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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 tre storlekar. 3, 4 och 8 fot
Gascontainer 3 fot passar utmärkt som valvcontainer
Sex ventiler. Två i dörrarna och fyra i golvet
Flaskställning för fyra gasflaskor 
Låsbom klass 5  
Försäkringsklassat hänglås finns att köpa  
Anpassas enkelt till dina krav

SPECIFIKATIONER

PRODUKTINFORMATION
Med en gascontainer får du en mobil lösning där du enkelt och 
säkert kan transportera och förvara gasflaskor på byggarbets- 
platsen. Våra gascontainrar för hyra är utrustad med stålgolv 
och väl tilltagna ventilationsöppningar för ökad säkerhet vid 
hantering av gasflaskor. Gascontainern är inredd med fyra 
flaskhållare och spännband för lastsäkring. Containern är 
tydligt uppmärkt med orangemålade hörnlådor och varnings- 
och förbudsskyltar enligt brandförsvarets riktlinjer. För ökad 
säkerhet är containerdörrarna försedda med klassad låsbom. 
Observera att gascontainrarna inte är brandklassade och 
måste därför stå minst 6 meter från fastighet. 

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: Gascontainer  |  Kategori: Container 

GASCONTAINER

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 

Yttermått: Gascontainer 3 fot

Längd: 1000 mm  |  Bredd: 2000 mm  |  Höjd: 2000 mm

Yttermått: Gascontainer 4 fot

Längd: 1400 mm  |  Bredd: 2200 mm  |  Höjd: 2225 mm

Yttermått: Gascontainer 8 fot

Längd: 2438 mm  |  Bredd: 2200 mm  |  Höjd: 2225 mm
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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 gascontainrar är byggda för att transportera, hantera 
och förvara gas och gasoltyper. Vi har gascontainers i flera 
olika storlekar i lager som du kan hyra. Vill du hellre köpa så 
skräddarsyr vi naturligtvis din gascontainer. Du får även 
möjligheten att få containern målad i den RAL-färg du önskar. 
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
INFÖR VALET AV GAS- 
FÖRVARING 

Vilken typ av gas ska förvaras?
Hur stor mängd?
Är det en inomhus- eller utomhusförvaring?
Förvaras detta på arbetsplats, publika evenemang 
eller allmän plats?
Vad är det för säkerhetsavstånd och 
utrymningsvägar som gäller?

Läs mer om detta på: msb.se – brandfarliga gaser
samt på arbetsmiljöverket.se

Vilka egenskaper har de ämnen du planerar att förvara? 
Det finns många lagar och regler att ta hänsyn till då 
förvaringssituationerna ofta ser väldigt olika ut. Reglerna är 
olika beroende på om gasförvaringen ska stå inomhus eller 
utomhus, samt om den ska stå på en arbetsplats, publika 
evenemang eller allmän plats.

Leveranscontainer
Verkstadscontainer
Industricontainer
Laddstationscontainer
Rörsvetscontainer
Sågcontainer
Målericontainer
Däckcontainer
Förstahjälpencontainer

Eventcontainer
Mässcontainer
Butikscontainer
Kioskcontainer
Kökscontainer
Barcontainer
Restaurangcontainer
Kylcontainer
Fryscontainer

CHECKLISTA

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-gaser/
https://www.av.se/
https://www.av.se/

