclare: Utilizăm materiale care pot fi reutilizate.

	 Eficiență	energetică	și	principii	ecologice:	Producem numai în fabrici  
 certificate din Europa. 

	 Emisii	scăzute:	Ne situăm sub valorile de prag pentru emisii din UE datorită  
 grunduirii moderne KTL și a vopsirii prin pulverizare.

	 Control:	Ne asigurăm că în fabricile proprii se efectuează audituri de  
 calitate și de mediu.

	 Dezvoltare	durabilă:	Containerele noastre sunt extrem de durabile  
 – calitatea este mai importantă decât cantitatea.

Cel mai bine este să vă convingeți singuri de standardele noastre înalte.  
Vă stăm cu drag la dispoziție.

CONTAINEX  
GREEN technology înseamnă:

Pentru mai multe informații privind măsurile de mediu și de calitate luate de CONTAINEX vă invităm să consultați raportul SHEQ  
actual (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Acesta poate fi obținut de la consultantul dumneavoastră CONTAINEX.
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Dumneavoastră aveți așteptări 
mari. Noi dorim să le depășim.

Referințe
După mai mult de 40 de ani de experiență știm cu  
siguranță un lucru: există mereu o cale de a îndeplini 
dorințele fiecărui client în parte. Astfel iau naștere  
diverse soluții pe bază de containere – de la clasica 
extindere a depozitului pentru uzine până la depozite  
de materiale și de anvelope sau depozite pe șantier  
cu atelier inclus. 

SUNTEM PREGĂTIȚI PENTRU  
CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +40 316 312-505 
E-mail: ctx@containex.com 
www.containex.com

O întreprindere din cadrul WALTER GROUP
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