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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

Typ kontejneru K02 

Rozměry 

Délka 6000 mm Šířka 2400 mm 

Výška 2640 mm 
Světelná 
výška 

2360 mm 

Váha 1200–1300 kg 

Technické parametry 
Sněhové zatížení 50 kg/m² 

Rychlost 

větru 
60 km/h 

Nosnost podlahy 200 kg/m²  

Tepelná vodivost 

(hodnota U) 
Stěna 0,35 (W/m²K) Střecha 0,35 (W/m²K) 

Konstrukce 
Spodní a vrchní konstrukce 

2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu – 
rozměr ST37 

Rohové sloupy 
80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez 
povrchové úpravy – pozinkování 

Strop 
Vnitřní stěna 

50 mm sendvičový panel 

(0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm 
plech RAL 9002) 

Střešní krytina 0,5 mm pozinkovaný trapézový plech 

Stěny 
Vnitřní stěny 50 mm sendvičový panel 

(0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm 
plech RAL 9002) Venkovní stěny 

Podlaha 

Rám 
2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 

40x80x1,5 mm ve tvaru C. 
Pozinkované profily (13 KS), rozestup 37,5 cm 

Izolace 80 mm EPS + 0,50 mm plech 

Podlahová deska 14 mm pevná cementová deska (dodavatel Betopan) 

Podlahová krytina 2–3 mm vinylová podlaha 

Dveře 

Exteriérové 
Rozměr 900 * 2000 mm 

Materiál Ocelové venkovní dveře 

Interiérové 
Rozměr 700 * 2000 / 800 * 2000 mm 

Materiál 
Povrch v dekoru dřeva, zamykání 

na klíč 

Okna a zasklení 

Okno v obytné místnosti 
PVC, velikost 970 * 1000 mm (dvoukřídlé, levé křídlo 
fix, pravé křídlo otevíratelné – nesklopné, bílá barva 
rámu) 

Okno v sanitární místnosti 
PVC, velikost 400 * 600 mm (sklopné, bílá barva 
rámu) 

Zasklení Dvojité termo-sklo 4 + 16 + 4 mm 

Barva 
Rámy a rohy RAL 7011 

Stěny RAL 9002 

Elektrická soustava 

Připojení 
Standartní pěti-kolíková přípojnice 400V/32A, 3 * 4 

mm² přívod do rozvaděče 

Zásuvky a vypínače 
CE-TSE certifikované, namontované vypínače a 
zásuvky 

Vodiče zásuvek NVV 3 * 2,5 mm² (TSE-ISO-CE). 3* jistič 16A 

Vodiče osvětlení NVV 3*1,5 mm² (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A 

Jistič a rozvodná skříň 
CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepěťová 
ochrana, proudový chránič RCD 25A 

Osvětlení Stropní LED svítidlo 

Sociální / sanitární 
vybavení 

Potrubí – čistá voda (přívod) Φ20 mm PPRC potrubí 

Potrubí – odpadní voda 
Umyvadlo Φ 50 mm PVC 

WC Φ 100 mm PVC 

Umyvadlo s keramickou nohou 
Rozměry 

28 * 45 cm nástěnné (CE-TSE 

certifikované) 

Baterie Stojánková (CE-TSE certifikované) 

WC 
Materiál Keramika 

Splachovač 
Plastová nádrž, splachovací 
mechanismus (kombi) 
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Sprchová baterie – standartní nerezová 

Zvedací systém 
Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se 
zaháknout do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u 
vysokozdvižného vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry. 

Záruční podmínky 
BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje 
na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách, které naleznete ke 
stažení na webu www.levnykontejner.cz 

Údržba 
Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více 

v Návodu pro údržbu, který naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

info@levnykontejner.cz 
www.levnykontejner.cz 

 


