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900 medewerkers, meer dan 45 jaar ervaring, 
wereldwijd vertegenwoordigd: ELA Container 
is dé specialist als het om mobiele ruimte- 
oplossingen in modulaire constructie gaat. 
Om snel te kunnen reageren, ook op urgente 
aanvragen, zijn er meer dan 35.000 huurunits 
in de meest uiteenlopende uitvoeringen  
beschikbaar met een zeer breed scala aan 
accessoires. Voor permanent gebruik pro- 
duceert ELA indien gewenst ook speciale 
units. Deskundige service, vanaf het ontwerp 
en de levering tot aan het monteren en weer  
afbreken, is net zo vanzelfsprekend als de 
productkwaliteit “Made in Germany”. Als 
familiebedrijf van de tweede generatie vindt 
ELA het belangrijk om in de buurt van de 
klant te zijn.

Voordelen

ELA voordelen

Accessoires en meubilair 
 
Net als in een bouwpakket stelt ELA, naar 
wens, de benodigde accessoires samen. 
Daartoe behoort het bijpassende meubilair 
evenals complete entrees, sanitaire 
ruimtes, trappen, keukens, ELA white-
boards, akoestische panelen en nog veel 
meer. Alles uit één hand. 

Direct klaar voor gebruik 
 
Wereldwijd is ELA een betrouwbare 
partner bij het ontwerpen van mobiele 
accommodaties voor de meest uiteen- 
lopende branches. ELA units zijn binnen 
zeer korte tijd klaar voor gebruik en zijn 
geschikt voor elk doel: bijvoorbeeld voor 
gebruik als kleuterschool, kantoren- 
complex, huisvesting of voor een geheel 
individueel project.

Veilige materialen
 
ELA units worden gebouwd om mensen 
zich goed te laten voelen. Daarom gebruikt 
ELA uitsluitend materialen die geen 
gezondheidsrisico’s opleveren.

Alle afmetingen realiseerbaar
 
Volledige ontwerpvrijheid als het gaat  
om ruimte-afmetingen en plattegronden:  
ELA units kunnen naast en op elkaar 
gecombineerd worden met uitneembare 
wandelementen voor individuele platte-
gronden of met aparte gangsystemen en 
trappen.

Flexibiliteit met verwisselbare elementen
  
Flexibel inzetbare wisselpanelen breiden 
het spectrum aan mogelijkheden uit. Of het 
nu gaat om ramen, verwarming of airco:  
de wisselpanelen kunnen ter plekke binnen 
enkele minuten zeer eenvoudig worden 
vervangen.

Uitstekende isolatie 
 
Hitte in de zomer, kou in de winter, storm 
en regen: ELA units bieden optimale 
bescherming tegen deze weersomstandig-
heden, creëren een aangenaam binnen- 
klimaat en hebben een laag energiever-
bruik. Onze wanden, vloeren en plafond 
bestaan uit grote sandwich paneelplaten 
met daarin onder hoge druk geperst 
PUR-hardschuim isolatiemateriaal, uit- 
gevoerd over het gehele oppervlak.

Volledige service
 
Onze klanten ontvangen binnen zeer korte 
tijd een vrijblijvende offerte. ELA units zijn 
direct leverbaar en zijn snel klaar voor 
gebruik. Indien gewenst worden de 
mobiele accommodaties met meubilair 
ingericht. Bij technische vragen geven de 
experts van ELA direct antwoord.

0,5 meter breder 
 
De 3 meter brede ELA Premium units 
bieden 20 procent meer ruimte voor wonen 
en werken dan de ELA Allrounders. 
Hierdoor is een kostenbesparing tot wel  
25 procent mogelijk. De ruimteproporties 
met 3 m² meer oppervlakte bieden 
voordelige inrichtingsoplossingen.
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Voor ieder  
doel en alle 
branches

Toepassingen

1
01

01

Ook op bouwplaatsen in 
de stad slaan ELA units een 
goed figuur.

02

Als een school of kinderdag-
verblijf een tijdelijk onder- 
komen nodig heeft, zijn ELA 
units de perfecte oplossing.

05

Op bouwplaatsen of in industrie-
gebieden: ELA units kunnen 
bijna overal worden ingezet. 

03

Door ELA accommodaties met 
meerdere verdiepingen, creëert 
u extra ruimte op een kleine 
oppervlakte.

04

Er kunnen onbeperkt veel units 
aaneengeschakeld worden. 
Zo kunnen gebouwen in alle 
formaten worden gerealiseerd, 
die bovendien altijd weer aan 
de bouwvoortgang kunnen 
worden aangepast.

05

02 03

04

De flexibiliteit van het ELA 
systeem garandeert universele 
toepassingsmogelijkheden. 
ELA units zijn geschikt voor 
ieder doel en zijn volledig 
individualiseerbaar. Als 
kleuterschool, kantoren- 
complex, behandelingsruimte, 
museumshop, bank of voor 
een geheel individueel project.
Met standaard units of  
speciale units, om te huren 
of te kopen: ELA heeft voor 
iedere wenseen oplossing.
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ELA biedt een perfect door-
dacht systeem voor mobiele 
accommodaties met bijna 
onbegrensde toepassings- 
mogelijkheden. Het begon  
met de gedachte om units als 
universele basis in te zetten. 
Intussen strekt de kennis zich 
uit over 45 jaar unitbouw  
in de basisconstructie. Het  
ELA ontwerpteam staat klaar 
om elke wens te realiseren.  
Met jarenlange ervaring 
worden units ontworpen en 
geconstrueerd voor elk 
denkbaar gebruiksdoel. De 
beste materiaalkeuze en een 
vlekkeloze technische uit- 
voering garanderen de hoogste 
kwaliteit. Het resultaat: 
duurzame producten “Made 
in Germany”.

Ruimte-oplossingen in modulaire constructies

Modulair 
en flexibel

01

Ook grote gebouwen kunnen 
met ELA units eenvoudig 
worden gerealiseerd.

02

De units zijn modulair op- 
gebouwd en kunnen flexibel 
worden aangepast.

03

De hoogte in: ELA units  
zijn stapelbaar, tot wel  
4 bouwlagen. 

01

03

02

Het verzinkte stalen frame 
is de stabiele basis van elke
ELA unit. 

Aan de kopse kant kunnen  
wisselpanelen worden geplaatst.

Onder de ramen kunnen  
wisselpanelen zeer eenvoudig  
worden verwisseld.
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01

Licht, vriendelijk, goed binnen-
klimaat: in zulke kantoor- 
ruimtes is het prettig werken. 

02

Uitgerust met vast tapijt 
bieden tijdelijke accommodaties 
gemaakt van ELA units  
ook voor conferenties een  
passende omgeving, inclusief 
aangename akoestiek.

BinnenklimaatMeubilair en accessoires ELA units kunnen individueel 
worden uitgerust en zijn 
daarom universeel inzetbaar. 
Het uitgebreide assortiment 
behelst trappen, bordessen en 
de volledige inrichting van  
de units. ELA biedt compleet 
meubilair voor volwaardig 
ingerichte kantoren, slaap- 
vertrekken of kleedruimtes, 
indien gewenst inclusief 
communicatiepakket met 
telefoon en internet. ELA levert 
ook details zoals akoestische 
panelen, whiteboards of 
vingerbeveiliging voor deuren. 
Het uitgebreide assortiment 
accessoires zijn altijd op 
voorraad: zo zijn mobiele 
accommodaties binnen de 
kortste tijd klaar voor gebruik.

Een volwaardige werkplek, een 
kindvriendelijke plaats om te 
leren en te spelen of zelfs 
tijdelijk een gezellig thuis: met 
ELA units kunnen de meest 
uiteenlopende mobiele accom- 
modaties worden gerealiseerd. 

Grote ramen laten veel daglicht 
binnen en creëren moderne, 
vriendelijke ruimtes waar 
mensen zich goed voelen, ook 
als ze er dagelijks veel uren 
moeten doorbrengen, en dat 
weken- of maandenlang. Met 
behulp van airco’s en ver- 
warmingen kan er in ieder 
seizoen een aangenaam binnen- 
klimaat worden gecreëerd. 

De uitvoering kan flexibel aan 
de behoefte worden aan- 
gepast. Het ELA ontwerpteam 
stelt altijd het passende pakket 
accessoires samen, om te 
huren of te kopen.

Moderne 
ruimtes

Altijd passend 
uitgerust

01

02
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eindeloos. Dankzij jarenlange 
ervaring kunnen de ELA 
specialisten ook buitengewone 
wensen in vervulling laten 
gaan. 

De individueel ontwikkelde 
speciale units worden door 
ELA in Duitsland geproduceerd  
met de hoogwaardige materia-
len en volgens de hoge 
kwaliteitsstandaarden waar 
ELA units over de hele wereld 
bekend om staan.

Speciale oplossingen

Individueel 
maatwerk

01

Van tevoren weten hoe het er 
later uit zal zien: planning 
d.m.v. CAD.

02

Ook bij de speciale units van 
ELA zijn frameconstructies, 
wanden, dak en vloer verzinkt 
voor maximale robuustheid.

03

Van advies met behulp van  
de CAD-tekening tot aan 
productie, opbouw en 
CSC-goedkeuring: bij ELA 
vindt u alles onder één dak.

02

03

01

Voor speciale taken zijn ook 
speciale units nodig, geen 
probleem met ELA! Een des- 
kundig team staat klaar om 
individuele ELA units te 
realiseren. Dankzij de uitge-
breide knowhow kunnen 
speciale units worden ontwor-
pen en geconstrueerd voor  
elk denkbaar gebruiksdoel.  
De ELA specialisten geven 
uitgebreid advies om voor elke 
wens de optimale oplossing  
te vinden. 

Bijzondere afmetingen, spe- 
ciale geluidsisolaties, variabele 
openingen voor deuren en 
ramen, bordessen, trappen en 
luifels, versterkte vloeren en 
krachtige ventilatiesystemen: 
de mogelijkheden als het gaat 
om speciale units zijn vrijwel 
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Full service:  
vanaf het 
ontwerp tot aan 
de montage ter 
plaatse

Service

2
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Service
In drie stappen naar een solide,  
comfortabel modulair gebouw

1.

2.

3.

Advies en planning 
 
De deskundige ELA adviseurs onder- 
steunen hun klanten vanaf het begin en 
plannen elke klantaanvraag tot in het 
kleinste detail.

Levering met eigen vrachtwagens 
 
Het transport door heel Europa vindt 
plaats met meer dan 70 eigen vracht- 
wagens. Voor de montage ter plaatse 
beschikken deze over een eigen  
laadkraan.

Snelle opbouw 
 
Geschoolde vakmensen van ELA zorgen 
voor een snelle en soepele opbouw van de 
accommodatie ter plaatse, voor een 
professionele beveiliging van de bouw-
plaats en voor gedetailleerde veiligheids-
plannen.

Vrijmelding 
 
Wanneer de huurperiode is afgelopen, 
zorgt ELA voor een snelle en professionele 
afhaling. Na de vrijmelding wordt er een 
afhaalafspraak met de contactpersonen ter 
plaatse gemaakt. Aan het eind van de 
huurperiode ontvangt de klant een over-
zichtelijke eindafrekening.

Transport en montage 
 
ELA zorgt ook met eigen personeel voor de 
opbouw en eindmontage. De units worden 
zoveel mogelijk in de fabriek voorgemon-
teerd, wat moeite en tijd bespaart. Per dag 
kunnen tot wel 15 units op locatie worden 
opgebouwd. Veiligheid heeft daarbij de 
hoogste prioriteit: een professionele be- 
veiliging van de bouwplaats, de inzet van 
geschoolde vakmensen, het opstellen van 
“Health & Safety”-plannen en een gratis 
risicoanalyse voor iedere bouwplaats zijn 
onderdeel van de ELA totaalservice.

Raamovereenkomst
 
Voor klanten die geen eigen units op 
voorraad hebben, maar indien nodig wel 
snel willen beschikken over de benodigde 
hoeveelheid units, is de ELA raamovereen-
komst de ideale oplossing. Dankzij de 
contractueel vastgelegde huur- en  
transportprijzen kunnen de units op korte 
termijn in de gewenste hoeveelheid worden 
aangevraagd, met 100% zekerheid over  
de kosten. Indien gewenst neemt het ELA 
team ook de volledige planning op zich: 
een echte allround-service.

Unitbescherming
 
Tot het ELA totaalpakket behoort ook de 
ELA unitbescherming in heel de Benelux. 
Voor een kleine vergoeding per huurunit 
worden risico’s gedekt die ontstaan door: 
brand (inclusief bliksem en explosie) 
leidingwater, storm en hagel, natuur- 
rampen (hoogwater, overstroming, aard-
verschuiving, aardbeving), diefstal van  
de unit en vandalisme na inbraak of een 
poging tot inbraak. Schade aan ELA 
huurunits of ELA huuraccessoires wordt  
zo snel mogelijk verholpen door ELA.

Dichtbij de klant
  
ELA staat wereldwijd voor kwaliteit  
“Made in Germany”. Vestigingen in heel 
Europa garanderen een snelle levering van 
de units. Bovendien bevinden meer dan  
40 ELA adviseurs zich altijd in de buurt  
van de klant om indien gewenst een 
individuele en vrijblijvende afspraak ter 
plaatse te maken. Niet alleen in de Bene-
lux, maar ook wereldwijd.

Snelheid 
 
Ongeveer 35.000 units en een groot aantal 
accessoires zijn bij ELA altijd op voorraad. 
Dankzij het eigen vrachtwagenpark kan  
de levering in heel Europa binnen 24 tot  
48 uur plaatsvinden.

Service
Een overzicht van de diensten

Technische hotline
 
Bij technische vragen over de montage  
of het gebruik van de units biedt ELA snel 
en deskundige hulp. +31 50 3182247 (NL), 
+32 3 771.96.69 (B) of via mail:  
info@ela-container.nl, info@ela-container.be

Advies en planning 
 
Telefonisch of ter plaatse: de deskundige 
ELA adviseurs ondersteunen hun klanten 
vanaf het begin. Samen met de verant-
woordelijken aan klantzijde plannen  
ze eerst alles tot in detail, inclusief klant- 
specifieke plattegronden. Op basis hiervan 
ontvangen de klanten vrijblijvend een 
gedetailleerde offerte. Het deskundig 
advies omvat niet alleen een zeer duide- 
lijke CAD tekening, er wordt ook berekend 
welke besparingen er mogelijk zijn.
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3
+

Premium units en  
Allrounders

Met verschillende breedtes 
bieden beide varianten de 
hoogste kwaliteit en zorgen ze 
voor universele toepassings-
mogelijkheden in iedere 
branche. 

  blz. 22

Magazijncontainers

Ruime magazijncontainers 
bieden veiligheid voor waarde-
volle materialen en zijn binnen 
de kortste tijd klaar voor 
gebruik. 

  blz. 25

Geschakelde  
werkplaatscontainers

Met een omvangrijke elektri-
sche uitvoering, stellingen en 
een optionele werkbank is de 
ELA werkplaatsaccommodatie 
direct klaar voor gebruik en 
kan worden uitgebreid. 

  blz. 26

Sanitaire units

Zowel de ELA Allrounders als 
de Premium units zijn beschik-
baar als volledig uitgeruste 
sanitaire units.

  blz. 23

Eerstehulpunits

Volledig uitgerust volgens de 
“Eisen aan EHBO-kamers” – 
daardoor is indien nodig snelle 
hulp mogelijk. 

  blz. 24

Meubilair en accessoires

Wat er ook nodig is om 
tijdelijke accommodaties te 
voorzien van de gewenste 
functies: ELA heeft een  
groot aantal uitvoerings- 
mogelijkheden op voorraad.

Assortiment

Units en  
containers 
voor ieder 
doel
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= Voordelen

+ 0,5 m breder
+ 3 m2 meer gebruiksoppervlak
+ 20 procent meer volume
+ betere benutting van de ruimte
+ beter ruimtegevoel
+  vermindering van het aantal units
+ lagere huurkosten
+ lagere transportkosten
+ lagere montagekosten
+  tot wel 25 procent besparing mogelijk
+  te combineren met Allrounders

2,5 en 3 meter brede units 
Altijd een goede keuze

2,5 m 3 m

ELA Premium units bieden  
20 procent meer ruimte voor 
wonen en werken, want ze zijn  
3 meter breed en daarmee een 
halve meter breder dan ELA 
Allrounders. Bij eenzelfde 
gebruiksoppervlak zijn daar-
door minder units nodig. Zo  
kan bij de huur-, transport- en 
montagekosten tot wel 25 
procent worden bespaard. De 
extra 3 m² maakt bovendien 
inrichtingsoplossingen mogelijk 
met een voordelige benutting 
van de ruimte: bij een beter 
ruimtegevoel zijn er voor de 
medewerkers minder units en 
minder grondoppervlak nodig.

L
R

H
: 2

.5
0

0 
m

m
 / 2

.7
5

0 
m

m

L
R

H
: 2

.5
0

0 
m

m
 / 2

.7
5

0 
m

m

L
: 

6
.0

5
5 

m
m

L
: 

6
.0

5
5 

m
m

B: 2.435 mm B: 3.000 mm

H
: 

2.
8

9
0 

m
m

H
: 

2.
8

9
0 

m
m

B: 3.000 mmB: 2.435 mm



Assortiment Assortiment22 23

Allrounders en Premium units
Universeel inzetbaar

2,5 m / 10 ft.

L: 2.990 mm
B: 2.435 mm
H: 2.890 mm
 
2,5 m / 20 ft.
 
L: 6.055 mm  
B: 2.435 mm 
H: 2.890 mm

3 m / 10 ft.

L: 2.990 mm
B: 3.000 mm
H: 2.890 mm
 
3 m / 20 ft.
 
L: 6.055 mm  
B: 3.000 mm 
H: 2.890 mm

Varianten

2,5 m / 10 ft.

L: 2.990 mm
B: 2.435 mm
H: 2.890 mm
 
2,5 m / 20 ft.
 
L: 6.055 mm  
B: 2.435 mm 
H: 2.890 mm

3 m / 20 ft.

L: 6.055 mm
B: 3.000 mm
H: 2.890 mm

Varianten

 Features
 
Variabel door wisselpanelen van ELA
 
Ledverlichting
 
Magnetische wanden
 
Ramen met rolluiken
 
Stopcontacten

Premium unit, 3,0 m (binnenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Premium unit, 3,0 m (buitenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Beide varianten bieden de hoogste 
kwaliteit en zorgen voor universele  
toepassingsmogelijkheden in iedere 
branche. Premium units en Allrounders 
kunnen met elkaar worden  
gecombineerd.

Sanitaire units
Wc en douche

Verwisselbare panelen
Dankzij het modulaire concept kunnen de 
units aan de kopse kant met verwisselbare 
panelen worden uitgerust. In deze frames 
kunnen indien gewenst verwisselbare 
panelen zoals verwarming, airco of ramen 
worden gemonteerd.

Ramen met rolluiken
De ramen met geïntegreerde rolluiken 
bieden bescherming tegen inkijk en tegen 
de zon.

Stopcontact
Tot de elektrische installatie conform  
DIN VDE 0100 behoren ook veiligheids- 
stopcontacten met aanraakbeveiliging, die 
een veilige stroomvoorziening garanderen.

Magnetische wanden
De wanden zijn magnetisch, waardoor 
bouwplannen of andere informatie  
eenvoudig met magneten aan de wanden 
bevestigd kunnen worden.

Ledlampen
Met hun vierkante vorm leveren de led- 
lampen niet alleen aangenaam gelijkmatig 
licht van boven: ze passen ook goed in  
het rechtlijnige design.

 Features

Wc en urinoir
 
Wastafel met spiegel
 
Boiler
 
Douchecabine
  
Optioneel: vuilwatertank/fecaliëntank

Vuilwatertank
De vuilwatertanks zijn verkrijgbaar in 
verschillende maten en zorgen voor  
een veilige afvoer van vuil water, ook bij 
beperkte of afwezige infrastructuur.

Boiler
De boilers zijn verkrijgbaar in verschillende 
capaciteiten en garanderen in ieder 
seizoen een betrouwbare warmwater- 
voorziening.

Douchecabines
Ruimtebesparend, maar tegelijkertijd 
praktisch en met voldoende comfort kan  
er na een werkdag gebruik worden 
gemaakt van de douchecabines.

Sanitaire unit, 3,0 m (binnenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Sanitaire unit, 3,0 m (buitenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Wc en urinoir
Of het nu in een tijdelijk kantoor is of op de 
bouwplaats: er zijn geen beperkingen als 
het gaat om hygiëne of sanitair comfort.

Wastafel met spiegel
Een schone oplossing voor het reinigen 
van gezicht en handen in de meest 
uiteenlopende uitvoeringsmogelijkheden.

Op een werkplek of in een tijdelijke 
woonruimte horen passende sanitaire 
ruimtes. Zowel de ELA Allrounders als de 
Premium units zijn tevens verkrijgbaar als 
sanitaire units, compleet uitgerust met 
wc’s en urinoirs, wastafels, douches en 
optionele vuilwatertanks.
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2,5 m / 20 ft.

L: 6.055 mm
B: 2.435 mm
H: 2.890 mm

3 m / 20 ft.
 
L: 6.055 mm  
B: 3.000 mm 
H: 2.890 mm

Varianten

2,5 m / 10 ft.

L: 2.991 mm
B: 2.438 mm
H: 2.591 mm
 
2,5 m / 20 ft.
 
L: 6.058 mm  
B: 2.438 mm 
H: 2.591 mm

2,5 m / 40 ft.

L: 12.192 mm
B: 2.438 mm
H: 2.591 mm

Varianten

Wastafel en spiegel
Voor een grondige, hygiënische reiniging 
van de handen en onderarmen voor en na 
elk onderzoek en elke behandeling.

Kuipbrancard
In geval van nood maakt de kuipbrancard 
een veilig transport van gewonden mogelijk 
dankzij bevestigingsriemen, voetsteunen 
en andere beschermende details.

Afsluitbare medicijnkast
Medicijnen kunnen hierin veilig worden 
opgeborgen, zodat deze enkel voor 
bevoegden toegankelijk zijn.

EHBO-units
Snelle medische verzorging

EHBO-unit, 3,0 m (binnenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

EHBO-unit, 3,0 m (buitenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Diefstalbeveiliging
De ELA diefstalbeveiliging met profiel- 
cilinderslot verhoogt de veiligheid en biedt 
aanvullende bescherming van de waarde-
volle opgeslagen goederen.

Zware stellingen
Of het nu gaat om gereedschap of 
materialen: de L-vormige stellingen aan de 
zijkant en kopse kant zijn zwaar belastbaar 
en bieden voldoende ruimte.

Stopcontacten en sterkstroom
Of het nu gaat om normale stroom voor 
verlichting of sterkstroom voor machines: 
een veilige stroomvoorziening is  
gegarandeerd.

Stabiele en robuuste constructie
Deuren in stabiele verzinkte dubbel- 
wandige uitvoering maken de robuuste 
constructie van de units compleet.

Magazijncontainers
Veilig, robuust en praktisch

Magazijncontainer, 2,5 m (binnenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Magazijncontainer, 2,5 m (buitenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Praktische kapstok
Orde moet er zijn: een praktische op- 
lossing om jassen en dergelijke op te 
hangen.

Ramen die bescherming bieden  
tegen inkijk
De ramen, uitgevoerd in melkglas, bieden 
bescherming tegen ongewenst inkijk van 
buitenaf en waarborgen discretie.

Onderzoeksbank
De bank biedt optimaal comfort dankzij 
een in meerdere standen verstelbaar 
hoofdgedeelte en een kussen van 
kwaliteitsschuimstof.

 Features

Wastafel en spiegel
 
Afsluitbare medicijnkast
 
Kuipbrancard en onderzoeksbank
 
Ramen die bescherming bieden tegen 
inkijk

De ELA EHBO-units zijn uitgerust met een 
wastafel, medicijnkast, frame voor een 
brancard, brancard, instrumententafel, 
verrijdbaar infuusstatief en overige 
paramedisch relevante accessoires.

 Features

Stabiele en robuuste constructie
 
Diefstalbeveiliging
 
Belastbare stellingen
 
Stopcontact en sterkstroom
 
Kapstok

ELA magazijncontainers bieden veiligheid 
voor waardevolle gereedschappen of 
materialen, zijn snel klaar voor gebruik, 
ruim en droog – optioneel uitgevoerd met 
zwaar belastbare stellingen, werkbank en 
complete elektrische installatie. De zeer 
stabiele 6 mm dikke stalen frame- 
constructie met optionele ELA diefstal- 
beveiliging zorgt voor een betrouwbare 
bescherming van de opgeslagen goederen.
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Gang units
Voor grote en kleine 
gebouwen

4,9 m / 2 × 20 ft.

L: 6.058 mm
B: 4.876 mm
H: 2.591 mm

7,3 m / 3 × 20 ft.

L: 6.058 mm
B: 7.314 mm
H: 2.591 mm

Varianten

Afhankelijk van de beschikbare 
oppervlakte en het aantal  
mensen, bieden ELA gang units  
de perfecte oplossing om 
ruimten met elkaar te verbinden 
en te zorgen voor brede en 
vooral veilige vluchtwegen. 

Werkplaatscontainers
Solide, mobiele werkplaatsaccommodaties

Geïntegreerde ramen
Twee of drie ramen laten veel licht binnen 
om goed te kunnen werken.

Belastbare stellingen
Gereedschappen, machines, accessoires: 
de L-vormige stellingen aan de zijkant en 
kopse kant zijn zwaar belastbaar en bieden 
voldoende ruimte voor het opbergen van 
werkplaatsmateriaal.

Stopcontacten en sterkstroom
Of het nu gaat om normale stroom voor 
verlichting of sterkstroom voor machines: 
een veilige stroomvoorziening is 
gegarandeerd.

Stabiele en robuuste constructie
De frameconstructie van 6 mm dik staal, 
volledig gelaste trapeziumvlakken voor dak, 
kop- en zijwanden evenals een dubbele 
vleugeldeur met zware vergrendelingen 
zorgen voor veiligheid en duurzaamheid.

Werkplaatscontainers, 4,9 m (binnenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Werkplaatscontainers, 4,9 m (buitenaanzicht) 
Kiezelgrijs, RAL 7032

Diefstalbeveiliging
De ELA diefstalbeveiliging met profiel- 
cilinderslot verhoogt de veiligheid en biedt 
aanvullende bescherming van de waarde-
volle opgeslagen goederen.

 Features

Stabiele en robuuste constructie

Ramen en belastbare stellingen
 
Stopcontacten en sterkstroom
 
Diefstalbeveiliging
 
Aan de zijkant naar wens uit te breiden

De ELA werkplaatscontainers hebben een 
gebruiksoppervlak van een ruime 30 of  
45 vierkante meter en is dankzij een 
omvangrijke elektrische uitvoering, veel 
stellingen en een optionele werkbank 
direct klaar voor gebruik. De stabiele 
frameconstructie van 6 mm dik staal met 
volledig gelaste wandoppervlakken 
garandeert veiligheid en duurzaamheid.



 Voordelen
 
Geschikt voor een ruimte- 
besparend gebruik van 
containercomplexen
 
Optimale benutting van de 
ruimte dankzij een smal 
ganggedeelte
 
Alle ruimtes zijn geïsoleerd en 
kunnen verwarmd worden
 
Geschikt voor alle branches
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B: 2.305 / 2.870 m
m

B: 1.120 m
m

Interne gangsystemen 
Ruimtebesparende verbinding

Gang units 
Ruime toegang

Wanneer er maar weinig ruimte beschik-
baar is, kan er d.m.v. scheidingswanden 
een gang binnen de unit worden  
gecreëerd. Zo kunnen de afzonderlijke 
ruimtes ook zonder aanvullende gangunits 
snel en eenvoudig met elkaar worden 
verbonden.

De perfecte keuze wanneer er genoeg 
ruimte beschikbaar is. Dankzij gang units 
blijven de volledige gebruiksopperv- 
lakken van de units behouden. De brede 
gangen bieden extra ruimte en zijn in geval 
van evacuatie een zeer veilige oplossing.

 Voordelen
 
Ontworpen voor het gebruik in 
grotere modulaire gebouwen
 
Geschikt voor alle branches
 
Optimale benutting van de 
ruimte dankzij een aanvullend 
ganggedeelte
 
Snelle integratie van binnen-
trappen
 
Meer ruimte voor meer  
personen

B: 1120 mm (binnenmaat) B: 2305 / 2870 mm (binnenmaat)
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Een spectaculaire beursstand 
inclusief lounge area, een tijde- 
lijk onderkomen voor een 
kleuterschool, mobiele radio-
studio’s voor het uitzenden  
van live evenementen, portier- 
units op een luchthaven, een 
complete administratieve 
vleugel als permanente op- 
lossing, een kantorencomplex  
als tijdelijke uitbreiding en na- 
tuurlijk projectcentra voor 
allerlei soorten bouwplaatsen, 
heel klassiek op de begane 
grond of hoog boven op het 
dak van een parkeergarage: 
met ELA units kunnen ruimtes 
voor iedere wens en op iedere 
locatie worden gerealiseerd. 
De deskundige ELA adviseurs 
doen er alles aan om de 
wensen van de klant snel en 
betrouwbaar te vervullen.

Veelzijdig 
en beproefd

Projecten   blz. 32
Lounge area met casual 
sfeer
Ruimte-oplossing van ELA op  
de textielbeurs van München 

  blz. 34
Veilige kindvriendelijke 
ruimtes
Tijdelijk onderkomen voor 
kleuterschool in Salzbergen 

  blz. 36
Stedelijk zwembad Aalst (B)
900m² tijdelijke kleed- 
en sanitaire ruimte

  blz. 37
Kantoren met zicht rondom 
ELA portierunits op  
de luchthaven van Düsseldorf

  blz. 38
Kantoren in modulair ELA 
gebouw
Kantoorruimtes voor de Ardagh 
Group in Haßloch 

  blz. 40
Accommodatie op hoogte 
ELA projectkantoren op  
de Gropius Passagen in 
Berlijn-Neukölln 

  blz. 41
Kantoren op drie etages
Tijdelijk kantorencomplex voor 
Cargobull Parts & Services in 
Altenberge 

  blz. 42
Woningbouw in de  
Hamburger HafenCity
ELA units op een van  
de grootste bouwplaatsen  
van Europa
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Wie als exposant op een  
beurs wil opvallen, moet iets 
nieuws bedenken. Idealiter is 
de beurspresentatie net zo 
individueel en hoogwaardig  
als het bedrijf zelf.

Samen met klanten en beurs-
bouwers ontwerpt ELA  
expositie-oplossingen met 
een hoge aandachtsfactor.  
Bedrijven, maar ook beurs- 
organisatoren zelf, waarderen 
de flexibele vormgevings- 
mogelijkheden. Belangrijke 
voordelen van de units ten 
opzichte van klassieke balk-
constructies:  ELA units kunnen 
goed worden voorbereid, zijn 
meervoudig stapelbaar, ze 
creëren een gezellige room- 
in-room sfeer en bieden ruime 
oppervlakken voor branding. 
Voor de Munich Fabric Start, 
een internationale textielbeurs 
in München, realiseerde ELA 
voor het ontvangst en lounge-
gedeelte de “Blue Zone”.  
In dit gedeelte draaide alles om 
denim- street- en sportswear. 
Net zo casual was de look  
van het twee verdiepingen- 
tellende complex gemaakt van  
25 ELA Premium units.

01
Beneden de ontvangst, 
boven een lounge: de 
accommodatie bood als 
highlight een dakterras 
hoog in de lucht.

02
Tijd om te ontspannen: 
beursruimtes van ELA 
kunnen individueel 
worden vormgegeven.

03
Zo casual als de beurs 
zelf: de ruimte-oplossing 
van ELA in de “Blue 
Zone”.

04
De bezoekers konden  
de dakterrassen 
bereiken via twee 
buitentrappen. Grote 
ramen boden vrij zicht 
op het beursterrein.

Details

Plaats
München

Soort en aantal units
25 ELA Premium units 

Gebruiksoppervlak
Ca. 321 m²

Gebruik
Ontvangst en lounge

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit

Speciale uitvoering
Buitentrappen, grote terrassen, ramen 
die tot aan de grond reikten

Gekocht of gehuurd
Gehuurd

“Met onze expositie- 
oplossingen ontvangen 
onze klanten een  
individualiseerbaar  
totaalpakket.”
Yama Rahman —  
Area Sales Manager  
ELA Container GmbH 

Lounge area met casual sfeer
Ruimte-oplossing van ELA op de  
textielbeurs van München
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Ook een kleuterschool moet 
weleens gemoderniseerd, 
verbouwd of uitgebreid 
worden. De grootste zorg van 
de ouders is dan dat de 
bouwmaatregelen de dage- 
lijkse routine verstoren en dat 
de kinderen zouden kunnen 
lijden onder ruimtelijke be- 
perkingen. Om dat te voorko-
men, koos de gemeente 
Salzbergen tijdens de uit- 
breidingswerkzaamheden aan 
kleuterschool St. Marien voor 
een ruimte-oplossing van ELA. 
Veel details werden toegepast, 
zodat de kinderen veilig en 
zonder zorgen konden spelen. 

Op 300 vierkante meter zijn 
grote groepsruimtes, kantoren, 
een keuken, functionele ruim- 
tes, een wasmachineruimte en 
een sanitaire ruimte in kind-
vriendelijke uitvoering onder-
gebracht. Tot de technische 
uitvoering behoren bovendien 
buitendeuren met panieksloten, 
hoger geplaatste deurklinken, 
rookmelders en een vlucht- 
routeaanduiding. Een airco 
installatie en akoestische 
plafondpanelen bieden extra 
comfort. Een vingerbeveiliging 
bij de deuren zorgt voor nog 
meer veiligheid.

Veilige kindvriendelijke ruimtes
Tijdelijk onderkomen voor een  
kleuterschool in Salzbergen

04
Deze kant op:  
de gang verbindt de 
gecombineerde ELA 
ruimtemodules.

05
Ook in het sanitaire 
gedeelte is gebruik 
gemaakt van een kind- 
vriendelijke uitvoering, 
wat zorgt voor comfort 
en veiligheid.

01
Functioneel met een 
aantrekkelijk uiterlijk: 
de kleuterschool 
gemaakt van ELA units 
in de gemeente 
Salzbergen.
 
02
Genoeg ruimte om  
te spelen en te ravotten: 
de twee lichte groeps- 
ruimtes hebben elk een 
grootte van 52 m2.
 
03
Dankzij de ELA ruimtes 
kunnen de kinderen 
tijdens de verbouwing 
gewoon naar school. 

Details

Plaats
Salzbergen

Soort en aantal units
14 ELA Premium units,
3 ELA Allrounders

Gebruiksoppervlak
Ca. 300 m²

Gebruik
Kleuterschool

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit

Speciale uitvoering
Sanitaire ruimte in kindvriendelijke 
uitvoering: lagere wastafels en wc’s, 
lagere wc-wanden, buitendeuren met
panieksloten, hoger geplaatste 
deurklinken, rookmelders, 1 schoon- 
maakruimte, betonfundamenten, 
vluchtrouteaanduiding, klimaat- 
regeling, akoestische plafondpanelen 
en vingerbeveiligingbij de deuren

Gekocht of gehuurd
Gehuurd

“Dankzij het  
deskundige advies 
van de ELA adviseurs  
kon voor de kinderen  
van de kleuterschool  
een unitaccommodatie 
ontstaan die functioneel 
is en er aantrekkelijk 
uitziet.”
Gemeente Salzbergen
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Stedelijk zwembad Aalst (B)
900m² tijdelijke kleed- en 
sanitaire ruimte 

01
In verband met het 
aantal bezoekers is 
veiligheid uiteraard een 
zeer belangrijk issue. 
Er werden bijvoorbeeld 
ook 8 extra nood- 
uitgangen voorzien.

Details

Plaats
Aalst (België)

Soort en aantal units
49 Premium units, 20 ft.  
2 Premium units, 10 ft.
1 Opslagcontainer

Gebruiksoppervlak
Ca. 900 m2

Gebruik
Tijdelijk accommodatie stedelijk 
zwembad, Entree, balie en kassa- 
register, Kleed- en sanitaire ruimte 
publiek, Kleed- en sanitaire ruimte 
redders, opslagruimte voor de 
zwem- en duikclubs

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit 

Speciale uitrusting
33 units zijn kop- en zijgeschakeld tot 
één grote ruimte van 594m², geen 
metalen koppelstukken op de vloer, 
maar een doorgelegd-gelaste vloer, 
geen boilers maar een continu warm 
watervoorziening door gebruik  
te maken van de installatie van het 
zwembad, zeer krachtige air- 
conditioning en continu gedwongen 
ventilatie, dubbele toegangsdeur 
vooraan, dubbele nooddeur achter- 
aan, 8 extra nooddeuren, 1 unit werd 
“aangebouwd” en doet dienst als 
gang naar het zwembad

Gekocht of gehuurd
Gehuurd

Nog even een paar baantjes 
trekken, gewoon wat plonsen 
of echt leren zwemmen of 
duiken. Voor veel bewoners 
van de Belgische stad Aalst is 
het stedelijk zwembad een  
erg belangrijke vrijetijds- 
voorziening. Dagelijks maken 
ongeveer 1.000 bezoekers, 
waaronder scholen, gezinnen, 
zwem- en duikclubs gebruik 
van het zwembad. In verband 
met renovatiewerken aan  
de kleedruimte, de entree, het 
kassaregister en de sanitaire 
voorziening was een sluiting 
eigenlijk noodzakelijk maar 
voor de stad Aalst en de vele 
bezoekers geen optie. Een 
klusje voor ELA Container. Zo 
ontstond een comfortabele, 
tijdelijke accommodatie  
van meer dan 900m², op- 
gebouwd uit 51 units. De ELA 
units werden omgetoverd tot 
een zeer ruime kleedruimte 
waarin ook het nodige sanitair 
werd voorzien. Alle speciale 
eisen werden vervuld; bloots-
voets gebied tussen de 
kleedruimte en het zwembad, 
ruim voldoende sanitair,  
de ganse dag door warmwater-
voorziening voor de douches 
en een zeer krachtig air- 
conditionings- en ventilatie 
systeem. 

01
Optimaal zicht op het 
parkeerterrein: de ramen 
en deuren van de units 
zijn individueel geplaatst.

02
ELA Allrounders 
overtuigen door de 
compacte buitenkant en 
ruime binnenkant.

Kantoren met zicht rondom
ELA portierunits op de luchthaven van Düsseldorf

Bij stations en luchthavens kan 
het moeilijk zijn een parkeer-
plek te vinden. Fijn als iemand 
dan kan helpen zoeken. 
Portierkantoortjes in ELA units 
ondersteunen het werk van 
parkeerwachters: ze zijn com- 
pact, hebben een aangenaam 
klimaat en zijn uitgerust met 
alles wat nodig is voor het 
beheren van een moderne 
parkeervoorziening. Ook het 
bedrijf SITA Airport IT GmbH 
maakt op de luchthaven van 
Düsseldorf gebruik van de 
praktische ruimte-oplossingen 
van ELA. 

De portierunits van ELA zijn 
zowel bij de aankomst- als bij 
de vertrekterminal geplaatst. 
ELA units zijn hier ideaal: dank-
zij het compacte formaat kun- 
nen ze efficiënt worden ingezet 
en zijn ze toch zeer ruim. De 
ELA adviseurs presenteerden 
binnen zeer korte tijd een 
planning die voor elke locatie 
de optimale plaatsing van 
ramen, deuren en airco’s bood. 
Ook lastminute aanpassingen 
tijdens de productie waren 
geen probleem. Het was een 
uitdaging om alles in beperkte
tijd perfect getimed te krijgen:
een makkie voor ELA.

Details

Plaats
Düsseldorf

Soort en aantal units
6 ELA Allrounders 

Gebruiksoppervlak
Ca. 57 m2

Gebruik
Portierkantoortjes 

Kleur/vloer
Buitenwanden: Blank aluminium- 
kleurig, RAL 9006
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs

Speciale uitvoering
Kunststof draai-/kiepramen, 
2000 × 1200 mm, met isolatieglas en 
zonwerende folie (aangebracht aan 
drie kanten) kabels, schakelaars, 
stopcontacten, kabelkanalen halo- 
geenvrij, klimaatregeling, spiegel- 
raster, opbouwlampen, werkbladen, 
vloeropening, vloerplaten, onderkruip-
beveiliging

Bijzonderheden
Mobiele fundamenten

Gekocht of gehuurd
Gekocht

02
Lichte kleuren, grote 
ramen en krachtige 
maar energiezuinige 
Led verlichting. 
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Kantoren in modulair gebouw
Kantoorruimtes voor de  
Ardagh Group in Haßloch

Grote ruimtes, lichte wanden 
en een moderne inrichting: in 
zulke kantoorruimtes is het 
prettig werken. Als het binnen-
klimaat dan ook nog klopt, 
staat niets een succesvolle 
werkdag meer in de weg.  
Dankzij ELA is conventionele  
nieuwbouw niet meer nodig om 
zulke ruimtes te creëren. De 
mobiele ruimtes van ELA vol- 
doen aan de hoge eisen die 
worden gesteld aan binnen- 
klimaat, isolatie, akoestiek en 
comfort. Bovendien zijn ze zeer 
flexibel, kunnen ze individueel 
worden gecombineerd, worden 
ze snel geleverd en binnen  
zeer korte tijd sleutelklaar over- 
gedragen. Daar kunnen vaste 
gebouwen niet aan tippen. Dat 
bleek ook bij een project van 
de Ardagh Group in Haßloch, 
een plaats in de Duitse deel- 
staat Rijnland-Palts. De ad- 
ministratieve vleugel werd ge- 
sloopt en moest door een 
modern en efficiënt gebouw 
worden vervangen. In plaats 
van nieuwbouw koos de 
Ardagh Group voor een per- 
manente systeembouw- 
oplossing op basis van ELA 
units. In totaal biedt het ELA 
complex 222 vierkante meter 
gebruiksoppervlak, bestaande 
uit kantoren, sanitaire ruimtes, 
een opslagruimte en keuken 
compleet met ELA meubilar.

01
Ook het meubilair wordt 
meegeleverd door ELA.
Wat betreft de tech- 
nische installatie voor 
elektronische gege- 
vensverwerking en 
communicatie is alles 
voorbereid.

03
Binnen enkele dagen 
ontstond de mobiele 
ruimte-oplossing met 
buitenfaciliteiten.

02
Direct productief: 
vergaderruimte van 
ELA units: compleet 
uitgerust, inclusief hoge 
verblijfskwaliteit.

04
De centrale gang 
verbindt de ver- 
schillende ruimtes van 
de unitaccommodatie. 

Details

Plaats
Haßloch

Soort en aantal units
4 ELA Premium units,
8 ELA Allrounders,
2 ELA Sanitaire units
(gecombineerd als een modulair 
gebouw) 

Gebruiksoppervlak
Ca. 222 m2

Gebruik
Kantoor-, recreatie-, kleed-, 
opslag- en sociale ruimtes 

Kleur/vloer
Buitenwanden (op wens van de klant): 
Grijswit, RAL 9002
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Pvc-vloerbedekking, grijs, 
gemarmerd

Speciale uitvoering
2 buitendeuren (1000 × 2000 mm, met 
profielcilinderslot en glazen panelen), 
spiegelrasterlampen, 3 aanwezig-
heidsmelders (bewegingsmelders), 
verwarming (convectoren, paneel- 
radiatoren, aansluiting op de 
cv-installatie), airco-installatie (split-
airco) 

Bijzonderheden
Mobiele fundamenten (40 betonplaten)

Gekocht of gehuurd
Gekocht
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Details
 
Plaats
Altenberge

Soort en aantal units
15 ELA Allrounders

Gebruiksoppervlak
Ca. 225 m2

Gebruik
Kantoren

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit

Speciale uitvoering
Intern trappenhuis, klimaatregeling, 
buitentrappen met bordessen en 
leuningen, branddeuren, led binnen- 
verlichting, kabelkanalen, aanvullende 
isolatie, dubbele deur met glasstrook

Bijzonderheden
3 etages

Gekocht of gehuurd
Gehuurd

Op korte termijn meer ruimte 
op een klein grondvlak: voor 
tijdelijke gebouwen van ELA 
units is dat geen probleem, 
want ze kunnen tot drie hoog 
worden gestapeld. Bij Cargo-
bull Parts & Services GmbH 
vormen kantoorruimtes in units 
gedurende bijna twee jaar een 
aanvulling op het bestaande 
gebouw. Harmonisch voegen 
ze zich in het totaalbeeld.

De 15 ELA Allrounders leveren 
samen een gebruiksoppervlak 
van 225 vierkante meter op.  
De kantoren zijn bereikbaar via 
een intern trappenhuis. Daar- 
voor heeft ELA in de montage-
voorbereiding de benodigde 
uitsparingen in het dak en in de 
vloer gemaakt. Bovendien 
waren de led-binnenverlichting, 
airco-installaties en kabel- 
kanalen meegeleverd, waar-
door een snelle ingebruikname 
mogelijk was. Omdat een 
aangename en vriendelijke 
werksfeer bijdraagt aan de 
productiviteit op kantoor, zijn 
de ruimtes licht vormgegeven. 
De aanvullende isolatie en 
airco zorgen bij alle weers- 
omstandigheden voor een 
aangenaam binnenklimaat.

Kantoren op drie etages
Tijdelijk kantorencomplex voor  
Cargobull Parts & Services

Bij Cargobull Parts & Services strekken de tijdelijke ELA kantoren zich uit over drie verdiepingen.

Simon Harenkamp —  
Area Sales Manager 
ELA Container GmbH

“Dankzij bijzondere 
statica kunnen de 
ELA ruimtes ook tot 
drie etages worden 
gestapeld.”

ELA on top
ELA projectkantoren op de Gropius Passagen  
in Berlijn-Neukölln

De Gropius Passagen in 
Neukölln is het grootste winkel- 
centrum van Berlijn, met meer 
dan 150 winkels en een 
verkoopoppervlak van meer 
dan 90.000 vierkante meter. In 
de loop van de 50-jarige ge- 
schiedenis werd het centrum 
steeds weer uitgebreid en ver- 
bouwd, voor het laatst van 
2015 tot 2018. De verbouwings-
werkzaamheden werden ge- 
coördineerd vanaf het dak van 
de shoppingmall. 
 
De hoofdplanner en op- 
drachtgever hadden kantoor-
ruimtes in 18 gecombineerde 
ELA units, van waaruit ze  
de Gropius Passagen stukje bij 
beetje in het nieuwe design 
lieten stralen. Voor een dus- 
danig omvangrijk project als 
het moderniseren van een 
winkelcentrum is bijpassende 
infrastructuur nodig: vergader- 
en recreatieruimtes, kantoren, 
receptie, printerruimte, archief 
en sanitair gedeelte. Op het 
parkeerdek van het shopping-
center was genoeg plek om 
een projectcentrum van 
ELA units met alle benodigde 
ruimtes en functies in te  
richten. Split-airco’s en zon- 
werende daken zorgden ervoor 
dat de medewerkers zelfs in 
de hete zomer van 2018 het 
hoofd koel konden houden.

Details

Plaats
Berlin-Neukölln

Soort en aantal units
14 ELA Premium units,
4 ELA Allrounders 

Gebruiksoppervlak
Ca. 312 m²

Gebruik
Projectkantoor

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit

Speciale uitvoering
Split-airco’s, zoncirculatiedaken, 
rookmelders, kabelkanalen, 
fecaliënpomp

Gekocht of gehuurd
Gehuurd

01
Met een autokraan werd 
het volledige complex 
op het dak van de 
Gropius Passagen 
getild.

02
Split-airco’s en zon- 
werende daken zorgen 
voor een optimaal 
binnenklimaat.
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03

04, 05

02

Het is een van de grootste 
bouwplaatsen van Europa: de 
HafenCity in Hamburg krijgt 
vorm. Hier ontstaan duizenden 
nieuwe woningen, waaronder 
een woongebied aan de 
Strandkai. De Eggers-Gruppe 
koos daarbij voor het flexibele 
ELA unitsysteem: er ontstond 
een accommodatie met 19 
gecombineerde ELA units en 
een gebruiksoppervlak van  
in totaal 258 vierkante meter  
op twee etages. Van hieruit 
behoudt de bouwcoördinator 
het overzicht. 

In het tijdelijke gebouw zijn 
naast kantoren en recreatie-
ruimtes ook kleed-, vergaderen 
sanitaire ruimtes onderge-
bracht. Om een direct gebruik 
mogelijk te maken, rustte ELA 
de units volledig uit met 
meubilair tot de keuken aan 
toe. Met een aanvullende vuil- 
watertank kon ELA de beperkte 
infrastructuur op de bouw-
plaats verhelpen. Buiten- 
trappen verbinden de twee 
etages aan elkaar. De 
aan de verwisselbare units 
gemonteerde airco’s zorgen 
voor een aangenaam binnen-
klimaat.

03
Tegen de achtergrond 
van de Elbphilharmonie 
biedt ELA ondersteuning 
bij het ontsluiten van 
percelen.

04
Het meubilair leverde 
ELA gelijk mee: kantoren 
en vergaderruimtes 
konden daardoor direct 
worden gebruikt.

01
Airco’s zorgen in de 
kantoor- en vergader-
ruimtes voor een 
aangenaam binnen- 
klimaat.

02
In de schaduw van de 
reeds voltooide 
gebouwen worden 
vanuit de ELA accom- 
modatie nieuwe 
woningen gepland.

05
In lichte, functionele 
ruimtes met uitzicht op 
de haven van Hamburg 
is het prettig werken. 

“Planning is 
cruciaal op een 
bouwplaats.”
Thomas Nohrn — 
Area Sales Manager 
ELA Container GmbH

Woningbouw in de  
Hamburger HafenCity
ELA units op één van de grootste  
bouwplaatsen van Europa

Details
 
Plaats
Hamburg

Soort en aantal units
16 ELA Allrounders,
1 ELA Premium unit

Gebruiksoppervlak
Ca. 258 m2

Gebruik
Bouwkantoor

Kleur/vloer
Buitenwanden: Kiezelgrijs, RAL 7032
Binnenwanden en plafond: Wit
Vloer: Grijs/wit 

Speciale uitvoering
ELA meubilair: bureaus, draaistoelen, 
dossier-/kledingkasten, dossierkasten 
met schuifdeuren, tafels, stoelen, 
kledinglockers, keuken, split-airco’s, 
stalen buitentrap met bordessen en 
leuningen, vuilwatertank

Gekocht of gehuurd
Gehuurd
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Sinds de oprichting in 
1972 blijft ELA zijn unit- 
techniek voortdurend verder 
ontwikkelen. De unieke 
productdiversiteit biedt 
vandaag de dag oplossingen 
voor de meest uiteenlopende 
ruimteformaten en eisen. Op 
de bouwplaats, als tijdelijk 
kantorencomplex of in een 
individueel project: ELA 
units kunnen universeel 
worden ingezet. Ze zijn voor 
elke toepassing perfect 
configureerbaar en indivi- 
dualiseerbaar en kunnen op  
elk moment eenvoudig weer 
worden veranderd. Duitse 
ingenieurscompetentie 
garandeert daarbij altijd de 
maximale kwaliteit en 
veiligheid.

Alle units worden in eigen 
fabrieken in Duitsland gepro-
duceerd conform de hoogste 
kwaliteitsstandaarden. 
Kwaliteit “Made in Germany” 
waar klanten over de hele 
wereld op vertrouwen.

Hightech, 
handwerk  
en knowhow 
“Made in 
Germany”

Unittechniek

5
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Frame
Sterke constructie

Voor een maximum aan pre- 
cisie en een blijvend robuuste 
kwaliteit wordt ieder frame 
geproduceerd met geauto-
matiseerde lastechniek. Dank- 
zij de basisstatica en de sta- 
biele stalen frameconstructie 
kunnen tot wel vier ELA units 
op elkaar en een onbeperkt 
aantal naast elkaar gemonteerd 
worden. Zo ontstaan er 
eindeloos veel combinatie- 
mogelijkheden. Op aanvraag 
stelt ELA voor iedere unit de 
noodzakelijke certificaten en 
bouwkundige documenten 
ter beschikking. Alle ELA units 
zijn in overeenstemming met 
de Eurocodes geconstrueerd, 
geproduceerd en gecertificeerd. 

H: 2.890 / 3.145 mm 

H: 11.560 mm / projectspecifiek: 12.580 mm

H: 5.780 / 6.290 mm 

H: 8.670 / 9.435 mm

Tot 4 hoog stapelbaar

 Features
 
Vrijdragende stalen constructie
 
Tot 4 hoog stapelbaar
 
Verborgen stroomvoorziening
 
Inwendige hoogte: 2,5 m  
of 2,75 m
 
CE-conform
 
Brandbeveiliging:  
conform DIN EN 13501 
standaard (binnenwerkse 
hoogte 2,5 m) R 30,  
met modificaties R 60  
(volgens deskundige adviezen)

Geïntegreerde  
bladvanger

Regenpijp voor 
dakwaterafvoer in  
de hoeksteun

Vloerframe- 
constructie van 
verzinkte stalen 
profielen
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Dak 
Permanent weerbestendig

Verzinkte  
gealuminiseerde 
trapeziumplaat

Dakisolatie van polyurethaan- 
schuim met ingeschuimde lege  
buizen voor aanvullende  
elektrische installaties

Verzinkte gladde staalplaat 

Isolatiekern van  
minerale wol

Verzinkte gladde, met 
pvc-decorfolie gecoate 
staalplaat in zuiver wit, 
RAL 9010

Het zeer robuuste dak bestaat 
uit een aluminium verzinkte 
trapeziumplaat. Deze plaat is 
beloopbaar en dankzij de 
goede isolatie is het dak 
permanent weerbestendig. 
De regenwaterafvoer met ge- 
ïntegreerde bladvangers 
bevindt zich in dakgoten aan 
de kopse kant.

 Features
 
Regenwaterafvoer met  
geïntegreerde bladvanger
 
Harde dakbedekking conform 
MBO § 23, DIN EN 13501-5
 
Warmdaksysteem
 
Brandbeveiliging:  
standaard REI 30 
(volgens deskundige adviezen)

Vloerbedekking  
pvc/tapijt 

Rotbestendige,  
cementgebonden 
spaanplaat 

Isolatiekern van 
polyurethaanschuim

Ondervloer van 
verzinkte gladde 
staalplaat, optioneel 
met cassettevloer

Vloer 
Solide basis

De vloer is vervaardigd als 
grootformaat-sandwichplaat  
en is daardoor optimaal 
geïsoleerd tegen hitte en kou. 
Bovendien biedt de vloer be- 
scherming tegen ongenode 
gasten. 

Afhankelijk van het gebruiks-
doel kan er worden gekozen 
tussen tapijt en pvc als 
vloerbedekking. Daarbij zijn 
verschillende kleurvarianten 
beschikbaar, die een indivi- 
duele vormgeving mogelijk 
maken. Optioneel zijn andere 
vloerbedekkingen mogelijk.

 Features
 
Isolatie tegen hitte en kou
 
Antislip conform DIN 51130
 
Brandbeveiliging: 
tussenvloer standaard REI 30, 
met modificaties R 60

Sanitaire vloer R 11, 
donkergrijs

Pvc R 9, geschikt voor 
bureaustoelen, lichtgrijs

Tapijt/naaldvilt, 
antraciet
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Ter bescherming tegen in- 
vloeden van buitenaf en voor 
een optimale isolatie tegen 
hitte en kou bestaan de 
unitwanden uit groot-formaat- 
sandwichplaten. Het buiten- 
oppervlak is standaard kiezel- 
grijs, RAL 7032. Op aanvraag 
kan het buitenoppervlak ook 
individueel met een kleur naar 
keuze worden gelakt. 

Aan de binnenkant wordt  
met pvc-decorfolie gecoate 
staalplaat gebruikt. Hierdoor 
zijn de wanden volledig 
magnetisch.

Verzinkte, licht geribde, 
met pvc-decorfolie 
gecoate staalplaat in 
kiezelgrijs, RAL 7032. 
Andere kleuren op 
aanvraag

Isolatiekern van 
polyurethaanschuim

Binnenkant:  
verzinkte gladde, met 
pvc-decorfolie gecoate 
staalplaat. 
Standaardkleur: zuiver 
wit, RAL 9010. Andere 
kleuren op aanvraag

Draagconstructie van 
FSC-gecertificeerde 
houten profielen. 
Buitenframe van 
verzinkte staalplaat 

Grote ramen maken een 
natuurlijke ventilatie en gebruik-
making van het daglicht 
mogelijk en dragen zo bij aan 
een aangenaam verblijf in ELA 
units. De ramen zijn uitgerust 
met twee vleugels en met een 
draai-/kiepsysteem. Het 
isolatieglas beschermt tegen 
hitte en kou. De aluminium 
lamellen zijn dubbelwandig en 
gevuld met schuim. Meer- 
kamer-pvc-profielen zorgen 
voor optimale isolatie.

Isolatieglas  
met ruiten van gelaagd 
veiligheidsglas

Eenvoudige  
rolluikbediening

 Features
 
Onderhoudsvriendelijk en 
afwasbaar oppervlak
 
Isolatie tegen hitte en kou
 
Volledig magnetisch
 
Aanpasbaar voor isolatie 
conform de Duitse energie- 
besparingsverordening (EnEv) 
 
Brandbeveiliging: 
optioneel in EI 30 (inwendige 
hoogte 2,5 m) voor de niet- 
dragende wanden (volgens 
deskundige adviezen)

 Features
 
Isolatieglas beschermt tegen 
hitte en kou
 
Aluminium rolluiken met 
omhoogschuifbeveiliging

Wanden 
Robuust, goed geïsoleerd  
en eenvoudig te onderhouden

Ramen 
Voor natuurlijke ventilatie en  
gebruikmaking van het daglicht

Rolluikpantser met 
watergeleiding en 
geleiderails voor 
optimale stabiliteit, 
ook bij sterke wind



Containertechniek Containertechniek52 53

Compacte airco

De compacte oplossing voor 
het koelen van de ruimtes.

Gasverwarming

De optimale oplossing als er 
een gasaansluiting of gastank 
aanwezig is.

Blanco-paneel

Zorgt voor een uniforme 
uitstraling en voorkomt 
ongewenste inkijk.

Split-airco

Voor een energie-efficiënte 
koeling op warme dagen.

Glazen paneel

Vergroot het raamoppervlak 
aan de kopse kant en laat nog 
meer daglicht de unit binnen.

Elektrische verwarming

Eenvoudig en comfortabel met 
stroom verwarmen zonder 
extra apparatuur.ELA units hebben al in de ba- 

sisvariant een omvangrijke 
uitvoering en zijn ontworpen 
voor directe ingebruikname. De 
wisselpanelen van ELA bieden 
met hun combinatiemogelijk- 
heden een groot scala aan in- 
richtingsopties in aanvulling op 
de basisuitvoering. Dankzij 
deze flexibel te gebruiken 
panelen aan de kopse kant van 

Ruimte voor verschil-
lende wisselpanelen 
onder de ramen

Flexibel te  
verwisselen

de units kan er in de zomer 
bijvoorbeeld eenvoudig een 
airco worden gemonteerd  
en dat binnen enkele minuten. 
Het omschakelen van elektri-
sche verwarming naar gas- 
verwarming is al net zo een- 
voudig. Blanco-panelen of 
ramen in panorama formaat 
zorgen voor een aantrekkelijk 
uiterlijk.

Wisselpanelen
Flexibel verwarmen, ventileren en koelen

 Features
 
Binnen enkele minuten  
geïnstalleerd
 
Naar wens te combineren
 
Flexibel uit te breiden
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Dubbele vleugeldeur met glaselementen

Links- of rechtsdraaiende metalen buitendeur met zware,  
stelbare scharnieren, 875 × 2.000 mm

De multifunctionele metalen 
buitendeur met profiel-cilinder-
slot zorgt voor een veilige, 
gecontroleerde toegang tot 

ELA units. Optioneel kunnen 
aan de kopse kant glazen 
deuren worden gemonteerd.

Omdat ELA units in de fabriek 
zoveel mogelijk worden voor- 
gemonteerd, zijn ze op de 
plaats van gebruik veel sneller 
afgemonteerd en klaar voor 
gebruik. Dankzij de voor- 
montage kunnen op de 
gebruikslocatie tot wel 15 units 
per dag worden opgebouwd. 
ELA levert zijn units wereld-
wijd. Binnen Europa vindt het 
transport plaats door middel 
van 70 eigen vrachtwagens  
met speciale laadkranen.

 Features
 
Buitendeur, verzinkte staal-
plaat, dubbelwandig, gevuld 
met minerale wol
 
Veiligheidsslot met profiel- 
cilinderslot

 Features
 
Binnen zeer korte tijd ter 
plaatse opgebouwd
 
Per dag kunnen tot wel 15 units 
op de gebruikslocatie worden 
gemonteerd

Deuren 
Veilige toegang

Voormontage in de fabriek 
Snelle opbouw ter plaatse
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Om ervoor te zorgen dat de 
klanten op de werkplek snel 
aan de slag kunnen, worden de 
units op verzoek al in de 
fabriek uitgerust met een 
elektrische installatie, datagoot 
en eventueel databekabeling.

 Features
 
Elektrische installatie conform  
NEN1010

Basisuitvoering en elektrische installatie 
Direct klaar voor gebruik

Framedoorvoer
Voor het verbinden van de elektrische 
installatie in naast elkaar gemonteerde 
units.

Rookmelder
Kan in een noodgeval levens redden.

Veiligheidsslot
Veiligheidscilinderslot met profielcilinder 
en drie sleutels.

Scharnier van de multifunctionele 
buitendeur
Robuuste uitvoering voor duurzaamheid en 
veilige functionaliteit, ook bij veelvuldig 
gebruik, stelbaar t.b.v. automatisch sluiten.

Multifunctionele buitendeur, 
875 × 2000 mm
In stabiele, verzinkte, dubbelwandige 
uitvoering, met hang-en-sluitwerk en 
aluminium regendorpel.

Magnetische wanden 
De wanden zijn magnetisch waardoor 
bouwplannen of ander informatie 
eenvoudig met magneten aan de wanden 
bevestigd kunnen worden.

Stroomvoorziening tussen units 
Eén stroomaansluiting kan meerdere units 
van stroom voorzien.

Stopcontacten & co
Veiligheidsstopcontacten, lichtschakelaars 
en twee lege contactdozen in de frame-
hoeken voor meer aansluitingen (telefoon, 
elektronische gegevensverwerking etc.), 
elektrische verdeelinrichting met aardlek-
schakelaar en zekeringautomaat.

Lege contactdozen
Voor het individueel integreren van de 
benodigde apparatuur.

Ledlampen
Met hun vierkante vorm leveren de led- 
lampen niet alleen aangenaam gelijkmatig 
licht: ze passen ook goed in het rechtlijnige 
design.
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Kleuren en opschriften

De units zijn standaard ge-
spoten in kiezelgrijs, RAL 7032. 
Op aanvraag kunnen ze ook 
individueel met een kleur naar 
keuze worden gespoten. Zo is 
een harmonische aanpassing 
aan de omgeving mogelijk of 
kan het corporate design van 
het bedrijf tot uiting worden 
gebracht. Daarbij is een groot 
kleurenspectrum beschikbaar.Standaardkleuren 

en individuele 
vormgevings- 
mogelijkheden

Kleuren en publiciteit  Features
 
Lichte, neutrale standaardkleur 
kiezelgrijs, RAL 7032
 
Elegant zwartgrijs voor een 
hoogwaardig uiterlijk
 
Groot RAL-kleurenspectrum 
voor individuele kleur- 
vormgeving of passend bij  
het bedrijfsdesign

Branding en publiciteit

Bedrijfslogo, grafische 
corporate-design-elementen, 
reclameboodschappen of een 
visualisering van het bouw- 
project: de buitenoppervlakken 
van de ELA units kunnen 
flexibel worden vormgegeven. 
Zo kunnen de ELA units ook 
als informatiedrager en als 
opvallende bedrijfsreclame 
worden gebruikt.

Standaardkleur
 
Buitenkant:  
kiezelgrijs, RAL 7032

Binnenkant:  
decorfolie in wit

Individueel*
 
Lak:  
groot RAL-kleurenspectrum
 
Folie: 
groot RAL-kleurenspectrum
 
*De meerprijs voor individuele 
kleurvormgeving wordt 
projectspecifiek berekend 
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Vestigingen

Internationaal 
vertegenwoordigd

DE
 
ELA Container GmbH  
Centrale 
Zeppelinstraße 19 – 21 
49733 Haren (Ems) 
Tel +49 5932 506 - 0 
Fax +49 5932 506 -10 
www.container.de 
info@container.de
 
ELA Container GmbH  
Gebruikte-containers-centrum 
Im Industriepark 20 – Eurohafen 
49733 Haren (Ems) 
Tel +49 5932 506 - 556 
Fax +49 5932 506 -10 
www.container.de 
kontakt@ela-sales.de
 
ELA Container Sales GmbH 
Im Industriepark 20 – Eurohafen 
49733 Haren (Ems)   
Tel +49 5932 506-556 
Fax +49 5932 506-10 
www.container.de 
kontakt@ela-sales.de

ELA Container GmbH  
Groß Ippener 
Am Gewerbegebiet 35 
27243 Groß Ippener 
Tel +49 4224 1414 - 300 
Fax +49 4224 1414 - 310 
www.container.de 
info@container.de
 
ELA Container GmbH  
Frankenberg 
Zum Hammerberg 1 
09669 Frankenberg 
Tel +49 37206 851- 0 
Fax +49 37206 851-10 
www.container.de 
info@container.de
 
ELA Container GmbH 
Billigheim 
Schefflenztalstraße 84 
74842 Billigheim 
Tel +49 6265 92775 - 0 
Fax +49 6265 92775 -10 
www.container.de 
info@container.de
 
ELA Container GmbH  
Moosburg 
Naustraße 1 
85368 Moosburg 
Tel +49 8762 7266 - 800 
Fax +49 8762 7266 - 810 
www.container.de 
info@container.de
 
ELA Container GmbH 
Tönisvorst 
Lenenweg 12 
47918 Tönisvorst 
Tel +49 2151 7086 - 0 
Fax +49 2151 7086 -11 
www.container.de 
info@container.de
 

ELA Container Offshore GmbH 
Zeppelinstraße 32 
49733 Haren (Ems) 
Tel +49 5932 7323-500 
Fax +49 5932 7323-510 
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 
Fax +31 50 3185129 
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 4174190 
Fax +48 22 4688700 
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 
Fax +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 
Fax +370 46 492067 
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  
Gebouw 12, kantoor 22  
249031 Obninsk  
Tel +7 48439 57247  
www.ela-container.ru  
info@ela-container.ru

ELA is wereldwijd actief. Vijf 
vestigingen in Duitsland en 
huurcentra in heel Europa 
garanderen een snelle levering 
van de units en containers. 
Bovendien bevinden meer dan 
40 ELA adviseurs zich altijd in 
de buurt van de klant om indien 
gewenst een individuele en 
vrijblijvende afspraak ter 
plaatse te maken. Ook in 
Rusland en Dubai bevinden 
zich ELA vestigingen voor 
direct klantencontact.
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Uitgever:  
ELA Container GmbH 
Zeppelinstraße 19 – 21 
49733 Haren (Ems) 
Tel +49 5932 506 - 0 
Fax +49 5932 506 -10 
www.container.de 
info@container.de 
 
Concept, design, redactie, 
productvisualisering: 
schmitz Visuelle Kommunikation,  
Wuppertal 
 
Technische wijzigingen voorbehouden, 
productafbeeldingen kunnen afwijken. 
Eventuele kleurafwijkingen tussen de  
afbeeldingen in deze product- 
informatie en het product hebben een 
druktechnische oorzaak en kunnen  
niet worden vermeden. 
 
© 2020 
ELA Container GmbH, 
Haren (Ems)
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