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Specjalista w zakresie 
mobilnych rozwiązań  
przestrzennych

ELA Container to specjalista, jeśli chodzi o  
mobilne rozwiązania przestrzenne w konstrukcji 
kontenerów. Usługi projektowania, dostaw, 
montażu i demontażu  świadczone przez ELA 
charakteryzują się jakością tak samo wysoką jak 
produkt ELA.



System ELA gwarantuje uniwersalne możliwości 
zastosowania. Kontenery ELA nadają się do  
każdego celu i można je całkowicie zindywidualizo-
wać. Niezależnie od tego, czy dla budownictwa, 
przemysłu, przedszkola, kompleksu biurowego, 
banku, gabinetu zabiegowego, sklepu w muzeum 
czy przy indywidualnych projektach, obojętnie czy 
to będzie kontener standardowy, czy specjalny: 
ELA ma rozwiązanie dla każdego klienta. 

Kompleksowe rozwiąza-
nia w konstrukcjach 
kontenerowych



 
 
 
Budownictwo 
 
Dzięki stabilnej i solidnej konstrukcji 
kontenery do wynajęcia ELA są 
przystosowane na place budowy. 
Niezależnie od tego, czy są to 
kontenery biurowe, kontenery miesz-
kalne, kontenery sanitarne, konte- 
nery warsztatowe czy kontenery 
magazynowe: ELA ma odpowiednie 
pomieszczenia na każdą budowę. 

 
 
 
Przemysł
 
Niezależnie od tego, czy chodzi o 
przebudowę, rozbudowę czy duże 
zamówienie: pomieszczenia 
kontenerowe ELA dla przemysłu 
zapewniają ciągłą pracę logistyki, 
administracji i produkcji. Cechują się 
najwyższymi standardami technicz-
nymi i detalami wyposażenia 
dostosowanymi do branży.

 
 
Logistyka i porty
 
ELA Container dostarcza kontenery 
biurowe, portiernie, kontenery 
magazynowe, terminale lub kontene-
ry kasowe. Zestawy kontenerowe dla 
portów i logistyki są szczególnie 
odpowiednie do tymczasowego 
użytkowania, zwłaszcza przy pracy 
sezonowej.
 

 
 
 
Targi i wydarzenia
 
Dzięki kontenerom wystawienniczym 
zaprojektowanym specjalnie na targi, 
ELA oferuje kompletny pakiet sku-
tecznego i profesjonalnego stoiska 
targowego. Systemy kontenerów 
ustawiane jeden na drugim, z 
tarasem na dachu, z barem i marką 
wystawcy przyciągają uwagę odwie-
dzających wystawy.

 
 
 
Opieka zdrowotna
 
Dzięki kontenerom mieszkalnym, 
sanitarnym, biurowym i pierwszej 
pomocy, asortyment kontenerów 
ELA stanowi również bazę dla 
tymczasowych gabinetów lekarskich, 
szpitali i gabinetów zabiegowych. 
Rozwiązania przestrzenne ELA dla 
służby zdrowia są nowoczesne, 
przestronne i łatwe w utrzymaniu. 

 
 
 
Handel i usługi
 
Powierzchnie użytkowe dla średnich 
sklepów lub małych butików. ELA 
Container oferuje pomieszczenia 
sprzedaży różnej wielkości. Są one 
natychmiast gotowe do użytku. Na 
życzenie mogą być oznakowane 
zgodnie z kolorystyką stosowaną 
przez klienta. 

 
Gminy i miasta
 
ELA Container wspiera gminy i 
miasta gotowymi do użytkowania 
rozwiązaniami przestrzennymi do 
każdego zastosowania: od kontene-
rów szkolnych lub przedszkolnych  
po stoiska informacyjne, toalety 
publiczne, pomieszczenia rekreacyj-
ne i wystawowe. 

 
 
Branża finansowa
 
Specjalnie zaprojektowane przez 
ELA zestawy kontenerowe dla 
banków i instytucji finansowych 
prezentują się w sposób nowoczesny 
i są przystosowane do obsługi klien-
tów: z okienkami, biurami i pomiesz- 
czeniami dla doradców. Spełniają 
wysokie wymagania bezpieczeństwa 
w sektorze finansowym.



Pełna obsługa od 
projektowania 
aż po montaż na 
miejscu

Czy to przez telefon, czy na miejscu: Doradcy ELA 
towarzyszą klientowi od samego początku i wyko-
nują projekty na każde życzenie klienta aż do 
ostatniego detalu.

Dzięki własnej flocie samochodów ciężarowych 
z dźwigiem załadunkowym, kontenery mogą być 
transportowane i montowane szybko i bez żadnych 
zakłóceń. Specjaliści z ELA dbają o precyzyjny 
montaż zestawów, profesjonalną ochronę placu 
budowy i szczególne zasady bezpieczeństwa.



Zaawansowane 
technologie, wykonanie 
i know-how „Made in 
Germany”

ELA stale rozwija technologię kontenerów i oferuje 
rozwiązania dla szerokiej gamy wielkości pomiesz-
czeń i wymagań z unikalną różnorodnością pro-
duktów. Niemiecka wiedza inżynierska gwarantuje 
maksymalną jakość i bezpieczeństwo. Wszystkie 
kontenery są produkowane we własnych zakła-
dach produkcyjnych w Niemczech zgodnie  
z najwyższymi standardami jakości – jakością 
„Made in Germany”, na której polegają klienci na 
całym świecie.



Elementy wymienne
Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Ramy 
Możliwość piętrowania do 3 poziomu

Umeblowanie i wyposażenie
Zawsze odpowiednio wyposażone

Kontenery
Modułowe i uniwersalne 

wys.: 8.670 / 
9.435 mm

wys.: 5.780 / 
6.290 mm

wys.: 2.890 / 
3.145 mm



Kontenery 
do każdego 
zastosowania

Niezależnie od tego, czy jest to plac budowy, 
tymczasowy obiekt biurowy czy indywidualny 
projekt: asortyment produktów ELA jest niezwykle 
wszechstronny i ma uniwersalne zastosowanie.
Poszczególne kontenery są dostępne w różnych 
szerokościach, wysokościach i wariantach 
wyposażenia.

Kontenery Premium i kontenery 
standardowe
 
Oba warianty o różnej szerokości 
oferują najwyższą jakość i otwierają 
uniwersalne możliwości zastosowa-
nia w każdej branży.

2,5 m / 20 stóp
 
dł.: 6.055 mm  
szer.: 2.435 mm 
wys.: 2.890 mm
 
3 m / 20 stóp
 
dł.: 6.055 mm  
szer.: 3.000 mm 
wys.: 2.890 mm

2,5 m / 10 stóp
 
dł.: 2.991 mm
szer.: 2.438 mm
wys.: 2.591 mm

2,5 m / 20 stóp
 
dł.: 6.058 mm  
szer.: 2.438 mm  
wys.: 2.591 mm

2,5 m / 40 stóp
 
dł.: 12.192 mm
szer.: 2.438 mm
wys.: 2.591 mm

Kontenery pierwszej pomocy
 
W pełni wyposażone zgodnie z 
przepisami zawierającymi wymaga-
nia dotyczące pomieszczeń 
sanitarnych – umożliwiają w razie 
potrzeby szybką pomoc.

Kontenery sanitarne
 
Zarówno kontenery standardowe 
ELA, jak i kontenery Premium są 
dostępne jako w pełni wyposażone 
kontenery sanitarne.

Kontenery magazynowe
 
Przestronne kontenery magazynowe 
zapewniają bezpieczeństwo cennych 
materiałów i są gotowe do użycia w 
krótkim czasie.

Zestawy warsztatowe
 
Dzięki bogatemu wyposażeniu elektrycznemu i regałom 
oraz opcjonalnemu stołowi warsztatowemu system 
warsztatowy ELA jest natychmiast gotowy do pracy i 
można go powiększyć o dodatkowe kontenery. 

4,9 m / 20 stóp
 
dł.: 6.058 mm  
szer.: 4.876 mm  
wys.: 2.591 mm

7,3 m / 20 stóp
 
dł.: 6.058 mm  
szer.: 7.314 mm  
wys.: 2.591 mm



Fakty ELA 

Mobilne systemy przestrzenne 
od 1972 
 
ELA Container to specjalista od 
pomieszczeń i budynków wykona-
nych z kontenerów. Firma rodzinna 
drugiego pokolenia z powodzeniem 
łączy tradycję i stabilność z innowa-
cyjną siłą i dalekowzrocznością.

900 pracowników
 
Zespół ELA rośnie: Ponad 900 zaan-
gażowanych pracowników gwarantu-
je sprawne procesy i zadowolenie 
klientów.

Do wynajęcia 150.000 artykułów
 
Niezależnie od tego, czy są to 
schody, podesty, żagle akustyczne, 
tablice, meble, telefony czy Internet – 
ELA oferuje szeroki zakres wyposa-
żenia dla poszczególnych pomiesz-
czeń.

Możliwość piętrowania do  
3 poziomu
 
Dzięki specjalnej konstrukcji  
moduły przestrzenne ELA można 
układać jeden na drugim do trzech 
pięter. Dla klientów oznacza to 
więcej możliwości wykorzystania  
powierzchni.

Rozwiązania przestrzenne  
XS-XXXL
 
Niezależnie od tego, czy kontenery 
mają rozmiary standardowe czy 
powiększone - ELA opracowuje i 
buduje kontenery i zestawy we 
wszystkich rozmiarach i wersjach.

Obszar zastosowania na całym 
świecie
 
Dzięki silnej sieci sprzedaży ELA jest 
reprezentowana prawie na całym 
świecie. Ponad 40 mobilnych 
doradców ELA zapewnia projektowa-
nie i wsparcie na każdym etapie 
współpracy z klientem. 

35.000 kontenerów do wynajęcia 
 
ELA dysponuje 35.000 kontenerami 
w 17 przedstawicielstwach. 
Zapewnia to szybką i stałą dostęp-
ność tymczasowych rozwiązań 
przestrzennych.

70 specjalnych samochodów cięża-
rowych z dźwigami załadowczymi
 
Za pomocą 70 specjalnych samo-
chodów ciężarowych z dźwigami 
załadunkowymi - kontenery ELA 
można przetransportować w dowolne 
miejsce.

17 przedstawicielstw
 
ELA Container jest reprezentowana 
w Niemczech, Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Holandii, Belgii, 
Litwie, Rosji i Dubaju.

Każdy cel, wszystkie branże
 
Kontenery ELA są wszechstronne. 
Można je dowolnie łączyć i 
wyposażać, mają solidną konstruk-
cję. Kontenery ELA są stosowane 
w prawie wszystkich branżach.
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DE
 
ELA Container GmbH 
Centrala
Zeppelinstraße 19 – 21
49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932 506 - 0
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH 
Centrum Kontenerów 
Używanych 
Im Industriepark 20 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932 506 - 556
www.container.de
kontakt@ela-sales.de

ELA Container  
Sales GmbH
Im Industriepark 20 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems)  
Tel +49 5932 506-556
www.container.de
kontakt@ela-sales.de

ELA Container GmbH 
Groß Ippener
Am Gewerbegebiet 35
27243 Groß Ippener
Tel +49 4224 1414 - 300
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH 
Frankenberg
Zum Hammerberg 1
09669 Frankenberg
Tel +49 37206 851- 0
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH
Billigheim
Schefflenztalstraße 84
74842 Billigheim
Tel +49 6265 92775 - 0
www.container.de
info@container.de
 
ELA Container GmbH 
Moosburg
Naustraße 1
85368 Moosburg
Tel +49 8762 7266 - 800
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH 
Tönisvorst
Lenenweg 12
47918 Tönisvorst
Tel +49 2151 7086 - 0
www.container.de
info@container.de
 
ELA Container  
Offshore GmbH
Zeppelinstraße 32
49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932 7323-500
www.ela-offshore.com
info@ela-offshore.com

AT
 
ELA Container GmbH
Emesbergstrasse 7
A-4643 Pettenbach 
Tel +43 660 1297070
www.ela-container.at
info@ela-container.at

BE
 
ELA Container 
Belgium BVBA
Eurolaan 9
9140 Temse
Tel +32 3 7719669
www.ela-container.be
info@ela-container.be

NL
 
ELA Container
Nederland BV
Rouaanstraat 39
9723 CC Groningen
Tel +31 50 3182247
www.ela-container.nl
info@ela-container.nl
 
PL

ELA Container Polska 
Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 6
05 - 200 Wołomin
Tel +48 22 2729500
www.ela-container.pl
info@ela-container.pl

ELA Container Polska 
Sp. z o.o. / oddz. 
Wrocław
ul. Kupiecka 10
52- 427 Wrocław
Tel +48 71 3336532
www.ela-container.pl
info@ela-container.pl

LT
 
ELA Container 
Lietuva UAB
Tilžės g. 60
91108 Klaipėda
Tel +370 46 492066
www.ela-container.lt
info@ela-container.lt

UAE
 
ELA Container 
Middle East FZCO
Plot No. S50914B
Jebel Ali Freezone 
South Dubai
P.O. Box 263905
Tel +971 4 8807015
www.ela-container.ae
info@ela-container.ae

UK 
 
ELA Container GmbH
Suite Number 4B 
Heritage House  
Murton Way 
Osbaldwick, York  
YO19 5UW
Tel +44 7534 225336
www.ela-container.uk 
info@ela-container.uk 

RU

OOO ELA Container RU 
ul. Koroleva 4 
Gebäude 12, Büro 22 
249031 Obninsk 
Tel +7 48439 57247 
www.ela-container.ru 
info@ela-container.ru
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ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems), Niemcy
Tel +49 5932 506 - 0, Fax +49 5932 506 -10
www.container.de, info@container.de

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. 
Ilustracje produktów mogą się różnić. Ewentualne różnice kolorów 
pomiędzy ilustracjami w katalogu produktów a produktem są 
uwarunkowane techniką wydruku i nie można ich uniknąć. 
 
© 2020 ELA Container GmbH, Haren (Ems)
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