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CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE
Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet.
Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet
och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär.

CONTAINERSÄKERHET
Låsbom
Hänglås
Bakkantsäkring
Containerlarm
Säkerhetsbur
Spårsändare
DNA-stöldskyddsmärkning

EGENSKAPER
Finns i flera storlekar   
Anpassas enkelt till dina krav
Som tillval kan du välja plåtbeklädd isolering, el, belysning,
ventilation, värme och brandsläckningsutrustning  
Välj ett containerlarm om du vill förhindra dieselstölder  
Låsbom klass 5  
Försäkringsklassat hänglås finns att köpa  

SPECIFIKATIONER

PRODUKTINFORMATION
Med en miljöcontainer får du en mobil lösning där du säkert kan
transportera och förvara miljöfarliga vätskor, kemikalier, diesel
eller oljor på arbetsplatsen. Du får även en billig lösning om du
har vuxit ur din fastighet och behöver ett säkert förvarings-
utrymme. Och istället för att bygga ett kemikalierum i en
befintlig byggnad så kan du välja en av våra miljöcontainrar.
När du ska du förvara miljöfarliga ämnen krävs en miljö-
container som samlar upp ett eventuellt läckage. De vanligaste
varianterna är med nedsänkt golv eller med ett fristående
miljökar som går att lyfta ur. 

Vi kan även skräddarsy containrar med skjutdörrar eller
dubbeldörrar på långsidan. Våra miljöcontainrar uppfyller
naturligtvis kraven som finns för hantering av farliga ämnen.
Tänk på att du ansvarar själv för att ta reda på vad kraven är
för din situation. Vi har en hel del erfarenhet som du gärna få ta
del av. Fråga oss gärna!  

Produkt: Miljöcontainer  |  Kategori: Container 

MILJÖCONTAINER

DEPÅ I LÄNNA: 
CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 
LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ SOLLENTUNA: 
CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 
KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

TEL: 08-673 10 20 
MAIL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 
WEBB: CONTAINERTJANST.SE 

Storlek: 4, 8, 10, 20 och 40 fot 
Utförande: Standard med dubbeldörr på kortsida. 
Finns även med dubbeldörr på långsidan  
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CONTAINRAR. FÖR DINA BEHOV
Fraktcontainer
Förrådscontainer
Lagercontainer
Byggcontainer
Valvcontainer
Gascontainer
Miljöcontainer
Säkerhetscontainer
Kontorscontainer

EGENSKAPER
Bygger skräddarsytt efter din specifikation 
Välj fritt från tillbehör efter dina krav  
Anpassa containen i RAL-färg 
Försäkringsklassat hänglås finns att köpa  

HYR NYCKELFÄRDIG ELLER
KÖP SKRÄDDARSYDD  
Våra miljöcontainrar är byggda för att transportera, hantera
och förvara farliga kemikalier och ämnen som är brandfarliga,
giftiga, frätande eller explosiva. Vi har miljöcontainers i flera
olika storlekar i lager som du kan hyra. Vill du hellre köpa så
skräddarsyr vi naturligtvis din miljöcontainer. Du får även
möjligheten att få containern målad i den RAL-färg du önskar. 
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CHECKLISTA

Hur stor mängd kemikalier behöver du förvara i din
miljöcontainer?  
Ska din miljöcontainer stå inomhus eller utomhus?  
Är kemikalierna känsliga för frost?  
Kan kemikalierna förvaras ihop?   
Ska du förvara tank, fat, IBC-behållare eller många
mindre kärl?  
Behövs ett säkerhetsavstånd mellan andra
containrar och fastigheter?  
Finns särskilda krav kring ventilation?  
Hur stora uppsamlingskärl (vid eventuellt läckage)
behöver din miljöcontainer?   
Behöver uppsamlingskärlen vara syrabeständiga?  

Vilka egenskaper har de ämnen du planerar att förvara? 
I kemikaliernas säkerhetsdatablad finns riktlinjer för hur
ämnena bör förvaras. Nedan finner du en checklista att
stämma av:

Leveranscontainer
Verkstadscontainer
Industricontainer
Laddstationscontainer
Rörsvetscontainer
Sågcontainer
Målericontainer
Däckcontainer
Förstahjälpencontainer

Eventcontainer
Mässcontainer
Butikscontainer
Kioskcontainer
Kökscontainer
Barcontainer
Restaurangcontainer
Kylcontainer
Fryscontainer


