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DESCRIERE TEHNICA CONTAINER SERIE 200 
 
 
STRUCTURA - este realizata din profile metalice zincate vopsite, de diferite grosimi calculate 
si stabilita in functie de proiect.  
Structura poate fi vopsita in orice culoare din paletarul RAL, la alegerea clientului si poate fi 
complet sudata sau demontabila.  
 
PERETII - sunt realizati din panouri sandwich cu grosimea de minimum 50 mm cu miezul 
izolant in poliuretan expandat.  
Pot fi, in functie de proiect, realizati din panouri sandwich cu grosimi superioare, in vata 
minerala sau PIR.  
 
ACOPERISUL - este realizat din profile metalice zincate vopsite.  
Structura perimetrala a acoperisului are rolul de colectare si conducere catre cele 4 extremitati 
apele pluviale. 
Panourile sandwich de acoperis au o grosime de minimum 50mm (respectiv 90mm in dreptul 
cutelor de ramforsare). 
Se pot realiza, in functie de proiect, cu panouri sandwich cu grosimi superioare, in vata minerala 
sau in PIR.  
Acoperisul este calculat si dimensionat pentru a suporta incarcarea de precipitatii aferente zonei 
de livrare.  
 
PARDOSEALA - este realizata din placi de OSB3, Betonyp (lemn ciment) sau Pal hidrofug  cu 
o grosime minimum 18mm si finisat superior cu linoleum de diferite tipologii.  
Incarcarea distribuita a pardoselii este de min. 200 kg/mp, calculand orice incarcare solicitata de 
catre client.  
La cerere, se pot instala si sistem de furci pentru stivuitor.   
 
TAMPLARIA - dimensionata si pozitionata in functie de necesitatea clinetului.  
Usi realizate in profil de aluminiu si ferestre cu profil de aluminiu sau pvc culoare alb, cu geam 
termopan si diferite accesorii (plasa de tantari, jaluzele interioare sau exterioare, bare metalice 
ecc). 
La cerere, se poate realiza tamplaria in aluminiu in orice culoare RAL, la alegerea clientului. 
 
INSTALATII - electrice, sanitare, de incalzire prin radiatoare electrice si/sau de racire prin 
aparate de aer conditionat monosplit inverter, realizate cu materiale certificate CE, calculate in 
functie de dimensiunea spatiilor, de solicitarea clientului.  
 
FIECARE CONTAINER ESTE PREVAZUT PE ACOPERIS CU 4 CARLIGE PENTRU MANIPULARE. 


