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CUSTOMS

Containere modulare
pentru planuri
personale sau
profesionale.

BROȘURĂ
Container 6 m

Furnizăm containere adaptate
nevoilor dumneavoastră
profesionale.

+ 40 754 217 421
www.south-east-customs.ro

Avantaje
Containere modulare
Construcțiile modulare pot avea drept
destinație înfiintarea spațiului necesar
dezvoltării unei afaceri, spații de
cazare sau spații locuibile. Produsele
South East Customs sunt o investiție
cu un grad mare de randament și
timp redus de amortizare.

Utilitate
Activități comerciale,
sau personale

Flexibilitate
Structură mobilă, fără
fundație fixă

Personalizare
Utilizăm module
prefabricate

Cadru (Structură metalică)
Patru piese de colț sistem twist lock cu orificii de prindere
(conform specificațiilor ISO ale producătorului);
Vopsea în 2 straturi: grund și vopsea poliuretanică (Vopsire
în cuptor cu încălzire);
Stâlpii sunt profilați la rece din tablă zincată cu o grosime
a metalului de 2,5 mm;
Structură zincată profilată la rece cu o grosime a metalului
de 2,5 mm;
Culoare structură: alb (RAL 9010);
Protecție anti rugină;

Pereți
Panouri sandwich microcasetat de 40 mm
grosime cu spuma poliuretanică PUR și
prindere ascunsă (Dotare standard!);
Ușă metalică galvanizată cu grosime de 50 mm
(Structura stratului de vopsea este coaja de
portocală, anti-zgâriere);
Fereastra PVC, 4 camere, 100 x 100 cm,
deschidere fixă (Dotare standard!);
Culoare: interior gri (RAL 9002) și exterior alb
prăfuit (RAL 9006);
Conductivitate termică 0,33 w/mk;
Grad de rezistență la incendiu B1;

;

Podea
Lonjeroane zincate cu o grosime a metalului de 2
mm (dimensiuni: L 2400 mm x H 100 mm x l 45
mm);
Pardoseală interioară din OSB hidrofugat și
ignifugat de 18 mm grosime;
Covor PVC linoleum, clasa 21, grosime 0.2 cm, trafic
rezidențial mediu;
Vată minerală de sticlă grosime de 100 mm,
rezistență foc clasa C1;
Rezistență la portanță maximă este de 450
kg/m2;
Tablă zincată cutată H12 (0,5 mm);

Acoperiș
Structura zincată profilată la rece cu o grosime a
metalului de 2,5 mm, cu canale de drenare a
apei;
Lonjeroane zincate cu o grosime a metalului de 2
mm (dimensiuni: L 2400 mm x H 100 mm x L45
mm);
Folie anticondens de 10 microni și vată minerală
de sticlă grosime de 100 mm, norma C1;
Pal melaminat grosime 16 mm de culoare albă;
Rezistență la portanță maxima de 300 kg/m2;

Instalație electrică
3 x Priză interioară (1 x priză aer conditionat și 2 x
priză dublă, cu cabluri tripluizolate instalate
împreună cu copex);
1 x Tablou cu 4 siguranțe automate ( 1 x 32 A cu
sistem anticurentare, 2 x 16 A – prize și 1 x 8A –
iluminat)
1 x Priză exterioară 230 V
Tensiune de lucru 230 V
1 x Întrerupător
2 x Lampă LED
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