
Skladový kontajner
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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’

Potrebujete priestor? 
My ho dodáme.

Skladový kontajner
Či už ako skladovacia plocha v podniku, alebo ako sklad materiálu na stavenisku: Naše kontajnery sú 
praktickým riešením. Sú okamžite k dispozícii po celej Európe v mnohých veľkostiach a vyhotoveniach.  
Vyberte si z tabuľky produktov a určite si farbu podľa karty CONTAINEX-RAL. Prechodné alebo trvalé 
využívanie? To prenecháme na Vás. Sme flexibilní.

ČÍM SA VYZNAČUJÚ NAŠE SKLADOVÉ KONTAJNERY:

 Z vlastnej výroby v Európe

 Možnosť dodania s drevenou alebo oceľovou podlahou

 Pozinkované zaisťovacie tyče

 Možnosť stohovania až 3 kusov na seba

 Manipulácia so žeriavom alebo s vysokozdvižným vozíkom

 Úžitková hmotnosť zdvíhania až do 6,5 tony

 Uskladnenie až do 10 ton

 Veľký výber dodatočného vybavenia

Okamžite  
dostupné v 

rôznych farbách

CONTAINEX- 
EXTRA:

DODANIE V SÚPRAVE

Dodáme Vám viac priestoru bez zbytočne 
zabraného miesta pri preprave.Objavte cenovo 
výhodné a CO₂ šetrné dodanie kontajnerov 
v súprave!

Vaše varianty súprav
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

Údaje sa vzťahujú na vonkajšie rozmery – ďalšie detaily na strane 13.

D 4.550 mm
Š 2.200 mm
V 2.260  mm

D 6.058 mm
Š 2.438 mm
V 2.591  mm

D 2.991 mm
Š 2.438 mm
V 2.591  mm

D 2.200 mm
Š 1.600 mm
V 2.445  mm

D 2.931 mm
Š 2.200 mm
V 2.260  mm

D 2.438 mm
Š 2.200 mm
V 2.260  mm

D 1.980 mm
Š 1.970 mm
V 1.910  mm
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Vy určujete vzhľad. 
Naša kvalita 
pretrváva.

Lakovanie
Čo sa týka kvality nerobíme žiadne kompromisy. Náš 
náter vysokej kvality je na každom jednom skladovom 
kontajneri štandardom. Je ekologický, odolný proti  
korózii ako aj UV žiareniu a vďaka perfektnej priľnavosti 
náteru vyzerá dlho perfektne.

ODOLNÝ PRÉMIOVÝ NÁTER NA 
KAŽDOM JEDNOM KONTAJNERI:

 Zinkové fosfátovanie a základná vrstva  
 kataforéznym ponorným lakovaním (KTL)

 Náter práškovým nánosom vrstiev 

 Výber farby podľa karty CONTAINEX-RAL

Náter práškovým nánosom vrstiev

Rôzne farby podľa karty CONTAINEX-RAL

Zinkové fosfátovanie a základná vrstva kataforéznym ponorným lakovaním (KTL)

Zinkové fosfátovanie 
a základná vrstva 
kataforéznym po-
norným lakovaním 
(KTL) v ponornej 

nádrži

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Branding *
Čo sa týka vzhľadu máte slobodný výber. Váš skladový kontajner 
možno individuálne polepiť, vďaka čomu sa presne hodí k vzhľadu 
a vystupovaniu Vašej spoločnosti. Využite túto možnosť na dôsledné 
zviditeľnenie Vašej podnikovej značky.

INDIVIDUÁLNA PROPAGÁCIA ZNAČKY 
PRE VÁŠ SKLADOVÝ KONTAJNER:

 Vysoká hodnota opätovného rozpoznania

 Využitie ako mobilná reklamná plocha

 Nálepky s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou proti UV žiareniu 

 Krátke dodacie lehoty vďaka zásobám – spýtajte sa nás na detaily

Perfektné 
zviditeľnenie 
značky vďaka 

individuálnemu 
vzhľadu

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Pri prvej objednávke je potrebné dohodnúť technickú špecifikáciu.



6

Praktická sekcionálna brána

Vy určujete štandardy.  
My ich zdokonalíme. 

Sekcionálna brána
Vďaka jednoducho otvárateľnej sekcionálnej bráne  
premeníte svoj kontajner na komfortný sklad materiálu.

PRIESTOROVO ÚSPORNÉ OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE:

 Manuálne otváranie s ľahkým chodom

 Ako opatrenie proti vlámaniu sa uzamyká  
 prostredníctvom zacvakávacieho uzáveru a otočnej  
 rukoväti s oceľovou vložkou

 Robustný povrch (v úprave Woodgrain)

 Stabilné vyhotovenie vďaka obojstrannému oceľovému  
 plechu a 42 mm hrubej výplni PU penou

 Dostupná v rôznych farbách:      
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 K dispozícii pre LC 10’ a LC 20’

Priestorovo 
úsporné 

otváranie a 
zatváranie

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Okná a dvere
Pomocou okien a dverí vytvoríte zo svojho  
kontajnera viac ako iba jednoduchý skladovací  
priestor.

ÚPRAVA VÁŠHO KONTAJNERA 
POMOCOU OKIEN A DVERÍ:

 Okná s otáčacím/vyklápacím kovaním  
 a mrežami

 Dvojkrídlové dvere 

 Vonkajšie oceľové dvere

 Možnosť kombinácie s deliacou mrežou
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Dĺžka:   
163 mm

Výška:  
111,5 mm

Hĺbka:   
63 mm

Hrúbka materiálu: 6 mm

Sériová  
montáž zo  
závodu*

CONTAINEX- 
EXTRA:

Ochrana zámkuDržiak pre visiacu zámku

* neplatí pre skladové kontajnery so sekcionálnou bránou

Tento priestor patrí Vám. 
My ho zaistíme a zabezpečíme. 

Zabezpečenie  
proti vlámaniu
Chráňte si, čo Vám patrí. Naše zabezpečenie proti 
vlámaniu je jednoduchým a efektívnym riešením 
na bezpečné uschovanie najrôznejších materiálov.

PREMYSLENÉ RIEŠENIE 
PRE VÁŠ KONTAJNER:

 Ideálna ochrana visiacej zámky proti vlámaniu 

 Z robustnej stavebnej ocele (zvárané)

 Lakovanie vo farbe kontajnera
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Výška:  
111,5 mm

Hĺbka:   
63 mm

Vo vnútri sa nachádzajúce 2 zaistenia

Vo vnútri sa nachádzajú 4 poistky proti vypáčeniu

Bezpečnostná zámka s  
cylindrickou vložkou zámkyBezpečnostný balík

Ak si chcete byť naozaj istí, potom sú naše skladové kontajnery  
s dodatočným bezpečnostným balíkom pre Vás to pravé.

KOMPLEXNÁ OCHRANA 
PRE VÁŠ SKLADOVANÝ TOVAR:

 Iba 1 zaisťovacia tyč na pohyblivé krídlo – pre rýchle otváranie  
 a zatváranie („easy open“)

 2 vo vnútri sa nachádzajúce blokovacie čapy

 Vo vnútri sa nachádzajúca bezpečnostná zámka  
 s cylindrickou vložkou zámky

 4 vo vnútri sa nachádzajúce poistky proti vypáčeniu
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Podlaha z vrstveného dreva

Oceľová podlaha

Kladiete dôraz na detaily? 
My na spokojných zákazníkov.

Regálový systém
Priveľa miesta? Neexistuje. Prílišný poriadok? Taktiež 
neexistuje. Náš praktický regálový systém Vám pomôže 
prehľadne uskladniť skladovaný tovar v kontajneri.

EŠTE LEPŠIE VYUŽITIE PRIESTORU V KONTAJNERI: 

 Vysoká zaťažiteľnosť: 160 kg/polica

 V zmontovanom, alebo rozloženom stave

 Osvedčená kvalita CONTAINEX, skúšaná  
 podľa normy EN 15635 (STN EN 15635)

Podlaha
Spoločnosť CONTAINEX Vám štandardne ponúka 
bezkonkurenčnú PODLAHU Z VRSTVENÉHO 
DREVA.

 21 mm hrubá podlaha z vrstveného dreva

 Mimoriadne únosná a s dlhou životnosťou

 Odolná proti nečistotám a vlhkosti vďaka  
 obojstrannej vrstve zo živice

OCEĽOVÁ PODLAHA

 Ryhovaný plech

 Základná hrúbka 3 mm  
 s 1 mm vzorom 

 Voliteľne dostupný

Protišmykový 
ryhovaný plech

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Elektrická inštalácia do vlhkých priestorov

Rozvodná skrinka s integrovanými zásuvkami

Deliaca mreža s druhými dvojkrídlovými dverami

Elektroinštalácia
Premeňte svoj skladový alebo materiálový kontajner 
na mobilnú dielňu. S vhodnou elektroinštaláciou sa 
nepostaráte iba o osvetlenie, ale dokážete ovládať aj 
rôzne elektrické prístroje.

PLNÝ VÝKON PRE VÁŠ SKLADOVÝ KONTAJNER:

 Rozvodná skrinka s integrovanými zásuvkami 
 – 1 x zásuvka 400 V / 5-pól. / 16 A 
 – 2 x zásuvka 230 V / 3-pól. / 13 A 

 Zapustené CEE vonkajšie prípojky

 Elektrická inštalácia do vlhkých priestorov

 Svietidlo

 Spínač osvetlenia pri dverách

Druhé  
dvojkrídlové dvere
Premeňte zadnú stenu svojho skladového  
kontajnera na druhý vstup.

PRAKTICKÁ MOŽNOSŤ PRÍSTUPU: 

 Druhý prístup do kontajnera

 Možnosť vytvorenia 2 oddelených priestorov  
 prostredníctvom deliacej mreže

 Dostupná pre mnohé veľkosti skladových  
 kontajnerov

Deliaca mreža
Ak chcete mať rôzny skladovaný tovar jasne oddelený,  
je táto mreža overeným riešením.

PRIESTOROVO ÚSPORNÝ ODDEĽOVAČ  
PRE VÁŠ KONTAJNER:

 Rozdelenie skladovacieho priestoru na  
 samostatné úseky 

 Možnosť individuálneho umiestnenia

 Ideálna v kombinácii s druhými dvojkrídlovými  
 dverami alebo dodatočnými vstupnými dverami
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Iba Vy poznáte svoje požiadavky. 
My možnosti.

Lišty na viazanie
Nekomplikovaný spôsob na zaistenie Vašich nákladov. 

 Umiestnené na pozdĺžnych stenách a čelnej stene

 Zavesenie viazacích popruhov bez námahy 

 Na zaistenie nákladu na rôznych polohách

Držiak náradia
Vďaka nemu má každé náradie svoje pevné 
miesto a ľahko ho nájdete. 

 Na uschovanie náradia

 Vrátane poistnej reťaze, ktorá ho počas  
 prepravy chráni pred prevrátením
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Vetracie mriežky
Postarajte sa dodatočnými vetracími mriežkami  
o optimálnu cirkuláciu vzduchu vo svojom  
kontajneri.

ÚČELOVÉ VETRANIE PRE VÁŠ KONTAJNER:

 Súprava skladajúca sa z 2 vetracích mriežok  
 s rozmerom 650 x 200 mm 

 1 vetracia mriežka hore na čelnej stene 

 1 vetracia mriežka dole na dverách kontajnera

Typy kontajnerov a možnosti
Rozmery Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Dĺžka mm (zvonku) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Šírka mm (zvonku) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Výška mm (zvonku) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Dĺžka mm (zvnútra) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Šírka mm (zvnútra) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Výška mm (zvnútra) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Hmotnosť kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Objem m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Možnosť stohovania 4 vysoké – 3 vysoké 3 vysoké 3 vysoké 3 vysoké 3 vysoké
Max. úžitková hmotnosť zdvíhania kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Max. úžitková hmotnosť kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Možnosti
Náter podľa karty CONTAINEX-RAL

Propagácia značky a polep –
Sekcionálna brána – – – – –
Okná – –
Dvere – – – – –
Bezpečnostný balík –
Regálový systém – –
Drevená podlaha –
Oceľová podlaha

Elektroinštalácia – –
Druhé dvojkrídlové dvere – –
Deliaca mreža – – – – –
Lišty na viazanie –
Držiak náradia –
Vetracie mriežky – –
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Myslíte v nových dimenziách?  
My na ich presadení.

Mover-Box®

Alternatíva, ak ide o: „Think small“. S objemom  
7 m³ si Mover-Box ® nájde miesto všade.

FLEXIBILNÝ KONTAJNER V MALOM FORMÁTE:

 Odolný voči ohňu a vode

 Ochrana pred požiarmi: Oheň zhasne v kontajneri,   
 pásma ochrany pred požiarmi zabránia rozšíreniu

 Až 1 000 kg úžitkovej hmotnosti pri 4-násobnom  
 stohovaní 

 Manipulácia vidlicovým zdvíhacím vozíkom,  
 žeriavom alebo nízkozdvižným vozíkom

Self-storage
Využite naše kontajnery na vytvorenie individuálneho  
samoobslužného skladu.

EXTERNÝ SKLADOVACÍ PRIESTOR NA ŽELANIE:

 Kombinácia rôznych veľkostí kontajnerov, napríklad  
 model LC 10’, 20’ alebo Mover-Box ®

 Bezpečné možnosti skladovania pre rôzne tovary

Ochrana pred 
požiarmi 

potvrdená 
skúšobným 

ústavom

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Chcete sa dozvedieť viac? 
Radi Vás budeme informovať.

Špičková kvalita – nové a použité
Kvalita je u nás na najvyššom mieste. Preto vyrábame naše  
skladové kontajnery v našich vlastných európskych závodoch.

 Vlastné európske a certifikované výrobné závody

 Ekologické a najmodernejšie technológie výroby

 Použitie materiálov vysokej kvality

Dodatočne k našim novým vyrobeným kontajnerom si môžete 
kúpiť aj použité kontajnery. „TOP USED“ označuje použité 
kontajnery spoločnosti CONTAINEX vysokej kvality a zaručuje 
definované akostné a kontrolné štandardy.

Výroba podľa 
prísnych ekologic-
kých štandardov 

a štandardov 
kvality

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Chcete sa dozvedieť viac? 
Radi Vás budeme informovať.

 Recyklácia: Využívame materiály, ktoré možno opätovne zhodnotiť.

	 Energetická	efektívnosť	a	ekologickosť:	Vyrábame výlučne iba v certifikovaných   
 európskych závodoch.

 Nízke emisie: Vďaka nášmu farebnému prevedeniu kataforéznym ponorným lakovaním  
 (KTL) a práškovou povrchovou úpravou sme pod všetkými limitnými hodnotami EÚ.

 Kontrola: Staráme sa o to, aby v našich dodávateľských závodoch neustále prebiehali   
 ekologické audity a kontroly kvality.

	 Trvalá	udržateľnosť:	Naše kontajnery majú extrémne dlhú životnosť  
 – pretože kvalita má prednosť pred kvantitou.

Najlepšie bude, keď sa o našich vysokých štandardoch presvedčíte sami. 
Sme tu pre Vás.

CONTAINEX  
GREEN technology znamená:

Ďalšie informácie o ekologických a kvalitatívnych opatreniach spoločnosti CONTAINEX nájdete v aktuálnej správe SHEQ  
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tú si môžete vyžiadať od svojho osobného referenta spoločnosti CONTAINEX.
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Máte vysoké požiadavky?  
My ich chceme prevýšiť.

Referencie
Vďaka našim vyše 40-ročným skúsenostiam vieme, že vždy 
sa dá nájsť cesta, aby sme splnili priania zákazníkov. Takto 
vznikajú úplne odlišné kontajnerové riešenia – od klasického 
rozšírenia skladu pre priemyselné podniky, cez sklady pre 
materiál a pneumatiky, až po staveniskový sklad s dielňou.

SME PRIPRAVENÍ NA ÚLOHY,  
KTORÉ NÁM ZADÁTE.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefón: +421 2 209294-0 
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

Spoločnosť skupiny WALTER GROUP
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