
Kancelárske kontajnery
Sanitárne kontajnery
Kontajnerové zostavy



Vy poskytujete prácu. 
My miesto pre ňu.

Kancelársky kontajner
Expandujete, prestavujete alebo chcete zmeniť Vašu kanceláriu z iných dôvodov? Mobilné  
priestorové riešenia CONTAINEX CLASSIC Line sa perfektne k tomu hodia: sú rýchlo postavené,  
vyrobené v overenej kvalite a prispôsobené presne Vašim potrebám. Ponúkame rôzne veľkosti a  
varianty vybavenia. Jedno je isté: Vždy nájdeme nejakú cestu.

MNOHOSTRANNÉ PRIESTOROVÉ RIEŠENIE:

 Modulová konštrukcia s flexibilnými stenovými prvkami umožňujú  
 variabilné veľkosti priestorov

 Panely v rozličných vyhotoveniach, ako aj s rôznymi variantmi zasklenia

 Robustný rám z oceľového profilu

 Optimálna tepelná izolácia

 Dostupnosť rôznej doplnkovej výbavy

 Dodanie je možné aj ako Transpack kontajner ® ako balík

Osvedčený  
panelový systém 
pre individuálnu 

úpravu

CONTAINEX 

EXTRA

Všetky kontajnery sú dostupné aj s vonkajšou výškou 2.800 mm a 2.960 mm – okrem kancelárskeho  
a sanitárneho boxu. Všetky údaje sa vzťahujú na vonkajšie rozmery – ďalšie detaily na strane 19.

VAŠE TYPY KONTAJNEROV PRE KANCELÁRIU (BM) A SANITU (SA):

Ďalšie detaily týkajúce sa kancelárskeho  
a sanitárneho boxu nájdete na našej  
internetovej stránke.

D 9.120 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 30’

D 7.335 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 24’

D 1.200 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

BM/SA-Box 5’

D 2.400 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

BM/SA-Box 8’

D 4.885 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 16’

D 2.989 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 10’

D 6.055 mm
Š 2.435 mm
V 2.591 mm

BM/SA 20’
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FLEXIBILNÝ PANELOVÝ SYSTÉM:

Dvere Dvere so zasklením Dvojkrídlové dvere Dvojité zasklenie

Plný Okno Sanitárne okno Klimatizačný prístrojPlné zasklenie
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Váš projekt je jedinečný.  
Presne ako naša realizácia.

Vnútorné  
vybavenie
Praktické – atraktívne – pohodlné: Vaše priesto-
rové riešenie musí vyhovovať mnohým kritériám. 
Vďaka našim rozsiahlym možnostiam ich môžete 
individuálne zrealizovať podľa Vášho účelu a 
spôsobu využitia.

VNÚTORNÉ VYBAVENIE VYSOKEJ  
KVALITY PODĽA VAŠICH PRIANÍ:

 Vnútorný dekor – biely alebo svetlý dub

 Podlahová doska z vrstveného dreva alebo  
 cementom viazanej drevotriesky

 Rôzne podlahové krytiny  
 (napr. sivá CLASSIC Imperial)

 Rastrové svietidlá aj v energeticky úspornej  
 variante LED

 Komfortné vybavenie, napr. klimatizácia a 
 integrovaná minikuchyňa

Veľa možností 
pre individuálnu 

úpravu

CONTAINEX 

EXTRA
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Váš projekt je jedinečný.  
Presne ako naša realizácia.

Plné zasklenie
Vďaka našim variantám plného zasklenia  
necháte vniknúť dostatok svetla a definujete  
tým aj funkčnosť a charakter priestoru.

ŠTÝLOVÉ PLNÉ PRESKLENIE  
SO SVETLÍKOM:

 Atraktívny vzhľad

 Najmodernejšie varianty zasklenia  
 s Ug až do 0,7

 Možnosti: dvojkrídlové presklené dvere,  
 ovládanie vyklápania svetlíka pákou

 Možnosť výmeny a kombinácie so  
 štandardnými prvkami

Energeticky úsporné riešenia
Popri tepelnej izolácii vysokej kvality a trojitému preskleniu máme množstvo prvkov vybavenia,  
vďaka ktorým budete šetrní k životnému prostrediu a môžete znížiť Vaše náklady.

EFEKTÍVNE VYUŽITIE ENERGIE:

 LED svietidlo so zrkadlovým rastrom

 Elektrický konvektor alebo teplovzdušný  
 ventilátor s digitálnym ovládaním

 Centrálne ovládanie vykurovania

 Teplovodné vykurovanie

 Snímače pohybu, resp. prítomnosti

 Roletová skrinka s izolačným klinom

Jednokrídlové dvere Dvojkrídlové dvere

Jednokrídlové  
dvere v strede

Plné  
zasklenie
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Okenné a  
dverové mreže
Ochráňte účinne svoj majetok mrežami  
pre okná a dvere.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ:

 Ochrana pred nepovoleným prístupom

 Dostupné pre kancelárske a sanitárne  
 okná, ako aj rôzne šírky dverí

Lakovanie a polep
Dodajte Vášmu kancelárskemu kontajneru nezameniteľný 
vzhľad. Vďaka individuálnemu lakovaniu a polepu sa  
perfektne hodí k vystupovaniu Vašej spoločnosti.

PODNIKOVÁ ZNAČKA:

 Lakovanie vysokej kvality podľa karty CONTAINEX-RAL

 Polep* s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou  
 proti UV žiareniu

* Pri prvej objednávke je potrebné dohodnúť technickú špecifikáciu.

Prístrešok a atika
Funkčný a zároveň optický high-light: Atika  
a/alebo prístrešok dodatočne zvýši estetickú  
hodnotu Vášho kancelárskeho kontajnera.

ATRAKTÍVNÁ VONKAJŠIA ÚPRAVA:

 Lakovanie nezávislé od farby kontajnera

 Umiestnenie na pozdĺžnej a čelnej strane

 Prístrešok je dostupný s alebo bez podpier
Optické  

akcenty vďaka 
kontrastnej  

farbe

CONTAINEX 

EXTRA
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Chcete komfort.  
Rozmaznávame rozmanitosťou.

Sanitárne kontajnery
Keď využívate sanitárne kontajnery, hrajú hygiena a čistota  
hlavnú úlohu. Naše WC a sanitárne kontajnery ponúkajú  
komfortné zariadenie s čerstvou vodou namiesto chémie  
– ideálne aj pre dlhodobé použitie.

WC A SANITÁRNE KONTAJNERY PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU:

 Rýchlo postavené a okamžite pripravené na použitie

 Izolácia vysokej kvality

 Voliteľne s vnútorným vyhotovením z oceľového plechu

 Dostupnosť rôznych vyhotovení: napr. WC pre dámy,  
 WC pre pánov, WC pre dámy/pánov, sprchový kontajner,  
 umývací kontajner, bezbariérový kontajner a mnohé iné

Robustné  
sanitárne  

vyhotovenie 
vysokej kvality

CONTAINEX 

EXTRA
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Vnútorné vybavenie 
Vnútorné vybavenie sanitárneho kontajnera  
sa flexibilne prispôsobí Vašim požiadavkám.

ÚČELOVÉ VYBAVENIE:

 Dvojitý / štvoritý žľab na umývanie a sprchovacie  
 kabíny zo stabilného sklolaminátu bez škár

 Protišmyková, vodeodolná a antibakteriálna cementovo- 
 drevotriesková podlahová doska s presahom na steny

 Nerozbitné kovové zrkadlo

 Protišmyková trieda podlahovej krytiny: R9 až R11

 Jednotlivé umývadlá z keramiky v rôznych veľkostiach

Bezbariérový  
sanitárny kontajner
Vďaka nášmu bezbariérovému sanitárnemu kontajneru  
máte po ruke overené riešenie vysokej kvality.

CERTIFIKOVANÁ KVALITA*:

 Stabilné vybavenie vysokej kvality pre Vašu  
 bezpečnosť – napr. zámky Eurokey, poplašné  
 svietidlo, poplašný spínač ovládaný šnúrou

 Možnosť dodania v rôznych kombináciách,  
 napr. Dámy / Páni / Bezbariérové

* Certifikácia podľa normy DIN 18040-1 (reg. č. P1B064)

Teplá voda 
Zaistite a zabezpečte si s našimi sanitárnymi riešeniami  
spoľahlivú dodávku studenej a teplej vody.

PREMYSLENÉ OHRIEVANIE VODY:

 Ohrievač vody s objemom 5, 15, 80, 150 alebo 300 litrov

 Prietokový ohrievač

 Vodovodná prípojka cez podlahu alebo zapustená do steny
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Bezkontaktná umývadlová armatúra

Sanitárny kontajner  
pre podujatia
V prípade podujatí sú nevyhnutné sanitárne zariadenia  
na úzkom mieste. Náš sanitárny kontajner pre podujatia  
to zvláda zabezpečiť.

HYGIENICKÉ SANITÁRNE RIEŠENIE PRE PODUJATIA:

 Okamžite dostupné a rýchlo zostavené

 K dispozícii v rôznych vyhotoveniach

 Až 16 toaliet alebo 12 spŕch v jednom sanitárnom kontajneri

 Čerstvá voda namiesto chémie

 Sprchovanie s ohrievačom teplej vody

Sanitárne energeticky 
úsporné riešenia
Kto rozumne využíva vodu a prúd, znižuje svoje náklady  
a zároveň robí niečo pre svoje životné prostredie.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ VYBAVENIE:

 Armatúra s funkciu štart / stop

 Splachovacia nádrž s úspornou funkciou

 Pisoár bez vody

 Svietidlo LED

 Hlásič pohybu pre svetlo

 Voliteľne: Bezdotykové sanitné vstavané  
 prvky a komponenty z ušľachtilej ocele
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Máte individuálne požiadavky.  
My máme riešenie na mieru.

Kancelárske  
kontajnery 
Na základe našich jednotlivých kon-
tajnerov v piatich rôznych veľkostiach 
dokážete zrealizovať množstvo kombi-
nácii a pôdorysných tvarov.
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WC a sanitárny  
kontajner 
Od 5’ WC-kontajnera až po veľkú sanitárnu zostavu: 
Zrealizujeme riešenie podľa Vašej potreby. Rozdelenie 
priestorov a vybavenie sú pritom variabilné.

Možné sú  
mnohé ďalšie 

varianty a  
kombinácie

CONTAINEX 

EXTRA
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Vy rozmýšľate bez hraníc,  
my realizujeme Vaše nápady.

Kontajnerové zostavy
Na základe flexibilnej konštrukcie môžete naše moduly skombinovať do komplexných 
priestorových riešení. Rozdelenie priestorov a vybavenie pritom určíte na základe  
Vašich potrieb. Vymeniteľné stenové panely Vám otvárajú nespočetné možnosti.

FLEXIBILNÝ MODULOVÝ SYSTÉM:

 Kedykoľvek rozšíriteľné a prispôsobiteľné vďaka jednoduchej  
 montáži a demontáži

 Masívny rám z oceľového profilu a pozinkovaný profilovaný plech

 Pri zohľadnení prevádzkového zaťaženia, zaťaženia snehom atď.,  
 máte možnosť uloženia až 3 kusov na seba – podľa technického popisu

 Optimálna tepelná izolácia pre vysoký komfort

PRÍKLADY ZOSTÁV:

Stavebná kancelária Zamestnanecké a 
sociálne priestory

Výstavný a predajný priestor

Rozšírenie kancelárií Priemyselné kanceláriePrechodná kancelária s terasou

Flexibilne  
rozšíriteľné a 

prispôsobiteľné

CONTAINEX 

EXTRA
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Vy sa chcete rozvíjať,  
my vytvoríme voľné priestory.

Kontajner  
s vonkajším 
schodiskom
Kto chce nahor, potrebuje schodisko  
– alebo kontajner s vonkajším schodis-
kom, ktorý spája viacero podlaží.

PRAKTICKÉ MODULY  
VONKAJŠIEHO SCHODISKA:

 Variant Bau (16’) pre stavenisko

 Variant Classic (20’) pre verejne  
 prístupné priestory

 S integrovaným oceľovým vonkajším 
 schodiskom a flexibilným systémom  
 zábradlia

Kontajner  
s vnútorným  
schodiskom
Aby ste sa dostali z jedného podlažia  
na druhé, môžete takisto integrovať aj  
kontajner s vnútorným schodiskom.

VNÚTORNÉ SCHODISKO  
Z MASÍVNEHO DREVA  
V 2 VARIANTOCH:

 Rovné drevené vnútorné  
 schodisko

 Drevené vnútorné schodisko  
 s podestou

Vnútorné schodisko 
s podestou14



Chodbové  
kontajnery
Veľké kontajnerové zostavy musia byť dobre  
premyslené. Naše chodbové kontajnery Vám  
pomôžu vytvoriť vo Vašej zostave zmysluplné  
spájacie chodby a cesty.

JEDNODUCHO Z MIESTNOSTI  
DO MIESTNOSTI:

 Prepojenie rôznych priestorových modulov

 Individuálna úprava – od malých priestorových 
 riešení až po veľké kancelárske komplexy

 K dispozícii so stenovými panelmi alebo bez 
 stenových panelov

Terasové kontajnery
Voľný priestor je dôležitý – postarajte sa preto o dodatočné plochy na 
oddych. Terasové kontajnery môžete využiť jednotlivo alebo ako súčasť 
Vašej kontajnerovej zostavy a sú dostupné v rôznych variantoch.

FLEXIBILNÉ VOĽNÉ PRIESTORY:

 Stabilná rámová konštrukcia

 K dispozícii so strechou alebo bez strechy

 Dostupné so zábradlím alebo bez zábradlia

 Voliteľné drevené obloženie zo sibírskeho smrekovca  
 – ideálne vhodné ako prístrešie pre fajčiarov

 Sivá palubová podlaha WPC z lamiel 150 x 25 mm

 Voliteľná elektroinštalácia /voliteľné osvetlenie

 Lakovanie podľa karty CONTAINEX-RAL

K dispozícii  
v rôznych  
variantoch

CONTAINEX 

EXTRA
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Vy si zachováte prehľad,  
my dbáme na detaily.

Kontajnerové 
zostavy 
Vďaka mobilným priestorovým mo-
dulom dokážete Vašu kontajnerovú 
zostavu flexibilne upraviť a presne 
prispôsobiť daným predpokladom.

Možné sú  
nespočetné  

varianty prechád-
zajúce viacerými 

podlažiami

CONTAINEX 

EXTRA

16



17



Vy hľadáte bezpečnosť.  
My Vám ukážeme cestu.

Tepelná izolácia
Dôverujte vo všetkých smeroch  
optimálnej tepelnej izolácii.

VÝBAVA PRE VŠETKY TEPLOTY:

 Izolácia strechy: Hodnota Umax od 0,15 do 0,36

 Izolácia stien: Hodnota Umax od 0,20 do 0,57

 Izolácia podlahy: Hodnota Umax od 0,12 do 0,55

 Izolácia okien: Hodnota Ug od 0,7 do 1,1

 Izolácia dverí: Hodnota Ud od 0,87 do 1,9

 Varianty izolácie: Minerálna vlna, PU (polyuretán),  
 PIR (polyizokyanurát) alebo kamenná vlna

Hodnota Umax = Maximálny súčiniteľ prestupu tepla v W / m²K
Hodnota Ug = Účiniteľ prestupu tepla zostavy skiel v W / m²K
Hodnota Ud = Súčiniteľ prestupu tepla dverí v W / m²K

Požiarna  
odolnosť
Náš systém ochrany pred požiarmi je vhod-
ný pre jednotlivé kontajnery a kontajnerové 
zostavy. Vyznačuje sa rýchlou montážou a 
vysokými triedami požiarnej odolnosti.

KOMPONENTY S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU:

 Protipožiarna ochrana strechy: v závislosti od 
 variantu izolácie – požiarna odolnosť REI 30, 60 alebo 90,  
 hodnota U od 0,15 do 0,36

 Protipožiarne ochrana stenové prvky: v závislosti od  
 variantu izolácie – požiarna odolnosť REI 30 alebo 90,  
 hodnota súčiniteľa prestupu tepla U od 0,20 do 0,66

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla = Súčiniteľ prestupu tepla v W / (m²K)
REI/EI: R = Nosnosť, E = Celistvosť, I = Tepelná izolácia

Energeticky  
efektívna 

konštrukcia a 
príjemná klíma  

v miestnosti

CONTAINEX 

EXTRA
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Typy kontajnerov  
a možnosti vybavenia

Rozmery BM/SA 10’ BM/SA 16’ BM/SA 20’ BM/SA 24’ BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Dĺžka mm (zvonku) 2.989 4.885 6.055 7.335 9.120 1.200 2.400

Šírka mm (zvonku) 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 1.400 1.400

Výška1 mm (zvonku) 2.591 2.591 2.591 2.591 2.591 2.540 2.540

Výška balíka 2, 4 mm (zvonku) 648 648 648 648 648 – –

Dĺžka mm (zvnútra) 2.795 4.690 5.860 7.140 8.925 1.055 2.255

Šírka mm (zvnútra) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 1.255 1.255

Výška1 mm (zvnútra) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.200 2.200

Veľkosť miestnosti / priestoru 2 v m2 

(zaokrúhlene) 6,3 10,5 13,1 16,0 20,0 1,3 2,8

Hmotnosť  2 kg od 1.290 od 1.690 od 1.930 od 2.250 od 2.710 350 570

Hmotnosť balíka 3 kg od 1.350 od 1.750 od 1.990 od 2.310 od 2.770 – –

Možnosti vybavenia

Varianty vnútorného vybavenia – napr.

 Vnútorný dekor (biely / svetlý dub)

 Podlahová doska z vrstveného  
 dreva / cementom viazanej  
 drevotriesky

 Rôzne podlahové krytiny

 Rôzne druhy osvetlenia

	 Klimatizačná	jednotka –

	 Minikuchyňa – –

 Sanitárne vyhotovenie

Plné zasklenie – –

Energeticky úsporné riešenia

Okenné a dverové mreže – –

Lakovanie a polep

Prístrešok a atika – –

Teplá voda

Bezbariérový sanitárny kontajner – –

Sanitárny kontajner pre podujatia – – –

Varianty tepelnej izolácie

Protipožiarne vyhotovenie – –

Doplnkové typy kontajnerov

Kontajner s vonkajším schodiskom – – – – –

Kontajner s vnútorným schodiskom – – – –

Terasové kontajnery – – – – – –

Spájací kontajner – – – – –

Legenda:
 Dostupný (-é, -á)   Čiastočne dostupný (-é, -á)

1 Možnosť dodania aj s vonkajšou výškou 2.800 mm / svetlou výškou vnútorného priestoru 2.540 mm a s vonkajšou výškou 2.960 mm / svetlou 
výškou vnútorného priestoru 2.700 mm – okrem kancelárskeho a sanitárneho boxu. 2 Základom je kancelársky kontajner v štandardnom vyhotovení. 
3 Podľa vybavenia. 4 Dodávka kontajnerov Transpack Container ® nie je možná pri všetkých variantoch vybavenia.

Všetky v prospekte vyobrazené obrázky a možnosti vybavenia majú symbolický charakter.  
Skutočné vyhotovenie sa môže od tohto odlišovať.
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Dodanie v  
zmontovanom stave 

Alebo priestorovo 
úsporne ako  

Transpack ® v balíku

Vy chcete najlepšiu starostlivosť.  
My sme tu pre Vás. 

Poradenstvo  
a servis
Orientácia na zákazníkov a služby, ako aj servis 
sú v stredobode záujmu rakúskeho rodinného 
podniku CONTAINEX. Radi Vám poradíme!

 Skúsenosti získané po desaťročia

 Poradenstvo a plánovanie priamo  
 na mieste a vo Vašom jazyku

 Dlhoročné zásobovanie náhradnými dielmi

 Rôzne možnosti financovania

 Garancia spätného odkúpenia pre  
 kontajnery CONTAINEX

Dodanie  
a montáž
V závislosti od požiadavky zákazníka a loka- 
lity dodávame naše flexibilné priestorové 
moduly pre finálnu montáž priamo na miesto 
v predbežne zmontovanom stave alebo ako 
kontajnery Transpack Container ® v balíku.

 Optimalizácia prepravných nákladov

 Redukcia CO₂ pri dodaní

 Rýchle dodanie a jednoduchá montáž
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Výroba
Kvalita je u nás na najvyššom mieste. Preto vyrábame 
naše kancelárske a sanitárne kontajnery v našich vlast-
ných európskych závodoch. 

 Vlastné európske a certifikované výrobné závody

 Najmodernejšie a ekologické technológie výroby

 Použitie materiálov vysokej kvality

 Priebežné kontroly kvality

 Dodržiavanie prísnych ekologických štandardov  
 a štandardov kvality

Ochrana životného prostredia – 
made in Europe
Osobitne kladieme dôraz na dodržiavanie prísnych ekologických štandardov a  
štandardov kvality. Tie sú zhrnuté v našom certifikáte CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY ZNAMENÁ:

 Recyklácia: Využívame materiály, ktoré možno opätovne zhodnotiť.

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

	 Redukcia	CO₂:	Kladieme maximálny dôraz na redukciu emisií CO₂, ako aj  
 na nízke škodlivé emisie pri výrobe, preprave a bežnom využívaní kontajnerov.

 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.

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.

Vlastná  
európska  
výroba

CONTAINEX 

EXTRA
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Máte vysoké požiadavky?  
My ich chceme prevýšiť.

Referencie
Možnosti využitia našich kontajnerov sú takmer 
neobmedzené. Či už kancelárska budova, 
ubytovňa personálu, výstavný priestor, jedáleň, 
spoločenský priestor alebo stavebná kance-
lária: Po viac ako 40. rokoch v našom odvetví 
vieme, ako nadchnúť zákazníkov premyslenými 
riešeniami. 

TEŠÍME SA NA NOVÉ VÝZVY.
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