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Dere trenger plass. 
Vi leverer.

Lagercontainere
Ekstra lagringsplass i bedriften eller materiallager på byggeplassen: En container er en praktisk løsning. 
De kan leveres raskt og i forskjellige dimensjoner overalt i Europa. Velg ut ifra produktlisten og bestem fargen 
fra CONTAINEX-RAL-fargekartet. Midlertidig eller permanent bruk? Velg det som passer. Vi er fleksible.

DET SPESIELLE MED LAGERCONTAINERNE VÅRE:

 Vår egen produksjon, i Europa

 Leveres med gulv i tre eller stål

 Galvaniserte låsestenger

 Kan stables 3 i høyden

 Løftes med kran eller gaffeltruck

 Nyttelast ved løft inntil 6,5 tonn

 Lagringsinnhold inntil 10 tonn

 Stort utvalg av ekstrautstyr

Umiddelbart 
tilgjengelig i 
forskjellige 

farger

CONTAINEX- 
EXTRA:

LEVERING SOM SETT

Vi leverer mer lagringsplass – uten å bruke mer 
lasteflate enn nødvendig under transporten. Se hvor 
rimelig og CO₂-vennlig det er med levering som 
sett!

LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
LC 20’ + LC 15’
LC 20’ + LC 9’ + LC 9’
LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
LC 10’ + LC 8’

Dine sett-varianter
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Opplysningene gjelder utvendige dimensjoner – flere detaljer finner du på side 13.

L 4.550 mm
B 2.200 mm
H 2.260  mm

L 6.058 mm
B 2.438 mm
H 2.591  mm

L 2.991 mm
B 2.438 mm
H 2.591  mm

LC 15’LC 10’ LC 20’

L 2.200 mm
B 1.600 mm
H 2.445  mm

L 2.931 mm
B 2.200 mm
H 2.260  mm

Mover-Box ® LC 9’

L 2.438 mm
B 2.200 mm
H 2.260  mm

LC 8’

L 1.980 mm
B 1.970 mm
H 1.910  mm

LC 6’
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Dere bestemmer 
utseendet. Vi står 
for kvaliteten.

Lakkering
Når det gjelder kvalitet inngår vi ingen kompromisser. 
Høyverdig lakkering er standard på alle våre lagercontai-
nere. Den er miljøvennlig, korrosjons- og UV-bestandig. 
Og fordi lakken hefter perfekt, ser containerne bra ut, år 
etter år.

SLITESTERK PREMIUMLAKK 
PÅ ALLE CONTAINERE:

 Sinkfosfatering og grunning med katodisk  
 dypplakkering (KTL)

 Pulverlakkering 

 Fargeutvalg i henhold til CONTAINEX-RAL-fargekart

Sinkfosfatering 
og KTL-grunning 

i basseng

CONTAINEX- 
EXTRA:

Pulverlakkering

Forskjellige farger i henhold til 
CONTAINEX-RAL-fargekart

Sinkfosfatering med KTL-grunning



5

Branding *
Vi overlater utseendet til dere. Lagercontaineren kan folieres  
individuelt for å passe deres Corporate Identity. Dette er en unik  
mulighet til å promotere bedriftens merkeidentitet.

INDIVIDUELL BRANDING AV LAGERCONTAINEREN:

 Høy gjenkjennelsesverdi

 Kan brukes som mobil reklameflate

 Varig klistremerke med topp UV-bestandighet 

 Rask levering fra lager – spør oss om detaljene Perfekt  
merkeprofilering 
med individuell 

branding

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Ved førstegangs bestilling kreves en teknisk avklaring.
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Dere legger listen. 
Vi setter den høyere.

Praktisk leddport

Garasje-leddport
Med en brukervennlig leddport blir containeren til 
et praktisk materiallager.

PLASSBESPARENDE ÅPNING OG LUKKING:

 Lettgående, manuell åpning

 Låses med en innbruddshemmende snapplås  
 og dreiehåndtak med stålsylinder

 Robust overflate (Woodgrain)

 Stødig utførelse med stålplate på begge  
 sider og 42 mm PU-skum

 Leveres i forskjellige farger:      
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Passer til LC 10’ og LC 20’

Plassbesparende 
åpning og 

lukking

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Vinduer & dører
Med vinduer & dører gjør du containeren  
din til noe mer enn et lagerrom.

UTFORMING AV CONTAINEREN  
MED VINDUER & DØRER:

 Vindu med dreie-/vippebeslag og gitter

 Containerporter 

 Stål ytterdører

 Kan kombineres med skillegitter
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Plassen er deres.  
Vi gjør den sikker.

Innbruddssikring
Beskytt verdiene deres. Innbruddsikringen vår 
er en enkel og effektiv løsning som gjerne kan 
kombineres med en større sikkerhetspakke.

EN GJENNOMTENKT LØSNING  
FOR CONTAINEREN:

 Ideell innbruddsbeskyttelse for hengelåser 

 Av solid galvanisert stål

 Rask montering uten sveising

 Montering fra fabrikken eller senere

Alle 
containere kan 
etterutstyres

CONTAINEX- 
EXTRA:

Låsen er beskyttet

Feste for hengelås

Lengde:  
178 mm

Høyde:  
88 mm

Dybde:  
54 mm (uten skruer) 
114 mm (med skruer)

Vekt: 3 kg
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2 innvendige låser

4 hevesikringsenheter på innsiden

Sikkerhetslås med låsesylinderSikkerhetspakke
For å være helt sikker, anbefaler vi en 
lagercontainer med full sikkerhetspakke.

OMFATTENDE BESKYTTELSE 
FOR LAGERVARENE DERES:

 Bare 1 låsestang på gangfløyen – for  
 rask åpning og stenging („easy open“)

 2 innvendige låsebolter

 Innvendig sikkerhetslås med låsesylinder

 4 hevesikringsenheter på innsiden 

Dybde:  
54 mm (uten skruer) 
114 mm (med skruer)

Vekt: 3 kg
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Plywood gulv

Stålgulv

Dere legger vekt på detaljene. 
Vi på fornøyde kunder.

Hyllesystem
For mye plass? Det finnes ikke. For god orden? Ikke det 
heller. Dette praktiske hyllesystemet hjelper dere med å 
beholde oversikten over varene i containeren.

UTNYTT PLASSEN I CONTAINEREN ENDA BEDRE: 

 Høy lasteevne: 160 kg/hylleplate

 Leveres formontert eller som byggesett

 Kjent CONTAINEX-kvalitet,  
 testet i henhold til EN 15635

Gulv
CONTAINEX gir dere det beste  
PLYWOODGULVET.

 21 mm tykt plywoodgulv

 Ekstra sterkt og varig

 Tåler smuss og fuktighet takket være  
 resinbelegg på begge sider

STÅLGULV

 Dråpeplate i stål (naglet)

 Grunntykkelse 3mm  
 pluss 1mm  
 dråpemønster

 Kan leveres som  
 alternativ

Sklihemmende 
dråpeplate

CONTAINEX- 
EXTRA:
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EL-utstyr
Gjør lager- eller materialcontaineren deres om til et 
mobilt verksted. Med riktig elektrisk anlegg får dere 
ikke bare belysning, men også mulighet til å bruke 
forskjellig elektrisk utstyr.

FULL POWER FOR LAGERCONTAINEREN DERES:

 Sikringsskap med integrerte stikkontakter 
 – 1 x kontakt 400 V / 5 poler / 16 A 
 –  2 x kontakt 230 V / 3 poler / 13 A

 Nedsenkede utvendige CEE-tilkoblinger

 Elektrisk installasjon for våtrom

 Lysarmatur

 Lysbryter ved døren

Elektrisk installasjon for våtrom

Sikringsskap med integrerte stikkontakter

Ekstra 
containerport
Bakveggen i lagercontaineren kan gjøres  
om til en ekstra inngang.

EN PRAKTISK TILGANGSMULIGHET: 

 En ekstra inngang til containeren

 Kan deles i to rom med skillegitter

 Kan leveres i flere forskjellige  
 lagercontainer-størrelser

Skillegitter
Hvis dere ønsker å skille klart mellom forskjellige 
typer varer, er dette gitteret en god løsning.

PLASSBESPARENDE ROMDELER  
FOR CONTAINEREN:

 Inndeling av containeren i separate områder 

 Kan plasseres individuelt

 Ideell i kombinasjon med en ekstra containerport  
 eller personaldør

Skillegitter og ekstra containerport
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Dere vet hva dere trenger. 
Vi har mulighetene.

Surrelister
Den enkleste måten å sikre lasten på. 

 Plassert langs sideveggene og i frontveggen

 Enkelt feste av stropper

 For å sikre last i forskjellige posisjoner

Verktøyholder
Her har hvert verktøy sin plass og er lett å finne.

 For oppbevaring av verktøy

 Inkl. sikringslenke, som hindrer  
 fall under transport
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Containertyper og muligheter

Luftegitter
Sørg for god utlufting med ekstra luftegitre  
i containeren deres.

RIKTIG LUFTING AV CONTAINEREN:

 Sett med 2 luftegitre á 650 x 200 mm

 1 luftegitter oppe på frontveggen 

 1 luftegitter nede i containerporten

Dimensjoner Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Lengde mm (på utsiden) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Bredde mm (på utsiden) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Høyde mm (på utsiden) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Lengde mm (på innsiden) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Bredde mm (på innsiden) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Høyde mm (på innsiden) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Vekt kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Rominnhold m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Stablemulighet (i høyden) 4 stk – 3 stk 3 stk 3 stk 3 stk 3 stk
Maks. nyttelast ved løft kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Maks. nyttelast kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Valgmuligheter
Lakkering i henhold til 
CONTAINEX-RAL-fargekart

Branding & foliering –
Garasje-leddport – – – – –
Vinduer – –
Dører – – – – –
Innbruddssikring –
Sikkerhetspakke –
Hyllesystem – –
Tregulv –
Stålgulv

EL-utstyr – –
Ekstra containerport – –
Skillegitter – – – – –
Surrelister –
Verktøyholder –
Luftegitter – –
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Dere tenker i nye baner.  
Vi på hvordan det skal gjøres.

Mover-Box®

Alternativet når du trenger å „think small“. Med et 
volum på 7m³ er det alltid plass til en Mover-Box ®.

FLEKSIBEL CONTAINER I MINIFORMAT:

 Brann- og vannsikker

 Brannvern: Brannen slukker i containeren,  
 brannvernstriper hindrer at den sprer seg

 Inntil 1.000 kg nyttelast ved stabling 4 i høyden

 Håndtering med gaffeltruck, kran eller lift

Self-Storage
Bruk containerne våre for å rigge et eget self-storage lager.

ET EKSTERNT LAGER ETTER ØNSKE: 

 Kombinasjon av forskjellige containerstørrelser,  
 f.eks modell LC 10’, 20’ eller Mover-Box ®

 Sikker lagring av forskjellig gods

Brannvernegen-
skapene er 

dokumentert 
av et eksternt 

institutt

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Dere vil vite mer. 
Vi informerer gjerne.

Topp kvalitet – nytt og brukt
Kvalitet står sentralt hos oss. Derfor produserer vi lagercontainerne  
våre på våre egene fabrikker i Europa.

 Egne europeiske og sertifiserte fabrikker

 Moderne og miljøvennlig produksjonsteknologi

 Bruk av kvalitetsmaterialer

I tillegg til de nyproduserte containerne tilbyr vi også brukte containere  
for salg. «TOP USED» kjennetegner høyverdige brukte CONTAINEX  
containere og garanterer faste kvalitets- og kontrollstandarder.

Produksjon iht. 
strenge miljø-  
og kvalitets- 
standarder

CONTAINEX- 
EXTRA:
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 Recycling: Vi velger materialer som kan brukes om igjen.

	 Energieffektivitet	og	miljøvennlighet:	Vi produserer bare i sertifiserte  
 fabrikker i Europa.

	 Lave	utslipp:	KTL- og pulverlakkeringen vår holder seg under EUs grenseverdier.

	 Kontroll:	Vi påser at leverandørene våre jevnlig må gjennomgå miljøaudits  
 og kvalitetskontroller.

	 Bærekraft:	Containerne våre har lang levetid – for kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Se selv hvilken standard vi kan tilby. 
Vi hjelper dere gjerne.

CONTAINEX  
GREEN technology står for:

Mer informasjon om miljø- og kvalitetskriteriene til CONTAINEX finner dere i den aktuelle SHEQ-rapporten  
(HMS- og kvalitetsstyringsaktiviteter). Dere får den gjerne tilsendt fra CONTAINEX-konsulenten deres.
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Dere har høye forventninger. 
Vi ønsker å overgå dem.

Referanser
Etter mer enn 40 års erfaring vet vi dette: Det finnes 
alltid en måte å oppfylle kundenes ønsker på. På den 
måten oppstår helt ulike containerløsninger – fra 
den klassiske lagerutvidelsen for industribedrifter 
og material- og dekklager til bygg- og anleggslager 
inkludert verksted.

VI ER KLARE FOR DE OPPGAVENE DU GIR OSS.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: 800 247 01
E-post: ctx@containex.com
www.containex.com

Et selskap i WALTER GROUP
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