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Vårt affärsidé är att leverera en produkt med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. En av 
våra styrker är att vi försöker hålla ett brett sortiment i lager för snabb leverans. Runt 200 st 
containers i lager.
Vi erbjuder även  mycket reservdelar och tillbehör till containrar.
För oss är det viktigt att vi uppfyller kundens förväntning. Därför frågar vi ofta kunden vad 
containern/produkten skall användas till. Ut ifrån det presenterar vi olika alternativ och 
lösningar.
I vår verkstad utför vi allt från svets till montering av dörrar, isolering, elinstallation m.m. 
Arbetet utför vi med dokument som skriftlig arbetsorder och skisser/ritningar.

Hög service och stor kunskap

Containerpool att hyra



En Miljöcontainer är avsedd för att förvara driv-
medel, oljor och andra produkter i som inte skall 
läcka ut på marken och ner i grundvatten eller 
dagvattenledningar. De har löstagbart gallerdurks-
golv med underliggande invallning för uppsamling 
av eventuellt spill/läckage.
Vi garanterar och har ett tillverkarcertifikat på att 
uppsamlingskaret är tätsvetsat och därmed ett 
vattentätt uppsamlingskar. 
På standardstorlekar nedan är det dubbeldörrar 
på en kortsida. Men vi har även modeller med 
skjutdörrar och dörrar på långsidan för att under-
lätta in och utlastning av kärl med truck.  

Vi specialtillverkar även miljöcontainer efter kund-
ens behov.
Uppsamlings volym: 210 – 2700 liter.

Mått på dom vanligaste storlekarna: LxBxH

 4 fot  1,20 x 2,20 x 2,26 m
 8 fot  2,44 x 2,20 x 2,44 m
 10 fot 2,99 x 2,44 x 2,59 m
 15 fot 4,50 x 2,44 x 2,59 m
 20 fot  6,06 x 2,44 x 2,59 m

Miljöcontainrar

10 fots miljöcontainer
20 fots miljöcontainer med 
skjutdörrar, 2700 liter

15 fots miljöcontainer, 2000 liter



Förrådscontainrar

20 fot förrådscontainer med standarddörr på långsida.

10 fot förrådscontainer

Förrådscontainrar tillverkas i Europa. Containern är 
tillverkad i standard stålplåt St37.  
Golv i stål eller trä.
Produkten är ej blästrad som standard endast 
betad (tvättad) därefter grund och topplackering. 
Totalt min 80 my utvändigt, 60 my invändigt.  
Valfri enhetlig kulör i RAL. 
Vi tillverkar även denna produkt efter kundens 
önskad storlek m m.

Mått på dom vanligaste storlekarna: LxBxH

 4 fot  1,20 x 2,20 x 2,26 m
 8 fot  2,44 x 2,20 x 2,44 m
 10 fot 2,99 x 2,44 x 2,59 m
 15 fot 4,50 x 2,44 x 2,59 m
 20 fot  6,06 x 2,44 x 2,59 m
 21 fot  6,32 x 2,44 x 2,59 m



Frakt- och sjöcontainrar

Frakt /sjöcontainrar används oftast som förråd. Det 
är en konstruktion med högre kvalitet och standard 
jämfört med förrådscontainrar. Tillverkas i Asien 
efter iso-standard. Varje storlek har en utsatt last 
kapacitet.
Det går att få med stålgolv eller trägolv och finns 
även med dörrar på långsidan. Vi har tagit fram 
miljöcontainrar med denna kvalité. Tillverkas i 
cortenstål. Lackering: blästrad, grund- och 
topplackering 100-120 my. 80 my invändigt.

Mått på dom vanligaste storlekarna: LxBxH

 4 fot   1,20 x 2,20 x 2,26 m 
 8 fot   2,44 x 2,20 x 2,44 m
 10 fot  2,99 x 2,44 x 2,59 m
 15 fot  4,50 x 2,44 x 2,59 m
 20 fot   6,06 x 2,44 x 2,59 m
 20 fot HC 6,06 x 2,44 x 2,89 m
 40 fot DV 12,19 x 2,44 x 2,59 m
 40 fot HC 12,19 x 2,44 x 2,89 m

40 fots sjöcontainer         

20 fots sid öppnad sjöcontainer



Isolerad container

Vi värme-, ljud- och brandisolerar containrar. 
Exempel på värmeisolering:  40 mm Eps (frigolit), 12 mm putsad plywood. 
Plåtprofiler i hörn, vägg slut och runt dörrar. Golvet isoleras underifrån med 100 
mm markisolering som täcks med galvad stålplåt. Isolering utförs på de flesta 
av våra containermodeller och även specialmodeller.

8 fot isolerad sjöcontainer



Kyl och frys utrymme hyr vi ut eller säljer. Vi har fyra storlekar: 10 fot, 20 fot och 40 fot. 
Isolerade containrar med rostfri beklädnad invändigt. Kyl/frysrumsdörr eller standard 
containerdörrar. 
El: 380 V/16 A och 32 A. Arbetstemp: 20 till -20 grader. Aggregat CFA Compact Kylpro-
dukter,  VTK 400 Technoblock och Carrier.
Extra utrustning så som övervaknings temperaturlarm med log och elmätare för anslut-
ning direkt på kabel.
Sedan har vi också smidiga kylvagnar som Ni själv kan hämta till det mindre arrange-
manget. Drivs med 230 V.

Kyl och frys container

Kylvagn 3000 x 1755 x 1970 mm

20 fots kyl- och fryscontainer

40 fot kyl och fryscontainer



Vi säljer allt inom kontor, personalutrymmen, 
badrum, toaletter och boende. Stålbodar, moduler 
eller vagnar tillverkas i olika utförande utifrån 
kundens skisser och idéer. Till uthyrning har vi 
mindre kontorsrum, badrum och kioskcontainers.

Vaktlokal för polisen

Kontor • Dusch • Toalett

10 fot kontors container

Dusch och toalett



Lastväxlarcontainrar eller krokcontainrar som det också kallas är tillverkade i samma 
höga kvalitet och standard som våra andra produkter. 
I vårt sortiment finns volymcontainrar, lastväxlar ramar och maskinflak.
De tillverkas som standard i stålkvalité S235JRG2, bottenplåt 5 mm, väggar 3 mm, 
UNP200 mm, rundjärn 6 mm i överliggaren.
Vi gör även lastväxlarcontainrar efter kundens önskemål. 
Lackering: Blästrad, grund och topplackering min 100 my. Valfri enhetlig kulör i RAL.

Lastväxlarcontainer

LV-container 14 m3

LV-ram, iso fästen

LV-container 22 m3 med ståltak



Container Lås.
Vi har ett brett sortiment med lås och klassade 
låsbommar. 
Klass 4 och Klass 5. Med certifikat från SBSC.

Container detaljer / staplingslås
Kraftiga twistlocks i olika utförande samt container-
hörn som används för att låsa fast container i olika 
situationer med mera.
Dom flesta produkter är märka och kan fås med 
tillverkarens certifikat.

Fler tillbehör finner Ni på vår hemsida www.containerpoolen.se

Tillbehör

CO Kåpa klass 4 TSR-2 fixx pucken klass 5

Trailerlås TSR-King-Pin-C

CV1 Marine

CV2 bottom

Stackingcone-single



Fler tillbehör finner Ni på vår hemsida www.containerpoolen.se

Ramper
Vi lagerhåller och marknadsför olika typer av stan-
dardramper för större och mindre truckar. Vi tar även 
fram special lösningar utifrån standard produkterna. 
Last kapacitet 1 – 12 ton.

El
Smidiga kvalitetsprodukter för installation och 
användning till containers m.m. Komponenter som 
vi använder i våra egna container för uthyrning. 
Framtagna efter många års erfarenhet.
Elcentralsväskor 16 A med jordfelsbrytare, färdiga 
med kablage. Digitala elmätare som Ni enkelt 
kopplar på kontakten m.m.

Tillbehör

Mobil lastbrygga 8- 12 ton

Containerramp TRUCK 8  ton

16 A elmätare



 Nyvång Malmö Jönköping
 Huvudkontor

 Månstorpsvägen 100 A Företagsvägen 1 Solåsvägen 5
 265 50 Nyvång 238 37 Oxie 553 03 Jönköping

 Tel. 042-37 74 70 Tel: 040-238850 Tel: 036-162400

 info@containerpoolen.se • www.containerpoolen.se

Special container
Några exempel på specialcontainer vi anpassat 
och levererat till kund. T.ex. har vi monterat 
dörrar, fönster, luckor, lastväxlar ramar, utfört 
olika isoleringar m.m.

Specialcontainrar


