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- Рамка от стоманена заварена конструкция,

- стени от боядисана поцинкована ламарина 0,60 мм,

- покрив от трапецовидна поцинкована ламарина 0,63 мм
с парозащита и изолация,

- стена от ламинирано ПДЧ в бял цвят или декоративно дърво
с парозащита и изолация,

- Възможност за доставка на редица аксесоари срещу до-
пълнително заплащане като мрежи за прозорците и вратата.

Жилищен контейнер
Tип: 4576

- Вътрешна височина: 2350 мм.

- Под: циментирана плоскост 22 мм, ПВЦ 1,5 мм, изолация.

- Оборудване: входна врата 875 х 2000 мм, ISO прозорец 945 х 1200 мм
с ролетна щора.

- Електроинсталация: стандартна (лампи, контакти).

- Отопление: конвекторни панели 2 кW.

- Цветово изпълнение: по системата RAL.

Жилищните контейнери са самоносещи по своята конструкция и се транспортират и доставят като строителство до ключ.
Заварена стоманена рамка, устойчива срещу усукване, създава помещението. Рамките са обработени в съответствие с ISO и могат
да бъдат комплектовани и свързвани според нуждите - една до друга, една зад друга или една над друга. Чрез изпускане
на външните стени или вграждане на делителни стени могат да се създават различни по големина помещения в съответствие
с желанията на клиента (офиси, портали, санитарни помещения, ...).Отличните изолационни качества спомагат за намаляване
на експлоатационните разходи. Бързо и икономично решение с възможност за последваща употреба на други места.

ЖИЛИЩНИ И САНИТАРНИ КОНТЕЙНЕРИ

Жилищен контейнер
Tип: 4579

- Вътрешна височина: 2350 мм.

- Под: циментирана плоскост 22 мм, ПВЦ 1,5 мм, изолация.

- Оборудване: входна врата 875 х 2000 мм, ISO прозорец 945 х 1200 мм
с ролетна щора.

- Електроинсталация: стандартна (лампи, контакти).

- Отопление: конвекторни панели 2 кW.

- Цветово изпълнение: по системата RAL.

2435 x 6055 x 2600 мм

Жилищните и санитарни контейнери се състоят от:

2435 x 2989 x 2600 мм

Както жилищните, така и санитарните контейнери могат да се изработят по мярка,
в съответствие с Вашите изисквания.
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