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Potrebujete prostor.  
Mi ga zagotovimo.

Skladiščni kontejner
Ne glede na to ali dodatno površino za nakladanje pri obratovanju ali kot skladišče materiala za vaše gradbišče: 
naši kontejnerji so praktična rešitev. Hitro so na voljo v številnih velikostih in različicah po vsej Evropi. Izbirajte 
iz preglednice izdelkov in določite barvo v skladu z lestvico CONTAINEX-RAL. Začasna ali trajna uporaba?  
To prepustimo vam. Smo prilagodljivi.

KAJ ODLIKUJE NAŠE SKLADIŠČNE KONTEJNERJE:

 Iz lastne evropske proizvodnje

 Na voljo z lesenim ali jeklenim podom

 Pocinkani zapiralni drogovi

 Možnost zlaganja do treh kontejnerjev v višino

 Manipulacija z žerjavom ali viličarjem

 Dvižna obremenitev do 6,5 ton

 Skladiščenje do 10 ton

 Velika izbira dodatne opreme

Hitro na 
voljo v različnih 

barvah

CONTAINEX- 
EXTRA:

DOBAVA V KOMPLETU

Dobavimo vam več prostora – brez dodatnega 
transporta. Odkrijte ugodno in CO₂-prijazno 
dobavo kontejnerjev v kompletu!

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’

Različice kompleta
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

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

Podatki se nanašajo na zunanje mere – več podrobnosti na strani 13.
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Vi določate videz. 
Naša kakovost je 
zagotovljena.

Površinska zaščita
Pri kakovosti nismo pripravljeni sklepati kompromisov. 
Naše visokokakovostno lakiranje je pri vsakem  
skladiščnem kontejnerju standard. Je okolju prijazno, 
obstojno proti rji in UV-žarkom – in zahvaljujoč popol-
nemu oprijemu laka je tudi dolgoročno videti dobro.

ODPORNO PREMIUM LAKIRANJE  
PRI VSAKEM KONTEJNERJU:

 Cink-fosfatiranje in nanašanje osnovne barve  
 s katodnim potopnim lakiranjem (KTL)

 Prašno brizganje

 Izbira barve po barvni lestvici CONTAINEX-RAL

Prašno brizganje Cink fosfatiranje in katodno potopno lakiranje (KTL)

Cink-fosfatiranje in 
nanašanje osnovne 
barve s katodnim 

potopnim lakiranjem 
v potopnem bazenu

CONTAINEX- 
EXTRA:

Različne barve po barvni 
lestvici CONTAINEX-RAL
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Branding *
Na področju videza imate prosto izbiro. Vaš skladiščni kontejner je 
mogoče individualno prelepiti in tako se natančno prilega nastopu 
vašega podjetja. Izkoristite sedaj to možnost, da vašo blagovno 
znamko podjetja dosledno izvajate.

INDIVIDUALNA NAMESTITEV BLAGOVNE ZNAMKE ZA VAŠE 
SKLADIŠČNE KONTEJNERJE:

 Visoka prepoznavna vrednost

 Uporaba kot mobilna reklamna površina

 Dolgo obstojne nalepke z visoko UV-odpornostjo

 Mogoči kratki dobavni roki zaradi zagotovitve zaloge  
 – vprašajte nas za podrobnosti

Popoln nastop  
na trgu z 

individualnim 
nameščanjem 

blagovne znamke

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Pri prvem naročilu potrebno tehnično svetovanje.
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Praktična sekcijska vrata

Vi določate standarde. 
Mi jih izpolnjujemo.

Sekcijska vrata
S sekcijskimi vrati s preprostim odpiranjem spremenite vaš  
kontejner v prostorno skladišče za material.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE S PRIHRANKOM PROSTORA:

 Preprosto, ročno odpiranje

 Zaprto s pomočjo protivlomne ključavnice za zaskočno  
 zaklepanje in vrtljivim ročajem z jeklenim cilindrom

 Odporna površina (Woodgrain)

 Stabilna različica, zahvaljujoč jekleni površini  
 in 42 mm PU peni

 Na voljo v različnih barvah:      
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Na voljo za LC 10’ in LC 20’

Odpiranje in 
zapiranje s 
prihrankom 

prostora

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Okna in vrata
Z okni in vrati lahko iz vašega kontejnerja  
naredite več kot iz preprostega skladiščnega  
prostora.

OBLIKOVANJE VAŠEGA KONTEJNERJA 
Z OKNI IN VRATI:

 Okno z vrtljivim/nagibnim okovjem

 Dvokrilna vrata

 Jeklena zunanja vrata

 Mogoča kombinacija z ločilno rešetko
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To mesto pripada vam. 
Rezervirali vam ga bomo. 

Protivlomno 
varovalo
Zaščitite to, kar vam pripada. Naša protivlomna 
zaščita je preprosta in učinkovita rešitev, katero  
je mogoče kombinirati tudi z večjim varnostnim 
paketom.

PREMIŠLJENA REŠITEV 
ZA VAŠ KONTEJNER:

 Idealna zaščita pred vlomom  
 z obesno ključavnico 

 Iz robustnega, pocinkanega jekla

 Hitra montaža brez varjenja

 Montaža v obratu ali kasneje

Vse kontejnerje 
je mogoče 

kadarkoli dodatno 
opremiti

CONTAINEX- 
EXTRA:

Ključavnica je zaščitena

Držalo za obesno ključavnico

Dolžina:  
178 mm

Višina:  
88 mm

Globina:  
54 mm (brez vijakov) 
114 mm (z vijaki)

Teža: 3 kg
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2 notranja zapaha

4 varovalke proti dviganju na notranji strani

Varnostna ključavnica z zaklepnim cilindrom

Globina:  
54 mm (brez vijakov) 
114 mm (z vijaki)

Teža: 3 kg

Varnostni paket
Če želite resnično varnost, potem so naši skladiščni  
kontejnerji z obsežnim varnostnim paketom pravi za vas.

OBSEŽNA ZAŠČITA ZA VAŠ 
SKLADIŠČEN MATERIAL:

 Samo 1 zaporni drog pri vratnih krilih za prehod  
 – za hitro odpiranje in zapiranje („easy open“)

 2 notranja zaskočna zapaha

 Notranja varnostna ključavnica 
 z zaklepnim cilindrom

 4 varovalke proti dviganju na notranji strani
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Vezana lesena talna plošča

Jekleni pod

Vam so pomembne podrobnosti. 
Nam so pomembne zadovoljne 
stranke.

Sistem regalov
Preveč prostora? Nemogoče. Preveč reda? Tudi nemogoče. 
Naš praktičen sistem regalov vam pomaga pri pregledni 
hrambi vašega skladiščenega blaga v kontejnerju. 

BOLJŠI IZKORISTEK PROSTORA V KONTEJNERJU: 

 Visoka obremenitev: 160 kg/polica

 Predhodno montirano ali na voljo za samostojno montazo

 Preverjena kakovost CONTAINEX,  
 preverjeno v skladu z EN 15635

Tla
CONTAINEX vam standardno zagotavlja edinstveno 
VEZANO LESENO TALNO PLOŠČO.

 21 mm debela vezana lesena talna plošča

 Posebej nosilna in obstojna

 Neobčutljiva na umazanijo in odporna na vlago,  
 zahvaljujoč obojestranskemu premazu iz smole

JEKLENI POD

 Perforirana pločevina  
 (kovičena)

 Osnovna trdnost 3 mm  
 plus 1 mm vzorec  
 solznih kapljic

 Opcijsko na voljo

Perforirana 
pločevina,  

odporna proti 
drsenju

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Vodoodporna elektrika

Razdelilna škatla z vgrajenimi vtičnicami

Ločilna rešetka z dodatnimi dvokrilnimi vrati

Vam so pomembne podrobnosti. 
Nam so pomembne zadovoljne 
stranke.

Električna napeljava
Spremenite vaš skladiščni kontejner ali kontejner za 
material v mobilno delavnico. Z ustrezno električno 
opremo ne zagotovite samo osvetlitve, temveč lahko 
upravljate tudi različne električne naprave.

ELEKTRIKA ZA VAŠ SKLADIŠČNI KONTEJNER:

 Razdelilna škatla z integriranimi vtičnicami 
 – 1 x vtičnica 400 V / 5-polna / 16 A 
 – 2 x vtičnica 230 V / 3-polna / 13 A

 Ugreznjeni zunanji priključki CEE

 Vodoodporna elektrika

 Svetilka

 Svetlobno stikalo pri vratih

Druga 
dvokrilna vrata
Spremenite hrbtno steno vašega 
skladiščnega kontejnerja v drugi vhod.

PRAKTIČNA MOŽNOST DOSTOPA: 

 Drugi dostop do kontejnerja

 Možno ustvarjanje 2 ločenih prostorov  
 s pomočjo ločilne rešetke

 Na voljo za različne velikosti skladiščnih  
 kontejnerjev

Ločilna rešetka
Če želite različno skladiščeno blago ločiti, potem je ta 
rešetka preverjena rešitev.

VARČNA PREGRADNA STENA 
ZA VAŠ KONTEJNER:

 Razdelitev skladiščnega prostora na ločena območja 

 Možno individualno pozicioniranje

 Idealno v kombinaciji z dodatnimi dvokrilnimi vrati ali   
 dodatnimi vhodnimi vrati
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Poznate vaše zahteve. 
Mi poznamo možnosti.

Vezalna letev
Nezapleten način za zavarovanje vaših tovorov.

 Nameščene na obeh vzdolžnih stenah ali na čelni steni

 Enostavno obešanje napenjalnih trakov

 Za varovanje tovora na različnih položajih

Vpenjalo orodja
S tem ima vsako orodje svoje redno mesto 
in ga je mogoče povsem preprosto najti.

 Za shranjevanje orodja

 Vklj. z varnostno verigo, ki pri transportu  
 ščiti pred prevrnitvijo
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Vrste kontejnerjev in opcije
Mere Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Dolžina mm (zunaj) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Širina mm (zunaj) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Višina mm (zunaj) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Dolžina mm (znotraj) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Širina mm (znotraj) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Višina mm (znotraj) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Teža kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Prostornina m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Možnost zlaganja 4 visoko – 3 visoko 3 visoko 3 visoko 3 visoko 3 visoko
Maks. dvigalna nosilnost kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Maks. obremenitev kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Možnosti
Barvanje po CONTAINEX-RAL karti

Namestitev blagovne znamke in lepljenje –
Sekcijska vrata – – – – –
Okna – –
Vrata – – – – –
Protivlomno varovalo –
Varnostni paket –
Sistem regalov – –
Leseni pod –
Jekleni pod

Električna napeljava – –
Druga dvokrilna vrata – –
Ločilna rešetka – – – – –
Vezalna letev –
Vpenjalo orodja –
Prezračevalna rešetka – –

Prezračevalna 
rešetka
Z dodatnimi prezračevalnimi rešetkami zagotovite 
optimalno kroženje zraka v vašem kontejnerju.

NAMENSKO ZRAČENJE ZA VAŠ KONTEJNER:

 Komplet dveh prezračevalnih rešetk dimenzij  
 650 x 200 mm 

 1 prezračevalna rešetka na čelni strani zgoraj 

 1 prezračevalna rešetka na vratih kontejnerja  
 spodaj
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Mover-Box®

Alternativa za trenutke, ko velja: „Think small“. S prostornino  
7 m³ je povsod dovolj prostora za vaš Mover-Box ®.

PRILAGODLJIV KONTEJNER MAJHNE VELIKOSTI:

 Neprepustno za ogenj in vodo

 Požarna zaščita: ogenj ugasne v kontejnerju, trakovi    
 za požarno zaščito preprečujejo širjenje požara

 Do 1.000 kg uporabne nosilnosti in 4-kratna zložljivost 

 Ravnanje z viličarjem, žerjavom ali dvižno mizo

Vi razmišljate o novih dimenzijah.  
Mi razmišljamo o izvedbi.

Požarna zaščita 
potrjena pri 
preskusnem 

inštitutu

CONTAINEX- 
EXTRA:

Self-Storage
Uporabite naše kontejnerje, da zagotovite individualno  
lastno skladišče.

ZUNANJI SKLADIŠČNI PROSTOR PO ŽELJI:

 Kombinacija različnih velikosti kontejnerjev,      
 na primer model LC 10’, 20’ ali Mover-Box ®

 Varna možnost skladiščenja za različno blago
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Želite vedeti več.  
Rade volje vas obveščamo. 

Vrhunska kakovost za novo in rabljeno
Kakovost je za nas izjemnega pomena. Zato izdelujemo naše skladiščne  
kontejnerje v lastnih evropskih obratih. 

 Lastni evropski in certificirani proizvodni obrati

 Najbolj sodobne in okolju prijazne tehnologije izdelave

 Uporaba visoko kakovostnih materialov

Poleg naših na novo izdelanih kontejnerjev lahko kupite tudi rabljene  
kontejnerje. „TOP USED“ označuje visokokakovostne rabljene kontejnerje  
CONTAINEX in zagotavlja določene standarde kakovosti in preizkušanja.

Proizvodnja v  
skladu z najstrož-

jimi okoljskimi 
in kakovostnimi 

standardi

CONTAINEX- 
EXTRA:



17

 Recikliranje: Uporabljamo materiale, katere je mogoče ponovno uporabiti.

	 Energetska	učinkovitost	in	prijaznost	za	okolje:	Proizvajamo izključno  
 v certificiranih obratih v Evropi.

	 Nizke	emisije:	Z našim katodnim potopnim lakiranjem in prašnim brizganjem smo  
 nižje od vseh mejnih vrednosti EU.

	 Nadzor:	Zagotavljamo, da se v naših obratih nenehno izvajajo okoljske revizije  
 in nadzori kakovosti.

	 Trajnost:	Naši kontejnerji so izredno dolgo obstojni – saj ima kakovost prednost  
 pred količino.

Najbolje, da se sami prepričate o naših visokih standardih.  
Rade volje smo tukaj za vas.

CONTAINEX  
GREEN technology pomeni:

Več informacij o naših okoljskih ukrepih in ukrepih na področju kakovosti CONTAINEX najdete v aktualnem poročilu SHEQ Report 
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tega lahko zahtevate pri vašem svetovalcu za stranke CONTAINEX.
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Vi imate visoka pričakovanja. 
Mi jih želimo preseči.

Reference
Po več kot 40 letih izkušenj vemo: vedno obstaja pot 
za izpolnitev želja naših strank. Tako nastanejo povsem 
različne rešitve kontejnerjev – od klasične razširitve 
skladišča za industrijske obrate do skladišč za material 
in pnevmatike in vse do gradbiščnih skladišč, vključno 
z delavnico.

PRIPRAVLJENI SMO NA NALOGE, 
KATERE NAM ZASTAVLJATE.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +386 2 8884-300
Elektronska pošta: ctx@containex.com 

www.containex.com

Podjetje skupine WALTER GROUP
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