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MB16 - KONTENER BIUROWY
MB16 - BÜROCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 4891x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 4891x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen



KO
NT

EN
ER

Y
CO

N
TA

IN
ER

MB20



2x
16

W

2x
16

W

MB20 - KONTENER BIUROWY
MB20 - BÜROCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB20-25 - KONTENER BIUROWY Z ŁAZIENKĄ
MB20-25 - BÜROCONTAINER MIT BAD 

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
*  verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
*  Spanplatte 12 mm, 
*  Mineralwolle 100 mm stark,
*  Dampfsperre aus PE-Folie, 
*  weiße, laminierte Spanplatte 12 mm, 
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne:
* panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,

 * od zewnątrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej o grubości 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wew., płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały,

- wewnętrzne: 
* ściany grubości 50 mm prefabrykowane na konstrukcji drewnianej, obłożonej

obustronnie płytą laminowaną 12 mm, kolor biały

- Außenwände: 
* austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:

* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm, 

- Innenwände: 
* Wände 50 mm stark, vorgefertigt auf einer Holzkonstruktion, die beidseitig mit

einer weißen, laminierten Platte, 12 mm stark, verkleidet ist

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, 
Schilder, Griffe,

- Innentür: 
*  einflügelige weiße Badtür, Abmessungen (nach Zeichnung)

mit Badeschloss, WC-Schild, Griffe, Lüftungsschläuchen

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w części sanitarnej gniazda i włączniki
natynkowe,

- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku), plafon IP44 z żarówką LED 12W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
 instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: przepływowy podgrzewacz wody, WC, umywalka, lustro z półką, 
uchwyt na papier

- Wasserinstallation: aus PP-Rohren,  Aufputz montiert, Fittings und Rohren
geschweißt, an Druck von 0,45MPa angepasst,

- Abwasserinstallation: aus PVC-Rohren, Aufputz montiert, Einbau in den Boden
oder die Wand (zu bestimmen),

- Ausrüstung: Durchlauferhitzer, WC, Waschbecken, Spiegel mit Ablage, Papierhalter

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory (wg rysunku) - Ventilatoren (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB20-26 - KONTENER BIUROWY Z ŁAZIENKĄ I PRYSZNICEM
MB20-26 - BÜROCONTAINER MIT BAD UND DUSCHKABINE

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12     mm, 
* Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm, 
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne:
* panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,

 * od zewnątrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej o grubości 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wew., płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały,

- wewnętrzne: 
* ściany grubości 50 mm prefabrykowane na konstrukcji drewnianej, obłożonej

obustronnie płytą laminowaną 12 mm, kolor biały

- Außenwände: 
* austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:

* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm, 

- Innenwände: 
* Wände 50 mm stark, vorgefertigt auf einer Holzkonstruktion, die beidseitig mit

einer weißen, laminierten Platte, 12 mm stark, verkleidet ist

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, 
Schilder, Griffe,

- Innentür: 
*  einflügelige weiße Badtür, Abmessungen  (nach Zeichnung)

mit Badeschloss, WC-Schild, Griffe, Lüftungsschläuchen

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w części sanitarnej gniazda i włączniki
natynkowe,

- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku), plafon IP44 z żarówką LED 12W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung) oder IP44 Deckenlenchte mit LED-Glühlampe 12W  (nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury 
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,
- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. 
Wyprowadzenie  instalacji w podłodze lub w ścianie,
- wyposażenie: terma 80l, kabina prysznicowa, WC, umywalka, lustro z półką, 
uchwyt na papier, kratka ściekowa

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand,
- Ausrüstung: Wasserboiler 80l, Duschkabine, WC, Waschbecken, Spiegel mit 
Ablage, Papierhalter, Ablaufgitter,

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory (wg rysunku) - Ventilatoren (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB20-DUO - KONTENER BIUROWY PODWÓJNY
MB20–DUO - DUO-BÜROCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

-  zewnętrzne obiektu: 6058x4891x2800 mm,
-  zewnętrzne modułu: 6058x2438x2800 mm,
-  wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabm.d.Objekts: 6058x4891x2800 mm
- Außenabm.d.Moduls: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY AUßENWÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035,
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno – uchylne,
- szyby zespolone U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB20K - KONTENER BIUROWY Z KORYTARZEM
MB20K - BÜROCONTAINER MIT FLUR

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne:
* panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,

 * od zewnątrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej o grubości 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wew., płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały,

- wewnętrzne: 
* ściany grubości 50 mm prefabrykowane na konstrukcji drewnianej, obłożonej

obustronnie płytą laminowaną 12 mm, kolor biały

- Außenwände: 
* austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:

* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,

- Innenwände: 
* Wände 50 mm stark, vorgefertigt auf einer Holzkonstruktion, die beidseitig mit

einer weißen, laminierten Platte, 12 mm stark, verkleidet ist

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* płytowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, szyldy, klamki

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

- Innentür: 
* einflügelige weiße Sperrholz-Tür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB20K-DUO - KONTENER BIUROWY PODWÓJNY Z KORYTARZEM
MB20K-DUO - DUO-BÜROCONTAINER MIT FLUR

WYMIARY ABMESSUNGEN

-  zewnętrzne obiektu: 6058x4891x2800 mm,
-  zewnętrzne modułu: 6058x2438x2800 mm,
-  wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 

mm

- Außenabm.d.Objekts: 6058x4891x2800 mm
- Außenabm.d.Moduls: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY AUßENWÄNDE

- zewnętrzne:
* panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,

 * od zewnątrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej o grubości 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wew., płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały,

- wewnętrzne: 
* ściany grubości 50 mm prefabrykowane na konstrukcji drewnianej, obłożonej

obustronnie płytą laminowaną 12 mm, kolor biały

- Außenwände: 
* austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:

* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,

- Innenwände: 
* Wände 50 mm stark, vorgefertigt auf einer Holzkonstruktion, die beidseitig mit

einer weißen, laminierten Platte, 12 mm stark, verkleidet ist

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

Zewnętrzne: 
- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku),

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

Wewnętrzne: 
- płytowe jednoskrzydłowe białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku) 

wyposażone w zamek, wkładkę patentowa+3 klucze, szyldy, klamki

Außentür: 
- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

Innentür: 
- einflügelige weiße Sperrholz-Tür, Abmessungen 900 mm x2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MB24 - KONTENER BIUROWY
MB24 - BÜROCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 7344x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 7344x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji 

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Der Stahlrahmen wird in einer Kugelstrahlkammer in einem geschlossenen
Kreislauf bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 strahlgereinigt, in einer 
Spritzkabine sprühlackiert und in einem Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken 

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* weiße, laminierte Spanplatte 12 mm,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035, 
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MP05 - PORTIERNIA 5’ Z 3 OKNAMI
MP05 – PORTIERCONTAINER 5‘ MIT 3 FENSTERN

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 1418x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 1418x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,

* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
-  charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,
* laminierte Spanplatte 12 mm - weiße Farbe,,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des

 Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035,
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- rozwierno-uchylne – 1 szt., stałe FIX – 1 szt.,  z oknem podawczym – 1 szt.,
- szyby zespolone U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge - 1Stück, Fix-Fenster - 1Stück, 

mit Kassenfenster  - 1 Stück
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MP05-02 - PORTIERNIA 5' BEZ OKIEN
MP0502 - PORTIERCONTAINER 5‘ OHNE FENSTERN

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 1418x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 1418x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm - kolor biały,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,
* laminierte Spanplatte 12 mm - weiße Farbe,

- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des
 Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,

- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035,
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MP10 - PORTIERNIA 10’ Z 3 OKNAMI
MP10 - PORTIERCONTAINER 10‘ MIT 3 FENSTERN 

WYMIARY ABMESSUNGEN

-  zewnętrzne: 2991x2438x2800 mm,
-  wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

-  Außenabmessungen: 2991x2438x2800 mm,
-  Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:

- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 
z rurami spustowymi w słupach narożnych,

- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:

ŚCIANY WÄNDE

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035,
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- rozwierno-uchylne – 2 szt.,  z oknem podawczym – 1 szt.
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

-  weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
-  Drehkippbeschläge - 2 Stück, mit Kassenfenster  - 1 Stück,
-  Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
-  mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen

* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm - kolor biały,

* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,
* laminierte Spanplatte 12 mm - weiße Farbe,
* Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des

Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
* Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2
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MP10-02 - PORTIERNIA 10' Z 1 OKNEM
MP10-02 - PORTIERCONTAINER 10‘ MIT 1 FENSTER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 2991x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 2991x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:

- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera
z rurami spustowymi w słupach narożnych,

- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:

- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des
 Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,

- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

- panele wymienne o budowie warstwowej:
* szkielet drewniany,
* od zew. blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana RAL 7035, 
* izolacja z wełny mineralnej 60 mm,
* folia polietylenowa,
* od wewnątrz płyta wiórowa laminowana, 12 mm, kolor biały

- austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
* Holzskelett,
* von außen verzinktes, lackiertes Trapezblech 0,55 mm, RAL 7035,
* Dämmung aus Mineralwolle 60 mm stark,
* PE-Folie,
* von innen weiße, laminierte Spanplatte 12 mm

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
* płyta wiórowa P5 22 mm, 
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  Verbindungen

+ graue PVC Bodenleiste,
* Spanplatte P5 22 mm, 
* PE-Folie,
* Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
* verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNO FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia rozwierno - uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m2K,
- roleta zewnętrzna

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Drehkippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K,
- mit Außenrolladen

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami 

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10

- elektrische UP-Installation (verdeckt),
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x x
NIE/NEIN

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen

* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 100 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta wiórowa laminowana 12 mm, kolor biały

* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 100 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,

* laminierte Spanplatte 12 mm - weiße Farbe,

ŚCIANY WÄNDE
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WYMIARY DIMENSIONS   

-  zewnętrzne: mm,
-  wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- external dimensions: m,
- internal height: 2500 mm

KONSTRUKCJA MODULE FRAME

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1,

ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,
- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1

w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- container steel construction in the EXC2 class according to PN EN 1090-1, made

product has CE marking,
- steel frame abrasive blast cleaned to Sa 2.5 according to PN EN ISO 8501 -1 in

a closed blasting chamber, spray-painted in a spray booth and dried in a cabin-dryer,
- transport handles (according to ISO standards) located in the corners,
- possibility of stacking up to three storeys

DACH ROOF

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m 2

- layered roof:
* 0.55 mm steel galvanized sheet,
* 12 mm chipboard,
* 50 mm mineral wool insulation,

* a sandwich panel with a styrofoam 50 mm RAL 9010,
- drainage of rainwater through envelope gutters in a container frame with outlet

pipes in corner posts,
- Standarized roof snowload sk=1,6 kN/m²

ŚCIANY WALLS

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, - 
wewnętrzne: 
* 

- external: 
* sandwich panel with a styrofoam 75 mm, from outside trapez oidal sheet RAL 7035,

from internal smooth sheet RAL 9010,
- internal: 

PODŁOGA FLOOR

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

* floor finish: 2 mm PVC floor lining, gray - welded at joints

*  cement-bonded particle board 22mm,
*  polyethylene film,
*  100 mm mineral wool insulation,
*  0.5 mm galvanized T-8 trapezoidal sheet,

2

OKNA WINDOWS

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- PVC, white (according to the drawing),

- matt insulated glass units with U = 1,1 W/m 2K

DRZWI DOOR

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- external:
* steel, single-door, white, dimensions: 900 mm x 2000 mm ( according to the drawing),

thermally insulated, equipped with a lock, lock cylinder + 3 keys, signboards, 
door handles,

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELECTRICAL SYSTEM

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (ro zdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- hermetic 12MOD circuit breaker panel (switchgear),
- power system: 230V sockets (according to the drawing),

lamps (according to the drawing),
- external connection of the installation based on a 5x32A socket and power plug,
- earthing of the container frame by means of a wire fastened with an M10 screw

OGRZEWANIE HEATING

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - convector electric heater (according to the drawing)

INSTALACJE SANITARNE SANITARY INSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC.
Wyprowadzenie instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: umywalka,10 10WC, pisuar,
kratka ściekowa (wg rysunku)

- water system: surface mounted, made of PP pipes, fittings and welded pipes,
adjusted to the pressure of 0.45 MPa,

- sewerage system: surface mounted made of PVC pipes. Leading installation in
the floor or in the wall (optional),

- equipment: I hot water heater , stand washbasin, pissoir, floor drain, 
(according to the drawing)

WENTYLACJA VENTILATION

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - fans or ventilation grates (according to the drawing)

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

DOSTĘPNE OPCJE/AVAILABLE VARIANTS

SR FP L

TAK/YES x x
NIE/NO x

SR – rama bez rynien obwiedniowych FP – Flatpack L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – frame without envelope gutters FP – Flatpack L – transport pockets (Lift)

MS05-MW - KONTENER SANITARNY 5` DAMSKO-MĘSKI
MS05-MW - DAMEN-, HERREN-SANITÄRCONTAINER 5` 

SPECYFIKACJA / SPEzIFIKATION
WYMIARY AbMESSuNgEN

 – zewnętrzne: 1418x2438x2800 mm.
 – wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

 – Außenabmessungen: 1418x2438x2800 mm. 
 – Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRuKCJA KONSTRuKTION
 – konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy 
PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnogiętych, łączonych 
metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrób posiada
oznakowanie CE. 

 – rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 
wg PN EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu 
zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej 
i suszona w kabino-suszarce. 

 – uchwyty transportowe (według standardów ISO)  zlokalizowane 
w narożach,

 – Die Tragkonstruktion des Containers aus Stahl in der Klasse
EXC2 nach PN EN 1090-1, hergestellt aus kaltgebogenen 
Profilen, zusammengeschweißt nach PN EN ISO 3834-2. Das 
Produkt verfügt über das CE-Zeichen. 

 – Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN
ISO 8501-1 in einer geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in 
der Spritzkabine lackiert und im Kabinentrockner getrocknet,

 – Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,

DACh DACh 
–dach o budowie warstwowej:

• stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
• płyta wiórowa 12 mm,
• wełna mineralna grubości 50 mm,
• paroizolacja z folii polietylenowej,
• płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym gr. 50 mm 

RAL 9010,
–odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w 

 ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych,
 – charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem                                               
sk = 1,6 kN/m2.

 – Dach mit Schichtaufbau:
• verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
• Spanplatte 12 mm,
• Mineralwolle 50 mm stark,
• Dampfsperre aus PE-Folie,
• Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,

 – Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im 
Rahmen des Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,

 – Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm:                              
Sk = 1,6 kN/m2.

Ściany  WÄNDE  
Zewnętrzne:
 – płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym gr. 75 mm od 
zewnątrz blacha niskofałdowa RAL 7035 od wewnątrz blacha
gładka RAL 9010,

Wewnętrzne: 
 – płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym gr. 50 mm
RAL 9010.

Außenwände:
 –  Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen
niedrig gefaltetes Blech RAL 7035, von innen glattes Blech  
RAL 9010,

Innenwände:
 – Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010.

Podłoga bODEN  
 – podłoga o budowie warstwowej:
• wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze 

szarym – zgrzewana na łączeniach, wywinięta na ścianę,
• płyta cementowo-drzazgowa 22 mm, 
• folia polietylenowa,
• izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
• blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,

 – nośność podłogi 200kg/m2. 

 – Boden mit Schichtaufbau:
• Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg,

angeschweißt an den Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
• Zementgebundene Spanplatte 22 mm,
• PE-Folie,
• Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
• verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,

 – Bodentragfähigkeit 200kg/m2

DRzWI TÜR
 – stalowe jednoskrzydłowe białe, o wymiarach 900 mm x 2000 
mm (wg rysunku) izolowane termicznie wyposażone w zamek, 
wkładkę patentową +3 klucze, szyldy, klamki

 – einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm
(nach Zeichnung), wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, 
Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, Griffe,

INSTAlACJA ElEKTRYCzNA ElEKTRISChE INSTAllATION
 – instalacja elektryczna podtynkowa (gniazdka i włączniki 
natynkowe), 

 – tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD hermetyczna
 – instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
 – instalacja oświetleniowa: – plafon z żarówką LED 12W
(wg. rysunku),

 – zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku
siłowego 5x32A,

 – uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego
śrubą M10.

 – elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und
Lichtschalter Aufputz montiert,

– hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 8MOD,
– Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
– Beleuchtung: Deckenleuchte mit LED-Glühbirne 12W (nach 

Zeichnung),
 – externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und 
Netzstecker, 
Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit 
einer Schraube M10 an der Konstruktion befestigt ist

INSTAlACJE SANITARNE SANITÄRINSTAllATION
 – instalacja wodna: natynkowa wykonana z rur PP, kształtki i rury
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa, 

 – instalacja kanalizacyjna: natynkowa wykonana z rur PVC.
Wyprowadzenie instalacji w podłodze lub w ścianie (do 
ustalenia),

 – wyposażenie: umywalka, kompakt WC, elektryczny ogrzewacz 
wody 10l.

 – Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und
geschweißten Rohren, angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

 – Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im
Boden oder in der Wand,

 – Ausrüstung: Wasserboiler 10l, Waschbecken, WC.

WENTYlACJA bElÜFTuNg
 – kratki wentylacyjne  (wg rysunku),  – Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

OgRzEWANIE hEIzuNg
 – grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)  – elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

doSTĘPnE oPcJE/VERFÜgBaRE VaRianTEn

SR - rama bez rynien obwiedniowych
SR - frame without envelope gutters

FP - Flatpack
FP - Flatpack

L - kieszenie transportowe (Lift) 
L - Staplertaschen (Lift) 

SR FP l

TAK/JA X X

NIE/NEIN X

– 
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MS10 - KONTENER SANITARNY 
MS10  - SANITÄRCONTAINER 

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 2991x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 2991x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE
- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, 
- wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
* WC-Trennwände hergestellt aus laminierter Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek  łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach 
Zeichnung), wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 
Schlüssel, Schilder, Griffe,
- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 
Griffe, Lüftungsschläuchen,

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury 
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. 
Wyprowadzenie instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: terma 40 l, umywalka,  WC, kabina prysznicowa, kratka 
ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand,
- Ausrüstung: Wasserboiler 40 l, Waschbecken, WC,  Duschkabine, Gully (nach 
Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 
- nnenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 

ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,
- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1

w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm

ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,
- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer

geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m 2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m 2

ŚCIANY WÄNDE
- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,  
- wewnętrzne: 
*

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach , 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt ,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m 2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m 2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach 
Zeichnung),  wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 
Schlüssel, Schilder, Griffe,

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzsteck er,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna:  natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i  rury 
zgrzewane,  dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z  rur PVC. 
Wyprowadzenie  instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: terma 10l,  umywalka,  WC, pisuar,  
kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisati onssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand,
- Ausrüstung: Wasserboiler 10l,  Waschbecken, WC, Urinal,  
Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg r ysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych     FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen     FP – Flatpack           L – Staplertaschen

MS10-MW - KONTENER SANITARNY 10` DAMSKO-MĘSKI
MS10-MW - DAMEN-, HERREN-SANITÄRCONTAINER 10`
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MS20 - KONTENER SANITARNY
MS20 – SANITÄRCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne: 
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* drzwi WC  z płyty laminowanej gr. 18mm, szerokość 700 mm, okucia

systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung), 

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, 
Schilder, Griffe,

- Innentür: 
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: terma 120 l, umywalka, koryto umywalkowe, WC, pisuar, kabina
prysznicowa, kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand,
- Ausrüstung: Wasserboiler 120l, Waschbecken, Waschrinne, WC, Urinal, Duschkabine,
Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-02 - KONTENER SANITARNY Z PRYSZNICAMI
MS20-02 - SANITÄRCONTAINER MIT DUSCHKABINE

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75mm,  od zewnątrz blacha
trapezowa RAL 7035,  od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,

- Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltetes
Trapezblech RAL 7035 von innen glattes Blech RAL 9010,

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz+3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

-  instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 200l, koryto umywalkowe, kabina prysznicowa, kratka
ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 200l, Waschrinne, Duschkabine, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-03 - KONTENER SANITARNY Z WC
MS20-03 - SANITÄRCONTAINER MIT WC

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- Zewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha 
niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- Wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
* WC-Trennwände hergestellt aus laminierter Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18mm, szerokość 700 mm, okucia 

systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, 
Schilder, Griffe,

- Innentür: 
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 40l, koryto umywalkowe, WC (wg rysunku), kratka ściekowa

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 40l, Waschrinne, WC, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-23 - KONTENER SANITARNY DAMSKO-MĘSKI
MS20-23 - DAMEN-, HERREN-SANITÄRCONTAINER

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
*  verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
*  Spanplatte 12 mm,
*  Mineralwolle 50 mm stark,
*  Dampfsperre aus PE-Folie,
*  Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des

 Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände:
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände:
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark RAL 9010,
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg 
rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 
klucze, szyldy, klamki
- wewnętrzne: 
* drzwi WC  z płyty laminowanej gr. 18mm, szerokość 700 mm, okucia 
systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung), 
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe
- Innentür: 
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
 instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 10l, umywalka, WC, pisuar, kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 10l, Waschbecken, WC, Urinal, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-28 - KONTENER SANITARNY, Z OSOBNYM WC
MS20-28 - SANITÄRCONTAINER MIT GETRENNTEM WC

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
*  verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
*  Spanplatte 12 mm,
*  Mineralwolle 50 mm stark,
*  Dampfsperre aus PE-Folie,
*  Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des
   Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände:
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände:
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark RAL 9010,
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki,

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 

mm (wg rysunku), wyposażone w zamek łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje 
wentylacyjne

* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18 mm, szerokość 600 mm, okucia
systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, 
Schilder, Griffe,

- Innentür: 
*  einflügelige weiße Badtür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung)

mit Badeschloss, WC-Schild, Griffe, Lüftungsschläuchen
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 600 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 200l, koryto umywalkowe, umywalka, WC, pisuar, kabina
prysznicowa, kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 200l, Waschbecken, Waschrinne, WC, Urinal, Duschkabine,
Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory (wg rysunku) - Ventilatoren (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20K - KONTENER SANITARNY Z KORYTARZEM
MS20K - SANITÄRCONTAINER MIT FLUR

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, 
- wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010, 
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
* WC-Trennwände hergestellt aus laminierter Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg 
rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 
klucze, szyldy, klamki,
- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek  łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,
* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18mm, szerokość 700 mm, okucia 
systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach 
Zeichnung), wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 
Schlüssel, Schilder, Griffe,
- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 
Griffe, Lüftungsschläuchen,
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD hermetyczna,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- hermetische Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit 5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

an der Konstruktion befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury 
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. 
Wyprowadzenie instalacji w podłodze lub w ścianie,

- wyposażenie: terma 120 l, umywalka,  WC, pisuar, kabina prysznicowa, 
kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand,
- Ausrüstung: Wasserboiler 120l, Waschbecken, Waschrinne, WC, Urinal, Duschkabine,
Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-MU - KONTENER SANITARNY UMYWALNIA
MS20-MU - SANITÄRCONTAINER - WASCHRAUM

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des

Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE AUßENWÄNDE

- płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha
trapezowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,

- Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltetes
Trapezblech RAL 7035 von innen glattes Blech RAL 9010,

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 
izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 120l, koryto umywalkowe, kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 120l, Waschrinne, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20K-MU - KONTENER SANITARNY UMYWALNIA Z KORYTARZEM
MS20K-MU - SANITÄRCONTAINER - WASCHRAUM MIT FLUR

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1,
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm,
* płyta wiórowa 12 mm,
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej,
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
* Spanplatte 12 mm,
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie,
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des

Containers mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY AUßENWÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha 
niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, 
- wewnętrzne:
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig 
gefaltet Blech RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
Innenwände:
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana na

łączeniach, wywinięta na ścianę, 
* płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
* folia polietylenowa, 
* izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
* blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm

- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg 

rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową +
3 klucze, szyldy, klamki, 

- wewnętrzne:

* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek  łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach 

Zeichnung), wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 
Schlüssel, Schilder, Griffe,

- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 

Griffe, Lüftungsschläuchen,

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: terma 120l, koryto umywalkowe, kratka ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Wasserboiler 120l, Waschrinne, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-MSK - KONTENER SANITARNY Z PRZEDSIONKIEM
MS20-MSK – SANITÄRCONTAINER MIT WINDFANG

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm,
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm,
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg rysunku), 

izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze, 
szyldy, klamki

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w zamek 
łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,

* płytowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w zamek, wkładkę 
patentową + 3 klucze, szyldy, klamki

* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18 mm, szerokość 700 mm, okucia 
systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung),

wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder,
Griffe

- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 

Griffe, Lüftungsschläuchen,
* einflügelige weiße Sperrholz-Tür (nach Zeichnung), wärmegedämmt,

ausgestattet
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
 instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: przepływowy podgrzewacz wody, umywalka, WC, pisuar, kratka
ściekowa (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Durchlauferhitzer, Waschbecken, WC, Urinal, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-MSK/P - KONTENER SANITARNY Z PRZEDSIONKIEM I PRYSZNICEM
MS20-MSK/P - SANITÄRCONTAINER MIT WINDFANG UND DUSCHKABINE

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark RAL 9010,
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 

- zewnętrzne: 
* stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg 
rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 
klucze, szyldy, klamki
- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,

* płytowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w zamek, 
wkładkę patentową + 3 klucze, szyldy, klamki,

* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18 mm, szerokość 700 mm, okucia 
systemowe

- Außentür: 
* einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung), 
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe
- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 

Griffe, Lüftungsschläuchen,
* einflügelige weiße Sperrholz-Tür (nach Zeichnung), wärmegedämmt, 

ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, Griffe
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit,

Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku), plafon IP44 z żarówką LED 12W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung), oder IP44 Deckenlenchte mit LED-Glühlampe 12W  (nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury zgrzewane,
dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: przepływowy podgrzewacz wody, terma 80l, umywalka, WC, pisuar,
kabina prysznicowa, kratka ściekowa, (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,

- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Durchlauferhitzer, Wasserboiler 80l, Waschbecken, WC, Urinal,
Duschkabine, Gully (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MS20-MSK/Z - KONTENER SANITARNY Z PRZEDSIONKIEM I ZESTAWEM KUCHENNYM
MS20-MSK/Z - SANITÄRCONTAINER MIT WINDFANG UND MINIKÜCHE

WYMIARY ABMESSUNGEN

- zewnętrzne: 6058x2438x2800 mm
- wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm

- Außenabmessungen: 6058x2438x2800 mm
- Innenhöhe: 2500 mm

KONSTRUKCJA KONSTRUKTION

- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, 
wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN 
ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1
w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie 
lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- możliwość piętrowania do 3 kondygnacji

- tragende Stahlkonstruktion des Containers in der Klasse EXC2 gemäß der Norm
PN EN 1090-1 aus kaltgeformten Profilen, die durch Schweißen gemäß PN EN 
ISO 3834-2 verbunden sind. Das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung,

- Stahlrahmen wird im Strahlverfahren bis Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer
geschlossenen Strahlkammer gereinigt, in der Spritzkabine lackiert und im 
Kabinentrockner getrocknet,

- Transportgriffe (gemäß ISO-Normen) in den Ecken,
- Möglichkeit der Stapelung bis zu 3 Stockwerken

DACH DACH

- dach o budowie warstwowej:
* stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, 
* płyta wiórowa 12 mm, 
* wełna mineralna 50 mm,
* paroizolacja z folii polietylenowej, 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera 

z rurami spustowymi w słupach narożnych,
- charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2

- Dach mit Schichtaufbau:
* verzinktes Stahlblech 0,55 mm, 
* Spanplatte 12 mm, 
* Mineralwolle 50 mm stark,
* Dampfsperre aus PE-Folie, 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark, RAL 9010,
- Entwässerung von Regenwasser über umlaufende Rinnen im Rahmen des Containers

mit Fallrohren in den Eckpfosten,
- Charakteristischer Wert der Schneelast nach Norm: Sk = 1,6 kN/m2

ŚCIANY WÄNDE

- zewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 75 mm, od zewnątrz blacha

niskofałdowa RAL 7035, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010,
- wewnętrzne: 
* płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 50 mm RAL 9010,
* ściany kabiny WC wykonane z płyty laminowanej 18 mm

- Außenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 75 mm stark, von außen niedrig gefaltet Blech

RAL 7035, von innen glattes Blech RAL 9010,
- Innenwände: 
* Sandwichplatte mit Styroporkern, 50 mm stark RAL 9010,
* Wände der Toilettenkabine aus laminierten Platte, 18 mm stark

PODŁOGA BODEN

- podłoga o budowie warstwowej:
* wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym – zgrzewana 

na łączeniach, wywinięta na ścianę, 
*  płyta cementowo-drzazgowa 22 mm,
*  folia polietylenowa, 
*  izolacja z wełny mineralnej 100 mm,
*  blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm,
- nośność podłogi 200 kg/m2

- Boden mit Schichtaufbau:
* Bodenausführung: 2 mm grauer PVC-Bodenbeleg, angeschweißt an den  

Verbindungen, an der Wand ausgerollt,
*  Zementgebundene Spanplatte 22 mm, 
*  PE-Folie,
*  Dämmung aus Mineralwolle 100 mm stark,
*  verzinktes T-8 Trapezblech 0,5 mm,
- Bodentragfähigkeit 200 kg/m2

OKNA FENSTER

- PVC w kolorze białym (wg rysunku),
- okucia uchylne,
- szyby zespolone o U=1,1 W/m²K matowe

- weiße PVC-Fenster (nach Zeichnung),
- Kippbeschläge,
- Verbundglas mit U=1,1 W/m2K matt

DRZWI TÜR 
-
* 

zewnętrzne: 
stalowe, jednoskrzydłowe, białe, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (wg 
rysunku), izolowane termicznie, wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 
3 klucze, szyldy, klamki

- wewnętrzne: 
* płytowe łazienkowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w 
zamek łazienkowy, szyld WC, klamki, tuleje wentylacyjne,

* płytowe, jednoskrzydłowe, białe (wg rysunku), wyposażone w zamek, wkładkę 
patentową + 3 klucze, szyldy, klamki,

* drzwi WC  z płyty laminowanej gr.18 mm, szerokość 700 mm, okuci a 
systemowe

-

*

 Außentür: 
einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900 mm x 2000 mm (nach Zeichnung), 
wärmegedämmt, ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, 
Griffe

- Innentür: 
* einflügelige weiße Badtür (nach Zeichnung), mit Badeschloss, WC-Schild, 

Griffe, Lüftungsschläuchen,
* einflügelige weiße Sperrholz-Tür (nach Zeichnung), wärmegedämmt, 

ausgestattet mit Schloss, Patenteinsatz + 3 Schlüssel, Schilder, Griffe
* WC-Tür aus laminierter Platte, 18 mm stark, 700 mm breit, Systembeschläge

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA ELEKTRISCHE INSTALLATION

- instalacja elektryczna podtynkowa, (gniazdka i włączniki natynkowe),
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12MOD,
- instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
- instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności IP65 z lampami

LED 2x16W (wg rysunku), plafon IP44 z żarówką LED 12W (wg rysunku),
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do

konstrukcji

- elektrische UP-Installation (verdeckt), Steckdose und Lichtschalter Aufputz montiert,
- Sicherungskasten (Schaltanlage) 12MOD,
- Strominstallation: 230V-Steckdosen (nach Zeichnung),
- Beleuchtung: Leuchtstofflampen mit Schutzart  IP65 mit mit LED-Röhren 2x16W

(nach Zeichnung), oder IP44 Deckenlenchte mit LED-Glühlampe 12W  (nach Zeichnung),
- externer Installationsanschluss mit  5x32A Buchse und Netzstecker,
- Erdung des Containerrahmens mittels eines Kabels, das mit einer Schraube M10

befestigt ist

OGRZEWANIE HEIZUNG

- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) - elektrische Konvektorheizung (nach Zeichnung)

INSTALACJE SANITARNE SANITÄRINSTALLATION

- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, kształtki i rury 
zgrzewane, dostosowana do ciśnienia 0,45 MPa,

- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wyprowadzenie
instalacji w podłodze lub w ścianie (do ustalenia),

- wyposażenie: przepływowy podgrzewacz wody, terma 10l, umywalka, WC, 
pisuar, kratka ściekowa, miniblok kuchenny (wg rysunku)

- Wassersystem: Aufputz aus PP-Rohren, Formstücken und geschweißten Rohren,
angepasst an einen Druck von 0,45 MPa,
- Aufputz-Kanalisationssystem aus PVC-Rohren. Einbau im Boden oder in der Wand
(noch zu bestimmen),

- Ausrüstung: Durchlauferhitzer, Wasserboiler 10l, Waschbecken, WC, Urinal, Gully,
Miniküche (nach Zeichnung)

WENTYLACJA BELÜFTUNG

- wentylatory lub kratki wentylacyjne (wg rysunku) - Ventilatoren oder Lüftungsgitter (nach Zeichnung)

SPECYFIKACJA / SPEZIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR FP L

TAK/JA x x
NIE/NEIN x

SR – rama bez rynien obwiedniowych    FP – Flatpack           L – kieszenie transportowe (Lift)
SR – Rahmen ohne umlaufende Rinnen    FP – Flatpack           L – Staplertaschen
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MF20 - KONTENER FEKALNY 6 m3 Z PRZEWODEM GRZEJNYM
MF20 - FÄKALIENCONTAINER 6 m3 MIT HEIZLEITUNG

Wymiary zeWnętrzne ÄuSSERE AbMESSuNgEN

 – 6058x2438x710mm (z przyłączami 6250 mm)
 – pojemność: ok 6m3

 – 6058x2438x710mm (6250 mm  mit Verbindungen)
 – Fäkalientank ca. 6m3

KONSTRuKCjA STAlOwA STAhlKONSTRuKTION

Konstrukcja stalowa zbiornika w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana 
z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-
2. Wyrób posiada  oznakowanie CE. Rama stalowa oczyszczana strumieniowo-
ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1 w   komorze śrutowniczej o obiegu 
zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-
suszarce. 
Uchwyty transportowe zlokalizowane w narożach, umożliwiających 
przemieszczanie kontenera za pomocą urządzeń dźwigowych.

Die Stahlkonstruktion des Tanks in der Klasse EXC2 nach PN EN 1090-1, hergestellt 
aus kaltgebogenen Profilen, zusammengeschweißt nach PN EN ISO 3834-2. Das 
Produkt verfügt über das CE-Zeichen. Stahlrahmen gestrahlt entsprechend Sa2.5 
gemäß PN EN ISO 8501-1 in einer Strahlkammer mit geschlossenem Kreislauf, 
spritzlackiert in einer Spritzkabine und in einer Trockenkabine getrocknet. 
Transportösen in den Ecken, damit der Container mit Hilfe von Hebezeugen 
befördert werden kann.

POSzYCIE zbIORNIKA bESChIChTuNg dES TANKS

Wykonane z blachy czarnej łączonej metodą spawania w sposób zapewniający 
szczelność zbiornika. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne zabezpieczone farbą 
epoksydową  odporna na temperaturę, wodę i chemikalia.

Aus schwarzem Blech, derart geschweißt, damit die Dichtheit des Tanks 
gewährleistet ist. Alle Innenflächen werden  durch temperatur-, wasser- und 
chemikalienbeständige Epoxidharzlacke geschützt.

INSTAlACjA  hYdRAulICzNA hYdRAulISChE  ANlAgE

Zbiornik wyposażony jest w dwa kołnierze do odbioru ścieków na tylnej części 
zbiornika o średnicy 110 mm, oraz kołnierz do opróżniania na tylnej ścianie o 
średnicy 150 mm. Odpowietrzenie zbiornika realizowane jest za pomocą rur PVC 
podłączonych do jednego z kielichów o średnicy 110 mm na ścianie tylnej. 

Der Tank ist mit zwei Abwasserflanschen an der Rückseite des Tanks mit einem 
Durchmesser von 110 mm und einem Ablaufflansch an der Rückwand mit einem 
Durchmesser von 150 mm ausgestattet. Die Entlüftung des Tanks erfolgt über 
PVC-Rohre, die an einen der Stutzen mit 110 mm Durchmesser an der Rückwand 
angeschlossen werden. 

INSTAlACjA  ElEKTRYCzNO-gRzEwCzA ElEKTRISChE ANlAgE uNd hEIzANlAgE

Zbiornik wyposażony jest w instalację grzewczą realizowaną przy pomocy 
przewodu grzejnego umieszczonego pod poszyciem dolnym zbiornika. 
Podłączenie zbiornika do sieci elektrycznej przy pomocy wtyku 32A 5P 400V, 
umieszczonego w zagłębieniu w ramie przy rozdzielni na ścianie tylnej.

Der Tank ist mit einem Heizsystem ausgestattet, das über ein Heizkabel unter dem 
Bodenbereich des Tanks verläuft. Der Tank wird über einen 32A 5P 400V -Stecker 
an das Stromnetz angeschlossen, der sich in einer Aussparung des Rahmens an 
der Rückwandschalttafel befindet.

dOdATKOwE zuSÄTzlIChE AuSRüSTuNg

 – Wziernik do sprawdzenia ilości płynów
 – Ocieplenie podłogi wełną mineralną gr. 100mm.
 – Opcjonalnie – schody wg. rysunku

 – Ein Schauglas zur Kontrolle der Flüssigkeitsmenge.
 – Dämmung des Bodens mit Mineralwolle Stärke 100 mm.
 – Wahlfrei Treppe nach Zeichnung.

Kontener fekalny + schody + kontener sanitarny
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MB20-K2 - KONTENER PODWÓJNY ZE SCHODAMI WEWNĘTRZNYMI
MB20-K2 - DOPPELCONTAINER MIT INNENTREPPE

PARTER/ERDGESCHOß PIĘTRO/OBERGESCHOß

SPECYFIKACJA / SPEzIFIKATION

DOSTĘPNE OPCJE/VERFÜGBARE VARIANTEN

SR - rama bez rynien obwiedniowych
SR - frame without envelope gutters

FP - Flatpack
FP - Flatpack

L - kieszenie transportowe (Lift) - dotyczy tylko kontenera parter
L - Staplertaschen (Lift) -  gilt nur für den Container im Erdgeschoss

SR FP L

TAK/JA X X

NIE/NEIN X

WYmIARY ABmESSuNGEN
 – zewnętrzne obiektu: 6058x2438x5600 mm,
 – zewnętrzne modułu: 6058x2438x2800 mm,
 – wysokość wewnętrzna użytkowa modułu: 2500 mm.

 – Außenabmessungen des Objekts: 6058x2438x5600 mm,
 – Außenabmessungen des Moduls: 6058x2438x2800 mm,
 – innere nutzbare Modulhöhe: 2500 mm.

KONSTRuKCJA KONTENERA KONSTRuKTION DES CONTAINERS
 – konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN
EN 1090-1, wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spa-
wania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE.

 – rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN
EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, ma-
lowana natryskowo w kabinie lakierniczej i   suszona w kabino-su-
szarce. 

 – uchwyty transportowe (według standardów ISO)  zlokalizowane
w  narożach,

 – możliwość piętrowania do 3 kondygnacji.

 – Die Tragkonstruktion des Containers aus Stahl in der Klasse EXC2 
nach PN EN 1090-1, hergestellt aus kaltgebogenen Profilen, zusam-
mengeschweißt nach PN EN ISO 3834-2. Das Produkt verfügt über 
das CE-Zeichen. 

 – Stahlrahmen gestrahlt entsprechend Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-
1 in einer Strahlkammer mit geschlossenem Kreislauf, spritzlackiert 
in einer Spritzkabine und in einer Trockenkabine getrocknet. 

 – Transportösen (nach ISO-Norm) in den Ecken,
 – Möglichkeit der Aufstockung bis zu 3 Stockwerken.

KONSTRuKCJA KlATKI TREPPENHAuSKONSTRuKTION 
 – konstrukcja stalowa nośna klatki w klasie EXC2 wg normy PN EN
1090-1, wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawa-
nia zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrób posiada  oznakowanie CE. 

 – rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN 
EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, ma-
lowana natryskowo w kabinie lakierniczej i   suszona w kabino-su-
szarce. 

 – schody wykonane w układzie dwubiegowym,
 – stopnie i spocznik wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej,
 – możliwość wykonania klatki schodowej do 3 kondygnacji.

 – Die Tragkonstruktion des Käfigs in der Klasse EXC2 nach PN EN
1090-1, hergestellt aus kaltgebogenen Profilen, zusammenge-
schweißt nach PN EN ISO 3834-2. Das Produkt verfügt über das 
CE-Zeichen. 

 – Stahlrahmen gestrahlt entsprechend Sa2.5 gemäß PN EN ISO 8501-
1 in einer Strahlkammer mit geschlossenem Kreislauf, spritzlackiert
in einer Spritzkabine und in einer Trockenkabine getrocknet. 

 – die Treppe wird  mit zwei Treppenläufen ausgeführt,
 – Stufen und Trittflächen aus geriffeltem Aluminiumblech,
 – Möglichkeit der Errichtung des Treppenhauses bis zu 3 Stockwerken.

DACh DACh  
– dach o budowie warstwowej:

• stalowa blacha ocynkowana 0,55mm,
• płyta wiórowa 10/12 mm,
• wełna mineralna grubości 100mm,
• paroizolacja z folii polietylenowej,
• płyta wiórowa laminowana 12mm, kolor biały,

– odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie
kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych,

– charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk = 1,6 kN/m2.

– Dach mit Schichtaufbau:
• verzinktes Stahlblech 0,55 mm,
• Spanplatte  10/12 mm, 
• Mineralwolle 100 mm stark,
• Dampfsperre aus Polyethylenfolie,
• laminierte Spanplatte 12 mm, Farbe weiß,

– Ableitung des Regenwassers durch umlaufende Rinnen im
Conta-inerrahmen mit Fallrohren in den Eckpfosten,

– spezifische, normentsprechende Standardschneelast sk=1,6 kN/m2.
ŚCIANy WäNDE  

Zewnętrzne:
 – panele wymienne o budowie warstwowej:
• szkielet drewniany,
• od zew. blacha trapezowa 0,55mm, ocynkowana, lakierowana RAL

7035, 
• izolacja z wełny mineralnej o grubości 60mm,
• folia polietylenowa, 
• od wewnątrz, płyta wiórowa laminowana, 12mm, kolor biały.

Außenwände:
 – austauschbare Paneele mit Schichtaufbau:
• Holzrahmen,
• Außentrapezbleche 0,55 mm, verzinkt, lackiert RAL 7035,
• 60 mm dicke Isolierung aus Mineralwolle,
• Polyethylen-Folie,
• auf der Innenseite, laminierte Spanplatte, 12 mm, weiß. 

PODłOGA BODEN
 – podłoga o budowie warstwowej:
• wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2mm w kolorze szarym –

zgrzewana na łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, 
• płyta wiórowa P5 22mm,
• folia polietylenowa, 
• izolacja z wełny mineralnej 100mm,
• blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5mm,

 – nośność podłogi 200kg/m2.

 – Böden mit Schichtaufbau:
• Bodenbelag: grauer PVC-Bodenbelag 2 mm - an den Fugen ver-

schweißt + graue PVC-Bodenleisten, 
• Spanplatte P5 22mm,
• Polyethylen-Folie,
• Isolierung aus Mineralwolle 100 mm,
• Trapezblech T-8, verzinkt 0,5 mm,

 – Belastbarkeit des Bodens 200kg/m2.
DRzWI TÜR 

 – stalowe jednoskrzydłowe białe, o wymiarach 900mmx2000mm (wg
rysunku) izolowane termicznie wyposażone w zamek, wkładkę pa-
tentową +3 klucze, szyldy, klamki.

 – einflügelige weiße Stahltür, Abmessungen 900mmx2000mm
(gemäß Zeichnung), thermisch isoliert, mit einem Schloss ausge-
stattet, Patentzylinder +3 Schlüssel, Beschläge, Griffe.

OKNA NA PIĘTRzE FENSTER Im ERSTEN STOCK
 – PVC rozwierno-uchylne w kolorze białym (wg rysunku)
 – szyby zespolone o U=1,1 W/m2K
 – roleta zewnętrzna.

– weiße Dreh- und Kipp-PVC-Fenster  (gemäß Zeichnung),
– Verbundglasscheiben mit U=1,1 W/m2K,
– Außenrollladen.

INSTALACJA ELEKTRYCzNA ELEKTRISChE INSTALLATION
 – instalacja elektryczna podtynkowa (kryta),
 – tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,
 – instalacja siłowa: gniazda 230V (wg rysunku),
 – instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochronności 
IP65. z lampami ledowymi 2x16W (wg rysunku) ,

 – zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego
5x32A,

 – uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śru-
bą M10.

– Unterputz-Elektroinstallation (verdeckt),
– Sicherungstafel (Schalttafel) 8MOD,
– Stromanschluss: 230V Steckdosen (gemäß Zeichnung),
– Beleuchtung: Leuchtstofflampen der Schutzart IP65. mit 

2x16W LED-Röhre (gemäß Zeichnung) ,
 – Externer Anschluss der Anlage über eine 5x32A-Steckdose und einen
Stecker,

 – Erdung des Containerrahmens über ein mit einer M10-Schraube
befestigtes Kabel.

OGRzEwANIE HEIzuNG
 – grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)  –  elektrisches Konvektorheizgerät (gemäß Zeichnung) 




