
Kancelářský kontejner • Kontejnerové sestavy
Sanitární kontejner • WC-kontejner

Specialista na mobilní prostorové systémy



Mnohostranná řešení prostoru pro okamžité nasazení

Kancelářský kontejner

Kontejnerová jednotka

Konferenční místnost Sestava dvou kontejnerů jako prodejní kancelář

Kontejner 20’ jako stánek na veletrhu

Sestava dvou kontejnerů

Sestava dvou kontejnerů jako prezentační místnost

• Kombinovatelné, jednoduše vyměnitelné  
 stěnové panely z pozinkovaného plechu
• Optimální tepelná a zvuková izolace

• Možné dodatečné vybavení
• Robustní ocelová konstrukce s kontejnerovými  
 rohy a kapsami pro vysokozdvižný vozík
• Venkovní zásuvky CEE zapuštěné v rámu kontejneru

Typ BM 16’Typ BM 10’ Typ BM 20’



Kancelářské kontejnery CONTAINEX v paketu = Transpack kontejnery ®

Kancelářský kontejner

Individuální možnosti sestavení díky panelové konstrukci

Až do 10 kontejnerů na kamion

Jednoduchá montáž svépomocí

Hotová kancelář

• Kancelářské kontejnery lze dodat i jako  
 Transpack kontejnery v paketech
• Až do 10 kontejnerů můžeme naložit 
 na kamion

• Montáž vlastními silami šetří náklady
• Snadnější, rychlejší montáž  
 pomocí standardního nářadí 
• Kdykoliv rozšířitelný

Typ BM 24’ Transpack ContainerTyp BM 30’



Výhody pro Vás:

• Až 3-podlažní sestavy

• Individuální plán místnosti

• Vybavení pro různé aplikace

• Lakování dle CTX-RAL-karty

Kancelářské kontejnery lze kombinovat do kontejnerových sestav

Kontejnerové sestavy

Chodba v kontejnerové sestavě

Šatny

Dodatečný prostor v provozu

Různé barvy dle CTX-RAL-karty

Přechodná kancelář Ubytovna zaměstnanců

Stavební kancelář



Vyberte si 
Vaše stěnové panely 

Přesvědčivá technická řešení

• Masivní provedení z ocelových profilů garantuje 
 robustní konstrukci
• Snadno vyměnitelné stěnové panely s pozinkovaným profilovým  
 plechem zajišťují dlouhodobě vysoce kvalitní vzhled
• Optimální tepelná a zvuková izolace poskytují vysoký komfort
• Dvojité prosklení PVC oken s integrovanými žaluziemi  
 přináší mimořádný komfort používání
• Celkové rozměry CTX kontejneru odpovídají ISO normě a lze  
 je snadno přepravovat

Plný Okenní Se sanitárním oknem Dveřní
Dveře s plným 

prosklením

S klimatizací Plné prosklení Dvoukřídlové dveřeDvojité prosklení

Zapuštěný CEE přípoj

Montáž a demontáž stěnových panelů lze provést snadno a rychle.



• Rychlá montáž přímo na místě   
• Ihned použitelné  
• Robustní ocelová konstrukce    
• Kvalitní izolace

• Komfortní vybavení v různých variantách
• Namísto chemie čistá voda 
• Možnost různých variant výbavy  
 (např. včetně sprch)

Čisté řešení pro vysoké nároky

WC-kontejner

8’ WC kontejner 20’ WC-kontejner adaptován jako toaleta na parkovišti

20’ WC-kontejner dámy / pánové během akce5’ WC-kontejner

Typ WC 8’Typ WC 5’ Typ WC 20’



Sanitární kontejner

Sanitární kontejner s umyvadlem a sprchovými kabinami

Umyvadlo (2 / 4) Sprchový kout se závěsem Nerozbitné kovové zrcadlo

Splachovací nádržka s úspornou funkcí

Bezbariérové WC Podlahová krytina Surestep

Samouzavírací baterie

Vodovodní přípojka zapuštěná ve stěně

Hygrostatický regulovaný ventilátor

TYP
VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

Délka Šířka Výška ¹ Délka Šířka Výška ¹ Hmotnost ²

SA 10’ 2.989 2.435 2.591 2.815 2.260 2.340 od 1.490

SA 16’ 4.885 2.435 2.591 4.710 2.260 2.340 od 2.000

SA 20’ 6.055 2.435 2.591 5.880 2.260 2.340 od 2.490

SA 24’ 7.335 2.435 2.591 7.140 2.260 2.340 od 3.000

SA 30’ 9.120 2.435 2.591 8.925 2.260 2.340 od 3.490

WC 5’ 1.200 1.400 2.540 1.055 1.255 2.200 350

WC 8’ 2.400 1.400 2.540 2.255 1.255 2.200 570

ROZMĚRY (mm) A HMOTNOSTI (kg):

¹ Možnost dodání i v rozměrech vnější výška 2.800 mm / vnitřní výška 2.540 mm     ² Dle vybavení

ENERGETIC
-

KY Ú
SPORNÝ

ENERGETIC
-

KY Ú
SPORNÝ



• Rychlá montáž přímo na místě    
• Ihned použitelné    
• Robustní ocelová konstrukce
• Kvalitní izolace

• Kompletní a komfortní vybavení    
• Namísto chemie čistá voda   
• Různé možnosti vybavení
• Vnitřní plechové provedení (volitelné)

Hygiena a čistota na nejvyšší úrovni

Sanitární kontejner

10’ Sanitární kontejner

Sanitární kontejner uvnitř

Sanitární kontejner s umyvadlem a sprchovými kabinamiPoužití při akci

Typ SA 20’Typ SA 10’ Typ SA 30’



KlimatizacePodávací a mluvicí otvor

Vyberte si 
Vaše vybavení na přání

MinikuchyňkaVarianty izolace

Plné prosklení s horním světlíkem Posuvné oknoFixní zasklení

Protipožární komponenty

Okénko s posuvnou částí

Optimální zasklení

Fixní prosklení panelů
• Možná výměna a kombinace se standardními  
 prvky (pevný, okenní, dveřní prvek)
• Atraktivní poměr cena / výkon
• Tvrzené sklo 4-16-4 plněné plynem  
 (u = 1,1), bílý PVC profil
• Dodáváno pro vnitřní výšku 2.350 mm,  
 2.540 mm a 2.700 mm

Prosklení kontejnerů se samostatnými horními okny *
• Atraktivní vzhled
• Sklo ESG 6-16-6 plněné plynem (u = 1,1), bílý PVC profil
• Opcionálně dodávané typy skel (VSG, TVG)
• Volitelně dvoukřídlé prosklené dveře
• Volitelně páka ovládaní výkyvu horních oken
• K dispozici pro kontejnery s vnitřní výškou  
 2.540 mm a 2.700 mm

* Zasklení kontejnerů je k dispozici pouze v uvedeném provedení. Je pevně spojeno s rámem a  
není tam možná žádná další úprava. Pro každou sestavu je nutná technická kontrola a schválení.



Možnosti vybavení umožňují individuální přizpůsobení požadovanému účelu použití

Vyberte si 
Vaše vybavení na přání

Vnější schody Přístřešek / Atika Okenní mříž / Dveřní mříž

Podlahová deska z překližky nebo z cementotřísky Vnitřní schodiště

Rastrová světlaVysoce odolná podlahová krytina Pohybový senzor pro světlo

Vnitřní dekor (bílá nebo dub světlý)

TYP

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

Délka Šířka
Výška ¹

(smontovaný)
Výška ¹
(paket)

Délka Šířka Výška ¹
Váha ²

(smontovaný)
Váha ²
(paket)

BM 10’ 2.989 2.435 2.591 648 2.795 2.240 2.340 od 1.290 od 1.350

BM 16’ 4.885 2.435 2.591 648 4.690 2.240 2.340 od 1.690 od 1.750

BM 20’ 6.055 2.435 2.591 648 5.860 2.240 2.340 od 1.930 od 1.990

BM 24’ 7.335 2.435 2.591 648 7.140 2.240 2.340 od 2.250 od 2.310

BM 30’ 9.120 2.435 2.591 648 8.925 2.240 2.340 od 2.710 od 2.770

¹ Možnost dodání i v rozměrech vnější výška 2.800 mm / vnitřní výška 2.540 mm     2 Dle vybavení
Nabízíme také spojovací kontejner 16’ / 24’ kontejner a schodišťový kontejner – detaily na požádání

ROZMĚRY (mm) A HMOTNOSTI (kg):

ENERGETIC
-

KY Ú
SPORNÝ



V průběhu veletrhů, akcí a na veřejných oblastech 
vyžadují úřady stále častěji bezbariérové 
WC-kontejnery.

Pak má pro Vás CONTAINEX to správné řešení! 
Nové provedení bezbariérového WC-kontejneru 
společnosti CONTAINEX je certifikováno dle 
DIN 18040-1 („bezbariérové stavby“). Tento 
kontejner plní nejnáročnější požadavky.

Výhody pro Vás:
• Certifikováno dle DIN 18040-1 (reg.č. P1B064) 
• Stabilní a vysoce kvalitní vybavení
• Ideální pro krátkodobé nasazení nebo 
 dlouhodobé používání 
• K dodání i jiné kombinace 
 (např.20’ WC-kontejner dámy / páni / bezbariérový)
• Možné různé varianty vybavení

Bezbariérový WC-kontejner s certifikátem dle DIN

Alarmové světloZámek Eurokey Alarmové světlo

Vnitřní pohled bezbariérové provedení dle DIN 18040-120’ WC-kontejner bezbariérový / páni / dámy



Naše výrobní závody

Made in Europe

Další informace o opatřeních firmy CONTAINEX k zaručení kvality a ochrany životního prostředí naleznete ve zprávě CTX-SSHE-Q  
(Safety-Security-Health-Environment-Quality). Tento dokument si můžete vyžádat od svého prodejce společnosti CONTAINEX.

CZECH-Cont
Ostrov
ČESKO

Dlouhodobé partnerství s certifikovanými  
výrobními závody, jež vlastní firma CONTAINEX, 
zaručuje vysokou a kontrolovanou kvalitu 
výrobků.

Podporujeme energeticky efektivní technologie, 
využíváme recyklovatelné materiály a ekologické 
výrobní postupy. Výroba kancelářských, sanitárních 
a skladových kontejnerů probíhá podle přísných 
standardů kvality a ochrany životního prostředí 
(GREEN technology).

VÝROBNÍ ZÁVODY 
PŘEHLEDNĚ:

ARCONT
Gornja Radgona 
SLOVINSKO



• Výběr a využití recyklovatelných materiálů
• Energetická efektivní a ekologická výroba v certifikovaných 
 evropských výrobních závodech
• Stálé kontroly kvality a audity ochrany životního prostředí 
 v dodavatelských závodech
• Dlouhá doba životnosti produktu

Výroba kancelářských a sanitárních kontejnerů vyrobených  
podle přísných ekologických norem a norem jakosti.

Made in Europe

GREEN technology je označení pro 

CESKO 
SLEZSKA
Zlate Hory
ČESKO

ALFE-MI
Zivinice
BOSNA 
& HERZEGOVINA

CONTAINEX
-MONOLIT
Kovrov
RUSKO



Příklad půdorysu

Kancelářský kontejner

Kontejnerové sestavy

Kancelářský kontejner 20’ standard

Kancelářský a sanitární kontejner – sestava z dvou kontejnerů

Kancelářské a sanitární kontejnery – trojitá sestava

Kancelářské a sanitární kontejnery – sestava ze 6 kontejnerů



Sanitární kontejner

WC-kontejner

Sanitární kontejner 10’

WC-kontejner dámy / páni 20’

WC kontejner 5’

WC-kontejner se sprchou 8’

Možnost mnoha variant a kombinací



Mnohostranné 
možnosti využití

Školka Lékárna

Odpočívárna Obchod u čerpací stanice

Mýtní stanice Kancelář mistra



Mnohostranné 
možnosti využití

Kancelář autoškoly Otevřená kuchyně

Reprezentativní kancelář Funkční kancelářský prostor

Stavební kancelář v náročné poloze Prodejna aut a výstavní prostor



Mnohostranné 
možnosti využití

Perfektně přizpůsobené rozšíření plochy Výrobní kancelář

Stavební kancelář Kantýna

Přechodná kancelář Centrála vzdušných záchranářů



Mnohostranné 
možnosti využití

Kancelářská budova Dílna

Ubytování pro pracovníky hotelu Denní místnost pro řidiče taxi

Výstavní a prodejní prostory Ubytování pro personál


