
 
 

Popis: 

▪ celokovová robustná konštrukcia 

▪ rohové kocky s otvormi podľa normy ISO pre 

uchytenie lana pri manipulácii so žeriavom, 

▪ tunely pre ľahkú manipuláciu 

s vysokozdvižným vozíkom 

▪ štandardne podlaha z protišmykového 

oceľového plechu, na želanie drevená z OSB 

dosky, preglejka 

▪ štandardne dvojkrídlové dvere na čelnej 

strane, s rámom z jäcklového profilu 

a s gumovým tesnením 

▪ vetracie otvory pod strešnou konštrukciou 

▪ tyčoví uzáver dverí s bezpečnostnou klapkou 

▪ antikorózna ochrana základnou farbou, 

lakovanie vrchnou farbou v odtieňoch RAL 

podľa želania zákazníka 

▪ vonkajšie rozmery podľa ISO, alebo podľa 

požiadavky zákazníka 

Použitie: 

▪ sklad náradia, nástrojov a strojov na stavbách 

▪ uskladňovanie rôznych materiálov a tovarov 

▪ mobilný sklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Vonkajšie rozmery Vnútorné rozmery Rozmer otvoru dverí 

Objem ložného 
priestoru (m3) 

dĺžka šírka výška dĺžka šírka výška šírka výška  

GLC-BOX 2200 1600 2445 2037 1490 2235 1450 2283 6,7 

GLC 6“ 1980 1950 1910 1817 1840 1700 1800 1595 5,6 

GLC 8“ 2438 2200 2260 2275 2090 2050 2050 1945 9,7 

GLC 9“ 2691 2200 2260 2528 2090 2050 2050 1945 10,8 

GLC 10“ 2991 2438 2591 2828 2328 2381 2288 2276 15,6 

GLC 15“ 4200 2438 2591 4037 2328 2381 2288 2276 22,3 

GLC 20“ 6058 2438 2591 5895 2328 2381 2288 2276 32,6 
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Štandardný skladový kontajner 

Orezať 



 
 

Zostava LC 10“ + LC 8“ + 6“ 

Technický popis: 

Typ GLC-BOX 6“ 8“ 9“ 10“ 15“ 20“ 

Hmotnosť (kg)        

- oceľová podlaha    
    (protišmykový plech) 

630 700 800 920 1080 1300 1530 

- drevená podlaha 
    (OSB doska) 

       

Zaťaženie podlahy (kg/m2)        

Zaťaženie strechy (kg/m2)   100 100 100 100 100 

Stohovateľnosť     3 3 3 

        

Rozstup tunelov (osovo) 390       

Rozmery tunelov 200x70       

Pozícia tunelov čelná stena bočná stena 

Rohové kocky 
zvarenec z ohýbaného oceľového plechu hr. 5 mm , rozmery a otvory podľa 

ISO 

Rám pozváraný z ohýbaných oceľových profilov hrúbky 3 a 4 mm 

Podlahová konštrukcia ohýbané U-profily z plechu hr. 3 mm uložené pozdĺžne a priečne 

Podlaha 
štandardne oceľový prostišmykový plech hr. 3+1 mm, 

na želanie OSB doska alebo preglejka 

Tunely oceľový profil z plechu hr. 3 mm 

Steny trapezovaný plech hr. 1,5 mm, výška vlny 35 mm 

Strecha trapezovaný plech hr. 1,5 mm, výška vlny 25 mm 

Dvere 
rám dverí z jäcklového profilu, výplň trapezovaným plechom hr. 1,5 mm, výška 

vlny 35 mm, štandardne na čelnej krátkej stene, na želanie aj na bočnej 

Farba 
vnútorná základná farba RAL 7035, hrúbka nástreku min. 60µm 

vonkajšia 
základná farba min. 60µm + vrchná farba min. 60µm odtieňoch RAL podľa 

želania zákazníka 

 

Podlaha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drevená podlaha – OSB doska Oceľová podlaha,  
protišmykový plech - štandard 

Drevená podlaha - preglejka 

Rozmiestnenie dverí a rozmery 
podľa želania zákazníka 



 
 

Umiestnenie dverí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT 
▪ dvojkrídlové dvere na čelnej krátkej strane – 

štandardné prevedenie 
▪ zaistenie dverí uzatváracími tyčami 

ST 
▪ dvojkrídlové dvere umiestnené na bočnej 

dlhej strane 
▪ rozmer dverí a pozícia podľa želania zákazníka 
▪ zaistenie dverí uzatváracími tyčami 

SDT 
▪ dve dvojkrídlové dvere umiestnené na 

bočnej dlhej strane 
▪ v strede medzi dverami je nosník na ktorom 

sú uchytené 
▪ zaistenie dverí uzatváracími tyčami 

SBT 
▪ dvere s dvojitým lámanými krýdlami 

umiestnené na bočnej dlhej strane 
▪ v strede medzi dverami nie je žiaden nosník 
▪ po otvorení dverí je celá stena prázdna 

a priechodná 
▪ zaistenie dverí uzatváracími tyčami a 

baskulesom 

ET 
▪ vstupné jednokrídlové dvere rozmeru 

1000x2000 mm, alebo podľa želania 
zákazníka 

▪ uzamykateľné zámkom s cylindrickou vložkou 
▪ na požiadavku aj s gumovým tesnením 

KSW(E) 
▪ modul kontajnera bez bočnej steny (KSW), 

alebo oboch bočných stien (KSWE) 

KFW(E) 
▪ modul bez čelnej steny (KFW), alebo oboch 

čelných stien (KFWE) 

Využívajú sa pri spájaní kontajnerov pre 
vytvorenie väčšieho priestoru. 

EKO-kontajner 



 
 

Popis: 

▪ štandardný skladový kontajner prispôsobený 

na ekologické uskladňovanie nebezpečných 

látok 

▪ vaňa vytvorená na podlahe pre zabezpečenie 

zachytenia nebezpečných látok uniknutých zo 

skladovaných tovarov do vonkajšieho 

prostredia 

▪ objem vane môže byť prispôsobený želaniu 

zákazníka 

▪ pozinkované rošty na podlahe 

▪ podlaha z hladkého oceľového plechu 

▪ tunely pre manipuláciu s vysokozdvižným 

vozíkom 

▪ vetracie otvory pod strešnou konštrukciou 

▪ na želanie aj doplnkové vetracie otvory vo 

dverách 

▪ antikorózna ochrana základnou farbou z vnútra 

i zvonku, lakovanie z vonku vrchnou farbou 

v odtieňoch RAL podľa želania zákazníka 

▪ vonkajšie rozmery štandardizované podľa ISO, 

alebo podľa požiadavky zákazníka 

Použitie: 

▪ ekologické uskladňovanie rôznych látok, 

prevažne škodlivých tekutín, farieb, 

chemických látok 

▪ mobilný ekologický sklad 

▪ sklad pre postreky a hnojivá na farme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Vonkajšie rozmery Výška vane 

(mm) 
Objem vane 

(m3) 
Objem ložného 
priestoru (m3) dĺžka šírka výška 

EKO 6“ 1980 1950 1910 

50 

  

EKO 8“ 2438 2200 2260   

EKO 9“ 2691 2200 2260   

EKO 10“ 2991 2438 2591   

EKO 15“ 4200 2438 2591   

EKO 20“ 6058 2438 2591   

Izolovaný kontajner 



 
 

Popis: 

▪ štandardný skladový kontajner s izolovanými 

vnútornými stenami 

▪ vďaka izolácii stien umožňuje ekologické 

skladovanie nebezpečných látok pri malých 

výkyvoch teploty vnútorného priestoru 

▪ izolácia stien, podlahy a strechy minerálnou vlnou 

hrúbky 80 mm 

▪ vnútorné obloženie stien pozinkovaným plechom 

▪ záchytná vaňa na podlahe zabraňuje úniku 

skladovaných látok do vonkajšieho prostredia 

▪ objem vane môže byť prispôsobený želaniu 

zákazníka 

▪ pozinkované rošty na podlahe 

▪ podlaha z hladkého oceľového plechu 

▪ tunely pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom 

▪ štandardne vetracie otvory vo dverách 

▪ ventilátor na odvetrávanie 

▪ štandardne dodávané s elektrovybavením 

▪ antikorózna ochrana základnou farbou z vnútra i 

zvonku, lakovanie z vonku vrchnou farbou 

v odtieňoch RAL podľa želania zákazníka 

▪ vonkajšie rozmery štandardizované podľa ISO, 

alebo podľa požiadavky zákazníka 

Použitie: 

▪ ekologické uskladňovanie rôznych látok, prevažne 

škodlivých tekutín, farieb, chemických látok a 

tovarov 

▪ mobilný ekologický sklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 

Vonkajšie rozmery Výška 
vane 
(mm) 

Objem 
vane 
(m3) 

Objem 
ložného 
priestor
u (m3) 

dĺžka šírka výška 

EKO 6“ 1980 1950 1910 

50 

  

EKO 8“ 2438 2200 2260   

EKO 9“ 2691 2200 2260   

EKO 10“ 2991 2438 2591   

EKO 15“ 4200 2438 2591   

EKO 20“ 6058 2438 2591   

Kancelársky, Kombi-kontajner 



 
 

Popis: 

▪ prevedenie ako kancelária, alebo kancelária + 

sklad 

▪ štandardný skladový kontajner  s izoláciou 

a obkladom vnútorných stien bielou lamino 

doskou 

▪ izolácia stien, podlahy a strechy minerálnou 

vlnou hrúbky 80 mm 

▪ elektrovybavenie: svetlo, zásuvka, vypínač, 

poistková skrinka, vonkajší prívod 

▪ kancelária so vstupnými plechovými dverami 

a plastovým oknom 

▪ antikorózna ochrana základnou farbou z vnútra 

i zvonku, lakovanie z vonku vrchnou farbou 

v odtieňoch RAL podľa želania zákazníka 

Použitie: 

▪ mobilná kancelária na stavenisku, resp. 

kancelária a sklad 

Popis: 

▪ kontajner s rôznymi otvormi, prechodmi, 

dvierkami  a pod. 

▪ vyhotovované na základe špeciálnych 

požiadaviek zákazníka 

 Použitie: 

▪ technologické kontajnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladový kontajner- Štandardný EKO Izolovaný 
Kancelársky 

Kombi- 
Špeciálny 

Dvojfarebné lakovanie x x x x x 

Spodný rám ABROLL x x x x x 

Okno x x  S x 

Pozinkovaná mreža x x x x x 

Pozinkované uzatváracie tyče x x x x x 

Dodatočné uzatváracie tyče x x x x x 

Dodatočná klapka x x x x x 

Prechodové dvere x x   x 

Elektro x x S S x 

Regály x x x  x 

Nájazdová plošina odklopná x x x  x 

Dodatočné vetracie otvory x x x x x 

Špeciálny kontajner 

Doplnky 


