
FRAKT    MILJÖ    FÖRRÅD    ISOLERAD    KYL/FRYS    
SPECIAL    EVENT    STÅLBOD    GARAGE    DISPLAY   
LV CONT/RAM    PLATTFORM    GASCONTAINER    
TILLBEHÖR    POOL 

CONTAINERPOOLEN I  SVERIGE AB

Din kompletta
containerleverantör!



Vi erbjuder uthyrning och försäljning av miljö-,  kyl-/
fryscontainrar, stålbodar samt förråd- och fraktcontain-
rar. Av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. 

Vår styrka är ett brett sortiment av containrar i olika 
färger och utföranden i lager, med snabba leveranser. 

På våra fyra kontor i Sverige: Nyvång, Oxie, Jönköping 
och Nykvarn finns vi lokalt för dig som kund. 

Containerpoolen grundades 1993 med 
erfarenhet i branschen sedan 1987.

Din kompletta containerleverantör – vi har allt till din 
container och kan erbjuda en helhetslösning med  
exempelvis isolering, inredning, lås, el och belysning. 

Vi vill möta dina förväntningar, så berätta om ditt  
behov så presenterar vi personliga lösningar.

Tillverkas efter ISO-standardmått för sjötransport.  
Varje storlek har en utsatt lastkapacitet. Golv går att 
välja mellan trä och stål, där det vanligaste förekom-
mande är trägolv. Tillverkas i cortenstål.

Fraktcontainern går även att få med dörrar på  
långsidan.

Lackering: blästrad, grund- och topplackerad 100-120 
my utvändigt, 80 my invändigt.

CONTAINERPOOLEN
Din kompletta containerleverantör

Huvuddepån i Nyvång

Vi har ett stort 
standardsortiment till 

uthyrning och ett ännu större
sortiment till försäljning.

FRAKT- / SJÖCONTAINER
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20’ DÖRR I DÖRR

4’

10’

20’

40’
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Denna container används ofta 
som förråd. Konstruktionen är  
av högre kvalitet och standard 
jämfört med förrådscontainrar.

YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

4 FOT    1.200 mm  2.200 mm  2.250 mm 

6 FOT    1.830 mm  1.950 mm  1.910 mm 

8 FOT    2.430 mm  2.200 mm  2.250 mm 

10 FOT     2.991 mm 2.438 mm   2.591 mm 

20 FOT   6.058 mm  2.438 mm   2.591 mm 

40 FOT    12.192 mm  2.438 mm   2.591 mm

20 FOT HC 6.058 mm 2.438 mm 2.896 mm 

40 FOT HC 12.192 mm 2.438 mm 2.896 mm

20’ OPEN SIDE



Miljöcontainern 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.

MILJÖCONTAINER
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Miljöcontainrar finns även med skjutdörrar 
eller dubbeldörrar på långsidan för att  

underlätta i- och urlastning. 

Miljöcontainern tillverkas i standardstålplåt St37 
men finns även i cortenstål. 

Vi specialtillverkar även miljöcontainrar efter behov 
och önskemål. 

Kan beställas i valfri standard RAL-kulör.

En miljöcontainer är avsedd att 
förvara drivmedel, oljor och 
andra produkter som inte ska 
läcka ut på marken.
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YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

4 FOT    1.200 mm  2.200 mm  2.265 mm 

8 FOT    2.438 mm  2.200 mm  2.265 mm 

10 FOT    2.991 mm 2.438 mm  2.591 mm 

15 FOT    4.500 mm  2.438 mm  2.591 mm 

20 FOT   6.058 mm  2.438 mm  2.591 mm

20’ SKJUTDÖRR

20’ DD SIP

20’ DD SIP MELLANPLAN

15’ SKJUTDÖRR

8’

4’

MILJÖCONTAINER



Containern är tillverkad i stan-
dardstålplåt St37. Golv går att välja 
mellan trä och stål, där det vanligast 
förekommande är stålgolv. 

Som standard är containern betad 
(tvättad), grund- och topplackerad  
(ej blästrad). Minst 80 my utvändigt 
och 60 my invändigt. 

Kan beställas i valfri standard  
RAL-kulör.

I vår standardisolering, även kallad 
värmeisolering ingår: Isolering av tak, 
väggar och dörrar med 40mm Eps 
(frigolit) och träreglar (45x45mm). 
Insidan täcks med 12mm putsad 
plywood. Kondensspärr mellan 
isolering och tak samt ventilerad och 
dränerad spalt runt om. 

Golvisolering kan väljas som tillval, 
isoleras underifrån med 70mm Eps 
(frigolit). 

Isolering kan väljas som tillval på de 
flesta av våra containermodeller och 
specialcontainrar. Vår standard- 
isolering håller ett förhållandevis  
lågt K-värde.

ISOLERAD CONTAINER
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FÖRRÅDSCONTAINER

Förrådscontainrar skapar 
mycket plats och är perfekta 
för en extra och säker  
förrådsplats.

En isolerad container ger ett varmt och torrt 
lagringsutrymme året om.

Vi tar fram förrådscontainrar 
efter behov och önskemål 
som till exempel längd, höjd, 
typ av dörr, dörrplacering 
och dörrstorlek.

Vi erbjuder även värme-, ljud- 
och brandskyddsisolerade 

containrar.
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YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

4 FOT    1.200 mm  2.200 mm  2.265 mm 

8 FOT    2.438 mm  2.200 mm  2.265 mm 

10 FOT     2.991 mm 2.438 mm   2.591 mm 

15 FOT    4.500 mm  2.438 mm   2.591 mm 

20 FOT   6.058 mm  2.438 mm   2.591 mm 

21 FOT    6.320 mm  2.438 mm   2.591 mm

20’

10’ SKJUTDÖRR VALVCONTAINER

MOVERBOX



El: 400 V/16A och 32A. Arbetstemperatur: +20° till -20°. 

Aggregat: CFA Compact Kylprodukter. VTK 400 
Technoblock och Carrier. 

Dörrar: Standard containerdörrar eller gångdörr.  
Nödfunktion med öppning från insidan finns på de 
flesta av våra kyl-/fryscontainrar. 

Extrautrustning: Temperaturlarm, elmätare, och kabel.

Isolering: Polyuretan, tak 80 mm, väggar 60 mm,  
dörrar 74 mm, golv 100 mm. 

Vi har även smidiga kylvagnar som du själv kan hämta 
till det mindre arrangemanget. Drivs med 230V. 
 Specialbyggda  

containrar anpassade 
för er verksamhet.
Vi tillverkar och anpassar containern efter behov  
och önskemål. Här visas några exempel på vad vi kan  
göra. En specialcontainer innebär att det går att välja  
alternativ på dörr, håltagning, fönster, luckor, med mera.

SPECIALCONTAINER
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KYL- & FRYSCONTAINER

Isolerad container 
med rostfri beklädnad 
invändigt.

-20° 
+20° 
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YTTERMÅTT:  (* KYLAGGREGAT 400 mm)

  LÄNGD BREDD HÖJD

10 FOT*  2.990 mm 2.440 mm 2.590 mm

20 FOT*  6.058 mm 2.440 mm 2.590 mm

40 FOT  12.192 mm 2.438 mm 2.591/2.890 mm

KYLVAGN   4.440 mm  2.320 mm  2.600 mm

20’

KYLVAGN

20’

40’



Denna containermodell är perfekt som en smidig 
lösning till olika event. Den finns i olika utföranden, till 
exempel med gångdörr och olika varianter på luckor/
försäljningsyta och bardisk.

Stålbod är en konstruktion som även kallas container-
bod. De är tillverkade med en stålram som sedan är 
klädd utifrån med en svagt korrugerad fasadplåt. 

Väggarna är uppbyggda med stål- och träreglar.  
I standardutförandet invändigt är det en i vit laminat-
skiva. Det går även att beställa innervägg av gipsskiva 
med glasfiberväv som målas i önskad kulör. 

Vår standardisolering skiljer sig från andra konstruktio-
ner av detta slag, där vår isolering håller ett förhållan-
devis lågt K-värde. 

De kraftiga ståldörrarna i denna konstruktion har också 
en högre kvalitet än vad som är brukligt på denna typ 
av stålbod. Vi har även en bättre standard på golv, en 
kraftigare och mer slitstark PVC matta.

STÅLBOD
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KIOSK-, BAR- & EVENTCONTAINER

Vi har containrar till 
ditt evenemang!

Elanslutning: 32/380V 
Isolering: Golv: 160mm Vägg: 100mm Tak: 160mm  
Golv: Tarkett 2mm PVC

Bod med
stålram av 
hög kvalitet.

10   |   CONTAINERPOOLEN - DIN KOMPLETTA CONTAINERLEVERANTÖR

YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD 

10 FOT     2.991 mm 2.438 mm   2.591 mm 
(Luckor på tre sidor) 

20 FOT   6.058 mm  2.438 mm   2.591 mm

YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

10 FOT  2.991 mm 2.438 mm 2.591/2.800 mm

20 FOT  6.058 mm 2.438 mm 2.591/2.800 mm

 ALTERNATIVT: < 11.000 mm < 2.950 mm 

20’

10’

20’

20’

10’



GARAGE- & DISPLAYCONTAINER
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COMPACT LIVING

Nedan modeller skapar oändliga möjligheter. 
 
GARAGE CONTAINER:  
Elanslutning: 32A / 400V 
Isolering: Golv: 160 mm, Vägg: 100 mm, Tak: 160 mm 
Golv: Tarkett 2 mm PVC. 
Yttermått: L: 6.058 mm, B: 2.990 mm, H: 3.000 mm

DISPLAY CONTAINER: 
Elanslutning: 32A / 400V 
Isolering: Golv: 160 mm, Vägg: 100 mm, Tak: 160 mm  
Golv: Tarkett 2 mm PVC. 
Yttermått: L: 6.058 mm, B: 2.438 mm, H: 2.750 mm

En perfekt lösning för utställare 
på mässor, till evenemang, testa 
en affärsidé, projekteringskontor 
eller ett pop-up event.Vi har tagit fram en boendemodul vilken 

kan användas som studentbostad eller atte-
fallshus. Ett smart compact living-alternativ 
med ca 16 kvm boyta. I modulen finns: hall, 
toalett, pentry och kombinerat vardagsrum/
sovrum.

Kök Garderob

Studentbostad,  
tillfällig bostad eller 
attefallshus.
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YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

MODUL  7.000 mm 2.950 mm 2.800 mm 



TSR-2FIXX (Pucken)  
Vårt mest populära lås. Uppfyller kraven som låsbom 
enligt SSF 1051, utgåva 1, klass 5.

CERT. NUMMER: SBSC 10-377 
(BL20)
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ÖVRIGT TILLBEHÖR LÅS

LASTVÄXLARRAM OCH  
LASTVÄXLARCONTAINER 22 KBM  
Lastväxlarcontainrar eller krokcontainrar som det också 
kan kallas, är tillverkade i samma höga kvalitet och 
standard som våra övriga produkter. 

Vi erbjuder standard lastväxlarcontainrar, 10-35 kbm 
och lastväxlarramar 200-220mm. De tillverkas enligt 
SS3021 i stålkvalitet S235JRG2.

Lastväxlarcontainer: 180-200mm UNP, golv/vägg 4-5mm 
Lastväxlarram: 200-220mm UNP (med och utan fästen) 
Lackering: Blästrad, grund- och topplackerad min.  
100 my. Kan beställas i valfri standard RAL-kulör

Vi kan även ta fram lastväxlarcontainrar enligt önskemål.

CONTAINERBOTTEN / PLATTFORM 
Plattform till 20 fots container, staplas ovanpå contai-
nern. Används till förvaring på taket utan att slita på 
taket på själva containern. Finns med och utan räcken. 
Med truckfickor och containerfästen.

Lackering: 100My 
Mått: L: 6.058 mm, B: 2.438 mm, H: 1.800 mm 
Vikt: 900 kg (med räcke) 
Staket höjd: 1.095 mm 
Golv: Tårplåt 3+1 mm

GASCONTAINER 
Gascontainer med ventiler uppe och nere, längs båda 
långsidorna. Tillverkas i standardstålplåt St37.

Lackering: utvändigt: 80My Invändigt: 60My 
Golv: Stålgolv.

Bilden visar en 8 fot gascontainer. Denna typ av  
container kan även beställas i 10 och 20 fot.

Vi har ett brett sortiment av 
olika tillbehör som kan behövas.
Till exempel klass 4-5 lås certifierade av SBSC / RISE. 
Vi har även el, ramper, staplingslås med mera.

Fler tillbehör finns på vår hemsida.

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

CO LÅSKÅPA 
Robust containerlås där de flesta klass 4 hänglås pas-
sar. Minst klass 4 hänglås med kort bygel ska användas 
för att klassningen ska gälla. Uppfyller kraven som 
låsbom enligt SSF 1051, utgåva 1, klass 4.

CERT. NUMMER: SBSC 9-73 
(BL74)

CONHASP 215/100 (CONLOCK) 
Containerlås av specialhärdat stål, går att använda på 
de flesta containers, skjutdörrar, portar m.m. Hänglås 
ingår. Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051, 
utgåva 1, klass 4.

CERT. NUMMER: SBSC 8-476 
(BL77)
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YTTERMÅTT: 

  LÄNGD BREDD HÖJD

8 FOT  2.430 mm 2.200 mm 2.250 mm 

LV-RAM

LV-CONTAINER

VENTILER

VENTILER



Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

MAVAKO 3800I INVÄNDIG LÅSBOM  
Låset har en effektiv och säker låsningsmekanism  
(på insidan av dörr). Uppfyller kraven som låsbom  
enligt SSF 1051 utgåva 2, klass 5, med låscylinder,  
lägst klass 4 enligt SSF 3522.

CERT. NUMMER: RISE SC0673-15 
(BL99)

HÄNGLÅS TILL LOCKBOX, BRASS  
Passar till de flesta lockbox som finns på nya 
frakt-/sjöcontainrar, 3 st nycklar ingår.

(BL32)
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TILLBEHÖR LÅS TILLBEHÖR LÅS

LÅSBOM PLATTJÄRNSBOM 
Tillverkad i plattjärn 60 mm x 10 mm  
elförzinkad. Finns i olika standardlängder  
och både höger eller vänsterhängd.

(BL01, BL02, BL05, BL06)

MAVAKO FLEXLOCK 1500  
Låset går enkelt och snabbt att  
montera utan verktyg, låset spänns  
fast på containern. Uppfyller kraven  
som låsbom enligt SSF 1051  
utgåva 2, klass 5.

CERT. NUMMER: RISE SC0673-15 
(BL98) 

HÄNGLÅS ANCHOR 880-4 L B27  
Hänglås med löstagbar bygel. 
Inre bygelhöjd: 27 mm, 2 st nycklar ingår. 
Klass 4

(BL81)

HÄNGLÅS ANCHOR 800-3 B28  
Inre bygelhöjd: 28 mm, 2 st nycklar ingår. 
Klass 3

(BL78)

HÄNGLÅS TILL LOCKBOX ABUS 92/80  
Passar till de flesta lockbox som finns på nya frakt-/
sjöcontainrar, 2 st nycklar ingår..

(BL80)

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se
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BAKKANTSSÄKRINGAR  
Bakkantssäkringar höjer säkerheten på din container.  
Klass 4/5 låsbommar är så pass svåra att forcera så 
vid inbrott kapas ofta gångjärnen på containern istället.  
Bakkantssäkringar förhindrar/fördröjer detta. 

Monteras tillsammans med klass 4–5 lås, 
förslagsvis TSR-2FIXX Pucken.

(BD52)
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TILLBEHÖR TILLBEHÖR RAMPER & EL

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.seFler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

CONTAINERHÖRN ISO 
Art nr: BÖ550 BR (botten höger) 
Art nr: BÖ551 BL (botten vänster) 
Art nr: BÖ552 TR (topp höger) 
Art nr: BÖ553 TL (topp vänster)

TWISTLOCK NEDSÄNKBART 
För chassi montage/fastsvetsning.

(BL96)

STACKING CONE SINGLE SI 
För stapling av containers. 
(BL97) 

TWISTLOCK CV2 BOTTOM 
Bottenplatta finns som tillval.

(BL89)

TWISTLOCK CV1 MARINE 
För sammanlåsning av containers med ISO-fästen.

(BL53)

Bakkantssäkringar krävs  
av många försäkringsbolag i  

samband med klass 4-5 låsning

PORTABEL ELMÄTARE 400V 
400V 16A (BE35) 
400V 32A (BE36) 
400V 63A (BE37)

PORTABEL ELMÄTARE 230V 
(BE80)

ELCENTRAL MED 
JORDFELSBRYTARE 
Jordfelsbrytare, 3st 220V, 2st 16A och  
strömbrytare. Ansluts med 16A. IP44.  
Kabel för värme eller lysrör m.m.

(BE01, BE03, BE04)

CONTAINERRAMP 6 - 8 TON 
VARMGALVAD 
Välj mellan bärförmåga  
på 6 eller 8 ton. 
Vikt: 230 kg

(BÖ126 / BÖ127)

MOBIL LASTBRYGGA 
De flyttbara lastningsplattformarna  
passar för lastning till lastbilar,  
släpvagnar, containrar och  
tågvagnar.

Bärförmåga: 7-12 ton 
Vikt: ca 2.8 ton 
Går att tillverka i större mått  
och för högre belastning.

ALUMINIUMRAMP MPC 1800 1000 1000  
Bärförmåga: 1.000 kg 
Vikt: 34 kg

(BÖ17)

Våra elkomponenter till  
containrar är framtagna efter 
många års erfarenhet.

Kvalitetsprodukter för installation och användning i 
containrar med mera. Komponenterna vi erbjuder  
är framtagna efter många års erfarenhet och vi  
använder dem i våra egna containrar för uthyrning. 

Digitala elmätare som enkelt kopplas på kontakten.

Vi kan även ta fram speciallösningar utifrån standardprodukterna. 
Våra ramper har lastkapacitet från 1–12 ton. 

Nedan finns ett urval av våra ramper.

18   |   CONTAINERPOOLEN - DIN KOMPLETTA CONTAINERLEVERANTÖR

Vi har olika typer av standardramper
för större och mindre truckar.



Månstorpsvägen 100 A 

265 50 Nyvång 

Tel: 042-37 74 70

HELSINGBORG
(Nyvång)

Företagsvägen 6 

238 37 Oxie 

Tel: 040-23 88 50

MALMÖ 
(Oxie)

Norra Gärdet 10 

155 35 Nykvarn 

Tel: 08-611 00 25

SÖDERTÄLJE
(Nykvarn)

Mogölsvägen 7 

555 93 Jönköping 

Tel: 036-16 24 00

JÖNKÖPING 
(Hedenstorp)

020-24 50 20 
Webbshop: www.containerlas.se 

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/containerpoolen

 info@containerpoolen.se  /  www.containerpoolen.se

Containerpool
att hyra.


