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LÅSBOM KLASS 5 OCH CONTAINERLARM DÄCKHYLLOR

Har du vuxit ur ditt däcklager och behöver mer utrymme för däck-
förvaring för att utöka din verksamhet?  Eller behöver du en tempo-
rär mobil lösning för en extra däckverkstad eller däckhotell? I så 
fall har vi smidiga, effektiva och billiga lösningar som inte kräver 
ombyggnad av dina lokaler. Våra nyckelfärdiga däckcontainrar finns 
i storlekarna 20 fot (rymmer upp till 120 däck) och 40 fot (rymmer 
upp till 240 däck) och levereras med elcentral, belysning, däckhyllor 
och en försäkringsklassad låsbom i högsta säkerhetsklass, klass 5.  
Våra containrar är inredda så att du får ordning och reda bland dina 
kunders däck, vilket gör det lätt att hittar rätt däck. På så vis sparar 
du tid när du hanterar däcken. I våra containrar förvaras däcken på 
ett tryggt och skonsamt sätt, vilket förlänger däckens livslängd.

Våra däckcontainrar används av flera däckverkstäder, däckkedjor 
och bilhandlare runt om i Sverige.  

   

Produkt: Container   
Kategori: Däckcontainer  
Storlek: 20 och 40 fot   
Utförande: Standard med dubbeldörr på kortsida  

EGENSKAPER 
 
För tillfälligt- eller permanent däcklager  
33 m3 eller 58 m3 lagringsyta   
Elcentral, belysning, däckhyllor och en försäkringsklassad låsbom 
i högsta säkerhetsklass, klass 5 ingår som standard vid hyra 
Kraftiga och tåliga professionella däckställ som klarar 150 kg per 
hyllplan
Däckhyllor som är utformade för att ge däcken en skonsam lagring
Utrymmesbesparande. Stående däckförvaring ger en högre 
lagringsvolym och gör att du sparar golvyta jämfört med att 
förvara däckstaplar   
Enkel lastning och lossning vid lastkaj med hjälp av containerben. 
Bara att rulla in-och-ut
Anpassas enkelt till din verksamhet: välj till isolering, värme, 
ventilation och avfuktning   
Kan utrustas med arbetsbänkar, lastramp eller annan inredning  
Förberedd för montage av containerlarm  

SPECIFIKATIONER
 
20 fot  

Utvändiga mått: L 6058 mm, B 2438 mm, H 2591 mm  
Invändiga mått: L 5890 mm, B 2350 mm, H 2390 mm  
Vikt: 2300 kg  
Yta: 13,8 m2
Volym: 33,1 m3

40 fot 

Utvändiga mått: L 12 192 mm,  B 2438 mm, H 2591 mm 
Invändiga mått : L 12 040 mm, B 2325 mm, H 2695 mm 
Vikt: 3900 kg 
Yta: 26,3 m2 
Volym: 57,9 m3 
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SKRÄDDARSYDD LÖSNING ÅT DÄCKSKIFTARNA

Säsongen för däckskifte är kort och kundernas planering för däck-
byte sker ofta spontant på väldigt kort varsel och udda tider. Vår 
kund Däckskiftarna såg tidigt denna möjlighet och vi har till-
sammans byggt en mobil pop up-lösning i 20 fot containrar som 
innefattar däckverkstad, däckcontainer, kontor- och butiks-
container. Dessa temporära och mobila pop-up verkstäder med 

butiker etableras snabbt och enkelt i folktäta handelsområden varje 
däckskiftarsäsong. 

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med din däckverksamhet? Oavsett 
din utmaning så har vi lösningen. Hör av dig till oss! Vi kan enkelt 
skräddarsy våra containers så att de passar din verksamhet perfekt. 
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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. 

Några av våra kunder: 
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INREDNING

TILLBEHÖR

KONTOR OCH DEPÅ LÄNNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ SOLLENTUNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

TEL: 08-673 10 20 

MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 

WEBB: CONTAINERTJANST.SE

KONTAKTA 

OSS FÖR EN 

RIKTIGT BRA 

LAGERAFFÄR

LÅS
Extra kraftigt hänglås för hög 
säkerhet

VÄRME 
Kraftig fläktmotor med låg 
ljudnivå. Steglös termostat 
som styr värme och fläkt

ISOLERING MED TRÄPANEL 
Håller vinterkylan och sommar-
hettan borta. Vägg/takmontage 
kan göras utan förstärkning 

EL OCH BELYSNING
16A byggelcentral och 
belysning ger en bättre 
förvaring och arbetsmiljö  

RAMP
För enkel av- och pålastning. 
Den räfflade ytan ger bättre 
grepp och minskar halkrisken

CONTAINERBEN
Perfekt lösning för att få upp 
containern i rätt höjd mot lastkaj

LARM
Avancerat radarlarm som 
upptäcker och varnar innan 
inbrott sker

AVFUKTARE
Kontrollera klimatet. Mot-
verka fukt och mögel med 
sorptionsavfuktare EvoDry 6


