
KONTÉNERHÁZAK	
IPARI, KERESKEDELMI  

         & CIVIL MEGOLDÁSOK 



Kedves érdeklődő,

ü  Cégünk	egyik	 fő	profilja	a	konténerház	gyártás	és	telepítés,	 irányelvünk	
az	 építőipari	 szektorban	 résztvevő	 cégek,	 illetve	 közép-	 és	
kisvállalkozások	mobilizációs	segítése.		

	
ü  Az	 építőipari	 szektorban	 konténereinket	 olyan	 építési	 vállalatok	 és	

kivitelező	 cégek	 figyelmébe	 ajánljuk,	 amelyek	 munkaerő	 kölcsönzéssel	
járó	 munkásszállók	 kihelyezését,	 illetve	 építési	 területeken	 kiállított	
irodákat	szeretnének	biztosítani.		

ü  Kis-	 és	 középvállalkozások	 számára	 adminisztratív	 szervezetek	 helyszíni	
irodáinak	kiépítését,	kávézók,	üzlethelységek	koncepciójának	tervezését,	
de	például	street	food	vállalkozók	részére	kialakított,	egyedi	konténerek	
megtervezését	és	kialakítását	is	vállaljuk.	

	
ü  Konténereinket	 katonai-	 és	munkásszállóként,	 vagy	mobil	 egészségügyi	

központként	is	használhatók.	A	mobil	egységek	fő	előnyei	a	biztonságos,	
minőségi	szigetelésű,	kényelmes	és	modern	kialakítás	és	a	megfizethető	
árak	 mellett	 a	 gyors	 és	 precíz	 építés.	 Az	 épületekben	 kialakíthatók	
hálószobák,	szabadidős	szobák,	 tárgyalók,	számítógéptermek,	menza	és	
konyha,	 WC	 és	 zuhanyzó,	 valamint	 bármilyen	 funkciót,	 amit	 az	 ügyfél	
igényel .	 Egyedi	 igényektő l	 függően,	 légkondic ioná lóva l ,	
szellőzőrendszerrel	 szerelhető,	 kialakítható	 például	 légkondicionálás,	
szellőzőrendszer,	emeletes	ágyak	és	szekrények.	

	
ü  Cégünk	 magas	 színvonalú	 szakemberekből	 álló	 csapata,	 több,	 mint	 10	

éves	 tapasztalattal	készen	áll	arra,	hogy	Partnereinknek	a	 legmagasabb	
színvonalú	termékeket	biztosítsa.		

ü  Teljes	körű	szolgáltatást	nyújtunk,	akár	egyedi	konténerházak	terveinek	
kiválasztásával	 és	 megálmodásával	 és	 a	 projekt	 helyszínére	 történő	
kiszállításával.	

	



A TERVEZÉSTŐL VÉGIG

Telephelyünkön azonnali készlet várakozik

Bármilyen igényt villámgyorsan kivitelezünk



Gyors és pontos telepítés szinte bárhova



3D TERVBŐL VALÓSÁG



ÉPÍTŐIPAR
Hosszú- & rövidtávú szálláshelyek

Professzionális	 tervező	 és	 építőcsapatunkkal	 teljes	
körű	szolgáltatást	nyújtunk	Önnek,	akár	egyedi	tervek	
és	 elrendezés	 kiválasztásával,	 és	 a	 projekt	 helyszínre	
történő	szállításával!	
		
Függetlenül	 attól,	 hogy	 milyen	 célra	 használják	 -
építkezésen	 dolgozó	 munkásoknak,	 helyszíni	
irodáknak,	 igény	 szerint	 menza-	 és	 konyha	
helységnek,	 pihenő	 egységnek	 vagy	 nyilvános	 WC-
nek,	 az	 EMC	 Global	 Zrt.	 teljeskörű	 szolgáltatást	
biztosít	egyedi	igényei	kiszolgálásának	érdekében.	
		
A	konténerházak	mérete	lehet	6m	hosszú	szabványos	
ház	 vagy	 testre	 szabott	 egyedi	 méret,	 melyet	 igény	
szerint	 legyártunk.	 Az	 anyagok	 megrendelését	
közvetlenül	 a	 gyártó	 végzi,	 ami	 lehetővé	 teszi	 a	
késztermékek	költségeinek	jelentős	csökkentését!	
	



Népszerű alaprajzterveink

FLAT PACK • 5 CM SZENDVICSPANEL • 14.4 m2 • 2.6 M BELMAGASSÁG

ü  Zárható ajtó
ü  2db zárható ablak, félig 

nyitható
ü  2 konnektor
ü  Lámpa
ü  Kapcsoló

ü  Zárható ajtó
ü  2db zárható ablak, félig 

nyitható
ü  2 konnektor
ü  Lámpa
ü  Kapcsoló
ü  WC & mosdó

ü  Zárható ajtó
ü  2db zárható ablak, félig 

nyitható
ü  2 konnektor
ü  Lámpa
ü  Kapcsoló
ü  WC & mosdó
ü  Tusoló



SZANITEREK

2.900.000 Ft + Áfa / db 
ü  Építkezésekre
ü  Fesztiválokra
ü  Rendezvényekre

ü  Gyors telepítés
ü  Gyors szállítás



SZANITEREK

2.900.000 Ft + Áfa / db 

ü  1 WC
ü  1 tusoló
ü  1 kézmosó
ü  2 kerámialapos fűtés

ü  Grátisz telepítés
ü  Grátisz szállítás



Modern irodák
Egyedi	vásárlói	élményt	hozunk	létre	kiskereskedelmi	vállalkozása	számára.	Konténerház	üzleteink	és	irodáink	
egyediek	 és	modernek.	 Függetlenül	 attól,	 hogy	már	 világos	 terve	 vagy	 jövőképe	 van,	 csapatunk	 valósággá	
teheti	üzleti	koncepcióját	vagy	üzletének	mobilizálását.	

KKV & IRODA
250.000 – 300.000 Ft + Áfa / m2



Egyedi belterek



Vendéglátás & Street food

		
		
Konténerház	 irodáink	 tartós,	 kiváló	 minőségű	 anyagokból	 készülnek,	 amelyek	
megfelelnek	 az	 országos	 követelményeknek.	A	 konténerház	 a	 legjobb	megoldás	 a	
gyors	 szállás	 problémájára.	 Széles	 körű	 lehetőségeket	 fed	 le	 a	 tervezés,	
megvalósítás	tekintetében.	
A	 kávézó-	 és	 üzlethelység	 koncepciók	 kialakítása	 innovatív	 és	 sokoldalú	megoldás	
induló,	 vagy	 tervben	 lévő	 kisebb	 üzletek	 számára.	 Hordozható	 és	 biztonságos	
konténer-vendéglátó	 egységek	 egyedülálló	 módot	 kínálnak	 a	 márka	 és	 az	 üzleti	
tevékenység	mozgósítására.	
		
	



DESIGN-OTTHONOK
250.000 – 300.000 Ft + Áfa / m2

			
Szolgáltatásaink	 lehetővé	 teszik,	 hogy	 rövid	
időn	 belül	 megnyithassa	 vállalkozását,	 saját	
házat	 építsen,	 vagy	 csak	 megvalósítson	
bármilyen,	még	a	legszokatlanabb	ötletet	is!	Ez	
az	alapja	a	kézzel	épített	konténereknek.	
A	 konténerházak,	 igényektől	 függően,	 akár	
néhány	hét	alatt	megépíthetőek.		
	



Kedvelt alaprajzok





Káprázatos belsők



EGYEDI FAHÁZAK
MINŐSÉGI EXTRÁK ÉS LUXUS-SZÍNVONALÚ BELTÉR



MINŐSÉGI EXTRÁK ÉS LUXUS-SZÍNVONALÚ BELTÉR



MINŐSÉGI EXTRÁK ÉS LUXUS-SZÍNVONALÚ BELTÉR



MINŐSÉGI EXTRÁK ÉS LUXUS-SZÍNVONALÚ BELTÉR



LUXUS-RENDEZVÉNYSÁTOR
285.000 FT + Áfa / m2


