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- rámom z oceľovej zváranej konštrukcie,

- opláštením z lakovaného pozinkovaného plechu 0,60 mm,

- strechou z trapézového pozinkovaného plechu 0,63 mm
s parozábranou a izoláciou,

- stenou s laminovanou DTD v bielej farbe alebo dekoru drevo
s parozábranou a izoláciou,

- možnosť dodávky príplatkových vybavení ako sú napríklad mreže
okien a dverí.

Obytný kontajner
Typ: 4576

- Vnútorná výška: 2350 mm.

- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.

- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.

- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).

- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.

- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.

Obytné kontajnery sú svojou konštrukciou samonosné a sú prepravované a dodávané ako stavba na kľúč. Na pevno zvarený oceľový rám
odolný voči skrúteniu tvorí priestorovú jednotku. Rámy sú upravené podľa noriem ISO a môžu byť zostavované a spájané podľa potreby
vedľa seba, za sebou alebo nad sebou. Vypustením vonkajších stien, alebo zabudovaní deliacich priečok môžu byť tvorené ľubovoľne
veľké priestory (kancelárie, vrátnice, sociálne zázemie...). Výborné izolačné vlastnosti prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
Celkovo sa jedná o rýchle a ekonomické riešenie s možnosťou následného využitia na iných miestach.

OBYTNÉ A SANITÁRNE KONTAJNERY

Obytný kontajner
Typ: 4579

- Vnútorná výška: 2350 mm.

- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.

- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.

- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).

- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.

- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.

na vyžiadanie

2435 x 6055 x 2600 mm

Obytné a sanitárne kontajnery sú tvorené:

na vyžiadanie

2435 x 2989 x 2600 mm

Obytné aj sanitárne kontajnery je možné vyrobiť na mieru podľa vašich požiadaviek.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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