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KONTEJNEROVÉ  BOXY  CHK  a  MK 
  
Kontejnerový box se vyznačuje snadnou přemístitelností bez nutné montáže, okamžitou 
provozuschopností v automatickém bezobslužném provozu výhodnou zejména tam, kde 
chybí kvalifikované montážní kapacity a kde se vyžaduje rychlá realizace bez zdlouhavého 
stavebního řízení. 
 
Izolovaný kontejnerový box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových 
panelů, osazen izolačními dveřmi a doplněn o další výbavu dle přání a potřeb uživatele, 
opatřený rámem pro přepravu ve stavebním provedení dle ISO včetně manipulačních 
úchytů. 
 
Plášť panelů je vyroben z bíle lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, izolační jádro je 
tvořeno tvrdou polyuretanovou (PUR) pěnou. Při výrobě je zaručeno dokonalé přilnutí pěny 
k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký, konstrukční panel s vynikajícími izolačními 
vlastnostmi. Podlaha boxu je zhotovena z PUR panelu s protiskluzovou úpravou. 
  
Box je vybaven chladící jednotkou v blokovém uspořádání tzn., že zařízení je smontováno 
a odzkoušeno ve výrobním závodě a po připojení na síť je plně provozuschopné. Jednotky 
od firmy Zanotti mají zajištěný servis ve všech oblastech světa. 
 
Kontejnerový box je nabízen ve dvou základních typových provedeních: 
 

• chladírenské provedení CHK 30 
• mrazírenské provedení  MK 27 
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Typové provedení CHK 30 MK 27 

Vnější rozměry kontejneru 
(š x d x v) 

2435 x 6055 x 2900mm 

Vnitřní rozměry chlazeného prostoru   
(š x d x v) 

2275 x 5350 x 2460mm 2175 x 5250 x 2360mm 

Objem chlazeného prostoru 29,9 m3 26,9 m3 

Světlost dveří 1000/2000mm 

Tloušťka panelů 75mm 125mm 

Chladící bloková jednotka Zanotti 
s chladivem 

R 404A 

Elektrická přípojka 400V/50Hz 

Jištění přívodu 16A(C) 16A(C) 

Vnitřní teplota 0°C až +10°C -18°C až -22°C 

Vnější teplota 40°C 40°C 

Hmotnost 2440kg 2550kg 

 

Při přepravě nepřesahuje žádná část boxu ani chladicí jednotka obrys rámu. Pouze při 
otevření dveří přesahuje křídlo dveří obrys kontejneru. Zastřešení kontejneru je provedeno 
trapézovým plechem a dešťová voda je svedena v rohu kontejneru.  
 

Dále jsme připraveni nabídnout kontejnerový box s délkou až 8m nebo s nižší výškou 

(v=2,6m). Nabízíme i sestavy kontejnerů s možností finálního spojení do větších objemů 

chlazených prostorů (až 1000m3) při různých skladovacích teplotách 

 

Řízení vnitřní prostorové teploty a odtávání výparníku probíhá automaticky. Na přání je 

možné dodat vnitřní výbavu s regály nebo např. závěsný systém na maso. 
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