
Förrådscontainer
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Snabbt 
tillgängliga i 
olika färger

CONTAINEX- 
EXTRA:

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’

Era setvarianter

Du behöver utrymme. 
Vi leverar det.

Förrådscontainer
För extra lagringsutrymme i företagslokaler eller som materiallager på byggplatsen: Våra containrar erbjuder 
en praktisk lösning. De finns dessutom snabbt tillgängliga i olika dimensioner och modeller i hela Europa. 
Välj en passande container i produktförteckningen eller bestäm en färg på CONTAINEX-RAL-färgkartan. 
Behövs en tillfällig eller permanent lösning? Det bestämmer du. Vi är flexibla.

VAD SOM UTMÄRKER VÅRA FÖRRÅDSCONTAINRAR:

 Från egen europeisk produktion

 Erbjuds med trä- eller stålgolv

 Galvaniserade låsstänger

 Kan staplas i 3 våningar

 Hanteras med kran eller gaffeltruck

 Lyftlast upp till 6,5 ton

 Magasinering upp till 10 ton

 Stort urval av extrautrustning

LEVERERAS I SET

Vi levererar mer utrymme – utan att uppta onödig 
plats under transporten. Upptäck vårt prisvärda  
och CO₂-vänliga transportalternativ med containrar 
i set! 



3

Måttangivelserna avser utvändiga mått – se sidan 13 för mer information.

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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Du bestämmer 
utseendet. Vår 
kvalitet omfattar 
alla utföranden.

Lackering
När det gäller kvaliteten gör vi inga kompromisser. 
Vår högkvalitativa lackering är standard för varje 
förrådscontainer. Den är miljövänlig, rost- och UV-
resistent – och ser genom den perfekta lackkvaliteten 
dessutom snygg ut under lång tid.

SLITSTARK PREMIUM-LACKERING 
AV VARJE CONTAINER:

 Zinkfosfatering och grundering genom  
 katodisk dopplackering (KTL)

 Pulverlackering 

 Färgval enligt CONTAINEX-RAL-kort

Pulverlackering

Olika färger enligt CONTAINEX-RAL-färgkartan

Zinkfosfatering och KTL-grundlackering

Zinkfosfatering 
och KTL-grund-

lackering i 
bassäng

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Branding *
När det gäller utseendet är valet fritt. Förrådscontainern 
kan förses med dekaler som anpassas exakt efter ditt företag. 
Utnyttja denna möjlighet att konsekvent marknadsföra 
ditt företags Corporate Branding.

INDIVIDUELL BRANDING FÖR DIN FÖRRÅDSCONTAINER:

 Högt igenkänningsvärde

 Fungerar som ett utomhus annonsutrymme

 Dekal med hög UV-resistens och lång hållbarhet

 Korta leveranstider möjliga på grund av vår lagerhållning  
 – kontakta oss för mer information

Perfekt  
varumärkesre-
klam genom  
individuell  
branding

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Vid den första beställningen krävs en teknisk specifikation.
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Praktisk sektionsdörr

Du sätter standarderna.  
Vi sätter dem ännu högre.

Sektionsdörr
Sektionsdörren är enkel att öppna och omvandlar din 
container till ett bekvämt materiallager.

PLATSBESPARANDE ÖPPNING OCH STÄNGNING:

 Manuell hantering, lätt att öppna

 Låses med hjälp av inbrottsskyddande snäpplås  
 och vridhandtag med stålcylinder

 Robust yta (träfiber)

 Stabil konstruktion genom stålplåt på båda  
 sidor och 42 mm PU-skum

 Erbjuds i olika färger:      
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Tillgänglig för LC 10’ och LC 20’

Platsbesparande 
öppning 

och stängning

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Fönster & Dörrar
Med fönster och dörrar blir containern  
mer än ett lagerutrymme.

UTFORMA DIN CONTAINER MED  
FÖNSTER OCH DÖRRAR:

 Fönster med vrid-/tiltfunktion  
 och skyddsgaller

 Dubbeldörrar 

 Stålytterdörrar

 Kan kombineras med skiljegaller
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Längd:   
163 mm

Höjd:   
111,5 mm

Djup:   
63 mm

Materialtjocklek: 6 mm

Seriemässig  
fabriks- 

montering*

CONTAINEX- 
EXTRA:

Låset är skyddatHållare för hänglås

* gäller inte förrådscontainer med sektionsdörr

Det här utrymmet tillhör dig.  
Vi ser till att det är säkert.

Inbrottssäkring
Skydda det som tillhör dig. Vårt inbrottsskydd  
är en enkel och effektiv lösning för säker förvaring  
av olika material.

EN GENOMTÄNKT LÖSNING  
FÖR DIN CONTAINER:

 Idealiskt uppbrytningsskydd för hänglås 

 Av robust byggstål (svetsat)

 Lackering i modulfärg
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Höjd:   
111,5 mm

Djup:   
63 mm

2 innerliggande förreglingar

4 innerliggande lyftsäkringar

Säkerhetslås med låscylinderSäkerhetspaket
Om du vill känna dig säker är våra förrådscontainrar 
med kompletterande säkerhetspaket rätt val.

OMFATTANDE SKYDD  
FÖR DINA LAGERVAROR:

 Endast 1 låsstång på den rörliga dörrflygeln,  
 vilket möjliggör snabb öppning och stängning  
 (”easy open”)

 2 innerliggande förreglingsbultar

 Innerliggande säkerhetslås med låscylinder

 4 innerliggande lyftsäkringar
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Plywoodgolv

Stålgolv

Du sätter värde på detaljer.  
Vi på nöjda kunder.

Hyllsystem
För mycket utrymme? Det finns inte. För mycket ordning? 
Inte det heller. Vårt praktiska hyllsystem hjälper dig att 
ordna dina lagervaror i containern.

UTNYTTJA CONTAINERUTRYMMET ÄVEN BÄTTRE:

 Hög bärförmåga: 160 kg/fack

 Förmonterad eller som byggsats

 Erkänd CONTAINEX-kvalitet,  
 testad enligt EN 15635

Golv
CONTAINEX erbjuder som standardlösning 
PLYWOODGOLV i en utmärkt kvalitet.

 Plywoodgolv med 21 mm tjocklek

 Särskilt slitstarkt och med lång livslängd

 Hartsbeläggningen på båda sidor gör golvet   
 smuts- och fuktresistent

STÅLGOLV

 Durkplåt (nitad)

 Grundtjocklek 3 mm  
 plus 1 mm durkmönster 

 Alternativt tillgängligt

Durkplåt med 
halkskydd

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Våtrumselektronik

Elcentral med integrerade eluttag

Skiljegaller med en till dubbeldörr

El-utrustning
Omvandla din förråds- eller lagercontainer till en  
mobil verkstad. Med passande elutrustning får du 
inte bara belysning, utan kan också använda olika 
typer av elektrisk utrustning.

KRAFTFULL STRÖMFÖRSÖRJNING 
FÖR DIN FÖRRÅDSCONTAINER:

 Säkringsbox med integrerat eluttag 
 – 1 x eluttag 400 V / 5-poligt / 16 A 
 – 2 x eluttag 230 V / 3-poligt / 13 A 

 Infällda CEE-utsidesanslutningar

 Våtrumselektronik

 Ljusramp

 Strömbrytare vid dörr

En till 
dubbeldörr
Omvandla den bakre väggen på din  
förrådscontainer till en till ingång.

PRAKTISK TILLGÄNGLIGHET: 

 En till ingång till containern

 Uppdelning i 2 separata utrymmen  
 med hjälp av skiljegaller är möjligt

 Erbjuds för många olika  
 förrådscontainerstorlekar

Skiljegaller
Om du vill separera olika lagervaror är detta galler  
en utmärkt lösning.

PLATSBESPARANDE RUMSAVDELARE  
FÖR DIN FÖRRÅDSCONTAINER:

 Uppdelning av lagerutrymmet i separata områden 

 Individuell positionering möjlig

 Perfekt i kombination med en till dubbeldörr eller  
 extra ingång
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Du vet vad du behöver.  
Vi skapar möjligheterna.

Surrningsband
Den okomplicerade metoden för att säkra din last.

 Sitter på båda längssidorna och frontväggen

 Enkel upphängning med hjälp av spännband

 För säkring av last i diverse positioner

Verktygshållare
Därmed har alla verktyg sin fasta plats och  
är enkla att hitta.

 För förvaring av verktyg

 Inkl. säkringskedja som skyddar lasten  
 mot fall vid transport
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Containertyper och alternativ
Mått Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Längd mm (yttermått) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Bredd mm (yttermått) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Höjd mm (yttermått) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Längd mm (innermått) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Bredd mm (innermått) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Höjd mm (innermått) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Vikt kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Volym m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Stapelbarhet 4 i höjden – 3 i höjden 3 i höjden 3 i höjden 3 i höjden 3 i höjden
Högsta tillåtna lyftlast kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Högsta tillåtna nyttolast kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Alternativ
Lackering enligt 
CONTAINEX-RAL-färgkarta

Branding & Applicering –
Sektionsdörr – – – – –
Fönster  – –
Dörrar – – – – –
Säkerhetspaket –
Hyllsystem – –
Trägolv –
Stålgolv

El-utrustning – –
En till dubbeldörr – –
Skiljegaller – – – – –
Surrningsband –
Verktygshållare –
Luftningsgaller – –

Luftningsgaller
Använd extra ventilationsgaller för optimal  
luftcirkulation i containern.

FUNKTIONELLT VENTILATIONSGALLER  
FÖR DIN CONTAINER:

 Set med 2 ventilationsgaller  
 (vardera 650 x 200 mm) 

 1 ventilationsgaller upptill på frontväggen 

 1 ventilationsgaller nedtill på containerdörren
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Mover-Box®

Ett utmärkt alternativ när man måste ”think small”. Med 
dess volym på 7 m³ får Mover-Boxen plats överallt.

EN FLEXIBEL CONTAINER I LITET FORMAT:

 Brand- och vattenbeständig

 Brandskydd: Eventuell brand släcks inuti containern,  
 medan brandskyddsremsor förhindrar spridning

 Kan lastas med upp till 1000 kg när man staplar  
 de 4 i höjd 

 Kan hanteras med gaffeltruck, kran eller pallyft

Self-Storage
Använd våra containrar för att skapa ett individuellt Selfstorage-lager.

EXTERNT LAGERUTRYMME ENLIGT PERSONLIGA ÖNSKEMÅL:

 En kombination av olika containerstorlekar, exempelvis 
 modell LC 10’, 20’ eller Mover-Box ®

 Säker lagringsmöjlighet för olika typer av gods

Du tänker i nya dimensioner.  
Vi på hur vi kan förverkliga dem.

Brandskyddsut-
rustningen 

har testats av 
granskningsinstitut

CONTAINEX- 
EXTRA:



15



16

Du vill veta mer. Vi ger dig 
gärna mer information. 

Toppkvalitet nytt och begagnat
God kvalitet är viktigt för oss. Därför produceras våra  
förrådscontainrar i våra egna europeiska fabriker. 

 Egna europeiska och certifierade fabriker

 Toppmoderna och miljövänliga produktionstekniker

 Användning av högkvalitativa material

Förutom våra nyproducerade moduler kan du också köpa  
begagnade moduler. „TOP USED” kännetecknar högkvalitativa  
begagnade moduler från CONTAINEX och garanterar att  
definierade kvalitets- och kontrollstandarder uppfylls.

Produktion 
enligt stränga 

miljö- och kvali-
tetsstandarder

CONTAINEX- 
EXTRA:
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 Recycling: Vi använder material som kan återvinnas.

	 Energieffektivitet	och	miljövänlighet:	Vi producerar uteslutande i certifierade  
 fabriker i Europa. 

	 Låga	utsläpp:	Med vår KTL-lackering och pulverbeläggning underskrider vi alla   
 EU-gränsvärden.

	 Kontroller:	Vi ser till att miljörevisioner och kvalitetskontroller genomförs regelbundet  
 i våra fabriker.

	 Hållbarhet:	Våra containrar är extremt hållbara – här går kvalitet före kvantitet.

Ta gärna en titt på våra produkter och upptäck själv vår höga standard. 
Vi finns till hands om du har frågor.

CONTAINEX  
GREEN technology står för:

Mer information om CONTAINEX miljö- och kvalitetsåtgärder hittar du i den aktuella SHEQ-rapporten  
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Den kan beställas hos din CONTAINEX-kontaktperson.
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Du har höga förväntningar. 
Vi vill överträffa dem.

Referenser
Efter mer än 40 års erfarenhet vet vi: Det finns alltid 
en väg för att uppfylla våra kunders önskemål. Utifrån 
detta kan vi skapa en rad olika modullösningar – för allt 
från klassisk lagerutbyggnad för industriföretag, samt 
material- och däcklagringsutrymme, till byggplatslager 
inklusive verkstäder.

VI ÄR REDO FÖR UTMANINGARNA DU GER OSS.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +46 8465013-60
E-post: ctx@containex.com 
www.containex.com

Ett företag i WALTER GROUP
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