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O KONTEJNEROVÝCH DOMECH 

Corti kontejnerový dům je druh stavebních domů složených z ocelové 
konstrukce s různorodými izolačními sendvičovými panely, instalace a 
výstavba je rychlá a snadná. Speciální struktura dělá dům velice stabilní. 
Corti značka vlastní CE a BV certifikát. Ochrana proti větru je odolná až 
do 210km/h a odolnost vůči zemětřesení je až do 8 stupnice. 

Corti standardní série kontejnerových domů se stejným objemem jako 20‘ 
dopravní kontejner, detailní rozměry jsou L6,058*W2,438H2,591MM. Je 
možné široké použití pro obývací pokoje, ložnice, kanceláře, kuchyně, jídelny, 
koupelny, toalety atd. kromě toho také můžeme zařídit chlazení domu pro 
speciální použití. Kontejnerové domy mohou být různě kombinované a 
vrstvené na přání zákazníka. Mohou být ve třech vrstvách ve vertikální poloze 
a mohou být jakkoliv kombinovány v horizontálních polohách. Kromě 
standardních 20‘kontejnerových domů lze pořídit i 10‘ a 15‘ kontejnerové domy 
na přání zákazníka. 

Zděný systém Corti série kontejnerových domů je vyráběna pomocí 
sendvičových panelů, můžeme použít EPS/XPS/PU zděný panel dle 
podmínek životního prostředí a podle potřeb zákazníka může vybrat šířku 
panelu, může být 75mm a 100mm. okna a dveře jsou umístěny na panelu 
zdi, bude proto pro vás snadné nastavení polohy okna nebo dveří a můžete 
také přidat další okna a dveře. Konstrukce kontejnerových domů je 
pozinkovaná a poté vymalovaná nátěrem proti korozi, díky tomu je dům 
odolnější. Střecha kontejnerových domů je sjednocena s PU, izolace proti 
vodě je vysoká. Spodní část kontejnerových domů je vybavena otvorem 
pro vysokozdvižný vozík. To dělá kontejnerový dům mobilnějším, a proto 
ho lze stěhovat podle požadavků zákazníka, standardní podlaha je 
laminátová a nebo PVC, také je možnost izolačního materiálu, jako PU, 
aby se lépe udrželo teplo uvnitř domu. 
Corti série kontejnerových domu je velmi snadné přepravovat, 
standardní 20‘ kontejnerový dům je balen jako plochý balík, 4 sady jsou 
v jednom balení, může být dodáván stejně jako jeden 20‘ dopravní 
kontejner. Pokud budete potřeba kontejnerový dům s nějakými doplňky 
jako vana, toaleta, kuchyň nebo pomůcky pro úpravu vzduchu, dům bude 
dovážen v 40’HQ kontejneru. 



 

KOMBINACE KONTEJNEROVÉHO DOMU 

Kombinace v krátkém provedení 
Kombinace v dlouhém provedení 

Kontejnerový dům má široké použití pro obývací pokoje, ložnice, kanceláře, kuchyně, 
jídelny, koupelny, toalety atd. 

Stavební jednotka kontejnerových domů může být kombinace a skladba záleží na přání zákazníka, mohou 
být 3 řady vertikálně a mohou být kombinovány v libovolném množství a různým způsobem horizontálně. 



 

UKÁZKA PROJEKTŮ 

Corti řada kontejnerových domů mají BV a CE certifikát, nejlepší kvalitu, bezkonkurenční cenu, 
lehkou a rychlou instalaci, a to vše dělá naše produkty nejpopulárnějšími na celém světě. Vyvážíme 
různé druhy kontejnerových domů do více než 60 zemí světa, lze je použít pro kempování, klasické 

domy, veřejné zařízení a pro armádní stavby. 

Firma má perfektní tým konstruktérů a techniků, 
kteří mají velmi osobitý přístup. Jsme schopni 
dodat kontejnerový dům se skleněnými dveřmi pro 

obchody nebo se dvorkem nebo s markýzou atd. 

OSOBNÍ 

KONTEJNEROVÉ DOMY 



 

STRUČNÝ ÚVOD KE 
KONTEJNEROVÉMU 

CHLADÍCÍMU DOMU 

Rozměry: 6,058mm*2,438mm*2,593mm 
Rozměry dveří: 800*2,000mm 
1světlo, 1hlavní spínač, 220V rozvodná skříň x1 
50HP chladící zařízení a kontrolní systém 
PU tlačítko sjednocené  
Pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT TOALETNÍ 

KONTEJNEROVÉ DOMY 

20FT KOUPELNOVÉ 

KONTEJNEROVÉ DOMY 

Toaleta a koupelna může být přizpůsobena podle 
požadavků zákazníka, může být pouze jako toaleta nebo 
pouze jako koupelna, také může být spojena s nádrží 
odpadních vod o objemu 4m

3
 jako jedna ze součástí 

kontejnerového domu.
 

Konstrukce toalety a koupelny kontejnerového domu 
je pozinkovaná, podlaha s 20mm vláknem 
cementové desky a 2mm PVC podlahou, panel zdi 
může být EPS, XPS, PU  a nebo z minerální vlny. 
Uvnitř panelu zdi je 0,4mm je nerezový ocelový 
plech, zvenku 0,42mm barevný ocelový plech, každý 
dům s odpadním systémem. 

Uvnitř kontejnerového chladícího domu Chladící kontejnerový dům 

20MM Vláknitá 
cementová deska 

2mm PVC podlaha 

Pozinkovaná ocel.konstrukce 

Barvené ocel. lisované dno 

PU izolace 

Dvojitý 0,42mm barvený ocelový povrch 
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Nákres chladícího kontejnerového domu 

Pozinkovaná ocel.konstrukce      Izolace proti vodě,rozdělovací panel zdi     

Keramický pisoár        Keramické umývadlo        2mm PVC podlaha 



 

6,058*2,438*2,591mm 

 

20FT 

KONTEJNEROVÝ 
DŮM 

20FT 
KONTEJNEROVÝ DŮM 
 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
1x toaleta, 1x umývadlo,1x sjednocená 
koupelna 

pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*4,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
2xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
4xsvítidlo,3xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
1x toaleta, 1x umývadlo,1x sjednocená 
koupelna 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

Chodba 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
ROZMĚRY CHODBY: 6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
1x sendvičové dveře: 650*2,000mm 
2xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou: 800*400mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
3xsvítidlo,3xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
1x toaleta, 1x umývadlo,1xsjednocená 
koupelna 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
200mm vláknitá cementová deska+2mm 
PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
6x toaleta, 2xpisoár,2xumývadlo, 

pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
200mm vláknitá cementová deska+2mm 
PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
6x toaleta, 1xpisoár,2xumývadlo, 

pozinkovaná ocelová konstrukce 

20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM 
ROZMĚRY:  6,058*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře: 
740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní  
roletou: 800*1,100mm 
200mm vláknitá cementová deska+2mm 
PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka, 
1xrozvodná krabice 
6x sprcha,4xumývadlo, 

pozinkovaná ocelová konstrukce 



 

 

15FT 

CONTEJNEROVÝ DŮM 

10FT 

CONTEJNEROVÝ DŮM 
 

15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*400mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,2vypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
1xsjednocená koupelna,1xtoaleta,1xumývadlo 

pozinkovaná ocelová konstrukce 

15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,2vypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
1xsjednocená koupelna, 1xtoaleta, 
1xumývadlo, 1xkomora 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 

Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,2vypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
2xpisoár,4xtoaleta,2xumývadlo, 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*400mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,2xvypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
1xsjednocená koupelna,1xtoaleta,1xumývadlo 

pozinkovaná ocelová konstrukce 

10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,2xvypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
1xsjednocená koupelna, 
1xtoaleta,1xumývadlo,1xskříň 
pozinkovaná ocelová konstrukce 

10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM 
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm 
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*1,100mm 
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní 
roletou:800*400mm 
Laminátová nebo PVC podlaha 
2xsvítidlo,1xvypínač,2xzásuvka,1xrozvodová 
krabice 
1xpisoár,3xtoaleta,1xumývadlo 

pozinkovaná ocelová konstrukce 



 
 

 

 

 

KONTEJNEROVÝ DŮM - MOŽNOSTI 

BALENÍ KONTEJNEROVÝCH DOMŮ 

Materiál jádra může být EPS, XPS, PU a minerální vlna. Rozměry panelů zdi jsou 2,310*1,158mm, šířka může být 50mm, 
75mm, 100mm. Hustota EPS je 12kg/m

3
. PU je 40kg/m

3
., minerální vlna je 100kg/m

3
 vnitřní strana panelů může být 

0,42mm barevného ocelového plechu nebo nerezový kovový plech, venkovní je 0,42mm barevný ocelový plech, barevná 
panelová zeď je alternativou dle vašeho množství. 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENTSVÍ 

Rozebrání nákladu a přeprava pomocí 40 HQ 

Balení může být přímo zasláno jako 20FT kontejner anebo 
může být dodán přímo na staveniště, ale tento druh balení 
je pouze pro standardní kontejnerové domy bez 
jakýchkoliv součástí, jestliže budete potřebovat toaletní 
nebo koupelnový kontejnerový dům nebo speciální 
kontejnerový dům, nebude vhodné. 

Kontejnerový dům také může být zasláno v 40FT HQ, je potřeba 
více času pro založení a vyložení, veškeré části kontejnerového 
domu jsou balené společně a proto zákazník nepotřebuje hledat 
různé části pro instalaci domu. Tento druh přepravy může 
přepravovat kontejnerové domy včetně součástí jako toaleta, 
koupelna, kuchyň, klimatizace atd.… 

Standardní panel 

zdi 

Standardní panel 

zdi+dveře 

panel zdi s 800 

*1,100mm oknem 

panel zdi s oknem a 

odsáváním 

panel zdi s 800 *400mm 

oknem 
panel zdi s odsáváním 

75mm panel zdi        18mm překližka        20mmvláknitá cementová deska   2mmlaminátová podlaha   2mmPVC podlaha     PVC posuvné okno 

Dekorat.vlna podlahy      Spojka kování podlahy          Dekorativní  vlna             Dekorat.vlna střechy         Spojka kování podlahy     Dekorativní vlna          

  toaleta                     umývadlo          50l ohřívač vody 

sjednocená  koupelna            skříň     

Bezpečí.ocel. dveře    Panel zdi    Okno+bezpečí.roleta    Sjednocená koupelna 

Dekorat.vlna podlahy    Laminátová podlaha     PVC podlaha 

toaleta 

umývadlo 

4balení v jednom 
velikost balení je stejná jako 20FT kontejner 

jednotné balení 

Může být instalován předem po rozbalení balení Včetně všech částí pro vybraný dům 



 

 

INSTALAČNÍ NÁSTROJE 
KONTEJNEROVÝCH 

DOMŮ 

1. Upevnění sloupu na konstrukci se závitem v řádku. 
Jako je ukázáno na obrázku 1 

 
 
 

2. Upevnění střechy kontejnerového domu se 4 sloupy, 
pomalu se závitem jako na obrázku 2 

 
 
 
 

3. Natavte konstrukci a tělo do stejné horizontální roviny, 
utáhněte šrouby, jako na obrázku 3 

 
 
 

4. Instalujte panel zdi podle bodu, ne na panel. Panel, 
který je s objímkou, spínačem, měly by být dráty 
nejprve ve spojovací krabici. 

 
 
 

5. Po ukončení instalace panelových stěn na jedné straně, 
spojte dohromady se závitem a pojivovou deskou, 
stejně jako je na obrázku 5. 

 
 

6. Instalujte ostatní zdi stejnou metodou jako na obrázku 
4 a 5. 

 
 
 
 
 

7. Nyní je instalace kontejnerového domu kompletní, 

stejně jako je tomu na obrázku 7. 



 


