
CONTAINER
produktkatalog

Standardcontainer - Isoleret container 
Sidedørscontainer - Fyrværkericontainer  

Køle-/frysecontainer - Specialdesignede containere etc.

Køb eller lej flere typer containere - også special-designede.
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10’ standardcontainer 20’ standardcontainer 40’ standardcontainer

Udvendige mål (l x b x h) cm 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 1219 x 244 x 259

Indvendige mål (l x b x h) cm 283 x 235 x 237 587 x 235 x 237 1203 x 235 x 237

Døråbning mål cm 229 x 226 229 x 226 229 x 226

Rumfang m3 15,8 32,7 67,6

Gulvareal m2 6,7 13,8 28,3

Egenvægt kg 1300 2150 3650

En container er en nem og fleksibel 
løsning, når du har brug for ekstra 

plads til opbevaring i en kortere 
eller længere periode. Behovet kan 
være på byggepladsen, ved daglig-
varebutikken etc. - eller mens der 

bliver renoveret eller udvidet.  
Står du overfor en flytning, kan vi 
også tilbyde transportløsninger.

Standardcontainer - udlejning
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10’ isoleret container 20’ isoleret container 40’ isoleret container

Udvendige mål (l x b x h) cm 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 1219 x 244 x 259

Indvendige mål (l x b x h) cm 268 x 220 x 226 572 x 220 x 226 1100 x 220 x 226

Døråbning mål cm 229 x 226 229 x 226 229 x 226

Rumfang m3 13,3 29,0 58,0

Gulvareal m2 5,9 12,8 25,6

Egenvægt kg 1700 3200 4600

Har du behov for midlertidig 
opbevaring af fugt- og temperatur-
følsomme ting, kan du med fordel 

leje en isoleret container. 
En isoleret container mindsker 

kondensdannelse, og er dermed 
en mere sikker løsning - særligt i 
vinterhalvåret, hvor temperatur- 

udsvingene er store.

Isoleret container - udlejning

10’ isoleret container med el 20’ isoleret container med el 20’ isoleret container med el, 
varme og bimåler

40’ isoleret container med el

Udvendige mål (l x b x h) cm 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 606 x 244 x 259 1219 x 244 x 259

Indvendige mål (l x b x h) cm 268 x 220 x 226 571 x 220 x 226 571 x 220 x 226 1100 x 220 x 226

Døråbning mål cm 229 x 226 229 x 226 229 x 226 229 x 226

Rumfang m3 13,3 29,0 29,0 58,0

Gulvareal m2 5,9 12,8 12,8 25,6

Egenvægt kg 1800 3300 3300 4700

Beskrivelse Isoleret container forberedt med: 
- 1 loftarmatur med sensor
- 2 x 230V indvendigt udtag
- 230V CEE indtag
- 400V/16 amp indvendigt udtag
- 400V/16 amp udvendigt indtag

Isoleret container forberedt med: 
- 2 loftarmaturer med sensor
- 3 x 230V indvendigt udtag
- 400V/16 amp indvendigt udtag
- 400V/16 amp udvendigt indtag
- 380V automatsikring

Isoleret container forberedt med: 
- 2 loftarmaturer med sensor
- 3 x 230V indvendigt udtag
- 400V/16 amp indvendigt udtag
- 400V/16 amp udvendigt indtag
- 380V automatsikring
- varmepanel
- bimåler

Isoleret container forberedt med: 
- 2 loftarmaturer med sensor
- 3 x 230V indvendigt udtag
- 400V/16 amp indvendigt udtag
- 400V/16 amp udvendigt indtag
- 380V automatsikring

En isoleret container fra BOXIT  
beskytter, det der opbevares, mod 

fugt. Vi tilbyder isolerede containere 
med to forkellige typer af el-pakker. 
Ideelle, hvis containeren skal bruges 

til f.eks. midlertidigt værksted,  
hvor forskellige små maskiner skal  

bruges, eller ved behov for  
lys og/eller varme i containeren. 

Isoleret container med el - udlejning
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20’ high cube sidedørscontainer 20’ high cube sidedørscontainer 
med dørbeslag

20’ high cube sidedørscontainer 
med salgsdisk

Udvendige mål (l x b x h) cm 606 x 244 x 290 606 x 244 x 290 606 x 244 x 290

Indvendige mål (l x b x h) cm 587 x 235 x 256 587 x 235 x 256 587 x 235 x 256

Døråbning mål cm 223 x 245 223 x 245 223 x 245

Rumfang m3 34,6 34,6 34,6

Gulvareal m2 13,5 13,5 10,5

Egenvægt kg 3550 3600 3700

Beskrivelse Sidedørscontainer med døre i den 
ene langside samt i den ene ende af 
containeren:
- mål sideåbning 584 x 245 cm

Sidedørscontainer med dørbeslag. 
Døre i den ene langside samt i den 
ene ende af containeren:
- mål sideåbning 584 x 245 cm
- dørbeslag anvendes til at fastholde 

sidedørene

Sidedørscontainer forberedt med:
- 2 lysarmaturer
- 2 x 230V udtag
- mål på disk, 50 x 500 cm

En sidedørscontainer giver hurtigt 
overblik over indholdet med den 
brede åbning på knap 6 meter. 

Sidedørscontaineren er velegnet til 
opbevaring af lange og/eller brede 
genstande, som mobilt værksted 

eller til salgssted, messer 
og udstillinger. 

Sidedørscontainer - udlejning

10’ fyrværkericontainer 20’ fyrværkericontainer 10’ standardcontainer 20’ high cube sidedørscontainer 
med salgsdisk

Udvendige mål (l x b x h) cm 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 299 x 244 x 259 606 x 244 x 290

Indvendige mål (l x b x h) cm 283 x 235 x 237 587 x 235 x 237 283 x 235 x 237 587 x 235 x 256

Døråbning mål cm 229 x 226 229 x 226 229 x 226 223 x 245

Rumfang m3 15,8 32,7 15,8 34,6

Gulvareal m2 6,7 13,8 6,7 10,5

Egenvægt kg 1500 3500 1300 3700

Beskrivelse Container forberedt med diverse 
sikkerhedsforanstaltninger:
- 180 kg NEM 
- 50 m hegn
- 15 stk klodser til hegn
- 9 kg vandslukker
- 15 m brandslange
- sprinkler  
- opbevaringskasse

Container forberedt med diverse 
sikkerhedsforanstaltninger:
- 380 kg NEM
- 50 m hegn
- 15 stk klodser til hegn
- 9 kg vandslukker
- 15 m brandslange
- sprinkler 
- opbevaringskasse

Standardcontainer 
- 50 kg NEM
- 1 stk containerlås

Sidedørscontainer forberedt med:
- 2 lysarmaturer
- 2 x 230V udtag
- mål på disk, 50 x 500 cm

Når du lejer en fyrværkericontainer 
hos BOXIT, skal du ikke tænke på, 
at du f.eks. også skal have hegn og 
lås. Du får det hele samlet – hurtigt, 

enkelt og lige til at tage i brug. 
Har du brug for forsikring tilbyder 

vi også det. Vores fyrværkeri- 
containere er på alle måder en 

sikker opbevaring af fyrværkeri. 

Fyrværkericontainer - udlejning
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10’ køle-/frysecontainer 20’ køle-/frysecontainer 40’ køle-/frysecontainer 20’ køle-/frysecontainer 
med ekstra dør i siden

Udvendige mål (l x b x h) cm 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 1219 x 244 x 259 606 x 244 x 259

Indvendige mål (l x b x h) cm 239 x 230 x 226 572 x 230 x 226 1158 x 230 x 226 572 x 230 x 226

Døråbning mål cm 229 x 215 229 x 215 229 x 215 229 x 215

Rumfang m3 12,4 29,8 60,2 29,8

Gulvareal m2 5,2 12,8 26,6 12,8

Egenvægt kg 1400 3200 5200 3200

Temperatur grader -30/+30 -30/+30 -30/+30 -30/+30

Beskrivelse Container forberedt med følgende 
detaljer:
- lys
- lameller
- plant gulv
- nødåbning

Container forberedt med følgende 
detaljer:
- lys
- lameller
- plant gulv
- nødåbning

Container forberedt med følgende 
detaljer:
- lys
- lameller
- plant gulv
- nødåbning

Container forberedt med følgende 
detaljer:
- lys
- lameller
- plant gulv
- nødåbning

En køle-/frysecontainer er ideel 
ved større events, som festivaler 
og koncerter. Den kan være den 

lagerplads, du lige mangler, når du 
ikke har mulighed for at udvide i 

din restaurant, forretning eller i dit 
gartneri. Fleksibiliteten er høj og 

sikkerheden er i top - ring til os på 
tlf.: 70 70 17 90 og hør mere.

Køle-/frysecontainer - udlejning Køle-/frysecontainer - udlejning

Lameller/kølegardiner 
Alle vores køle-/frysecontainere har kølerums-
lameller. Det forhindrer, at kulden suser ud, når 
du åbner døren, hvilket ville kræve ekstra energi 
til nedkøling. Samtidig bidrager kølerumslamel-
lerne til, at vores køle-/frysecontainere ikke iser 
til på grund af kondensvand.

Energiforbrug
Vores køle-/frysecontainere har en effektiv og 
utrolig støjsvag kølemaskine, som blot kræver 
380V/32 amp. Det betyder, at strømforbruget 
ved leje af en køle-/frysecontainer ligger omkring 
2-5 kWh, afhængig af indre og ydre forhold. 

Åbning/Easy Open
Udvendigt er der kun placeret ét håndtag, så 
du ikke skal bukke dig, når du skal ind og ud af 
køle-/frysecontaineren. 

Gulv
Opbevaring af fødevarer kræver en kølecontainer, 
som er let at gøre ren, således at hygiejnen lever 
op til kravene. Med plant gulv og vægge lever 
vores helt nye køle-/frysecontainere op til disse 
krav. De plane gulve er også velegnede til f.eks. 
reoler og rulleborde samtidig med, at det er muligt 
at køre ind med en palleløfter.

Rampe
Med en containerrampe bliver det nemt at køre 
forskellige varer op i containeren. Vi tilbyder 
både køb og leje af ramper til vores containere.

Alarmsystem
Udstyret med en indvendig sikkerhedsåbning og 
et komplet alarmsystem, er sikkerheden i top – 
også for dig, når du opholder dig i containeren. 

Du kan hos BOXIT leje en køle-/ 
frysecontainer med ekstra dør. 

Denne container, som både har den 
tradionelle dør i enden og en side-
dør, er super relevant for dig, som 

har brug for ekstra fleksibilitet, f.eks. 
grundet containerens placering. 

Den ekstra sidedør er tilmed nem at 
håndtere i forhold til åbning/lukning.

VIDSTE DU
... at du hos BOXIT kan tilkøbe SMS service. Servicen betyder at du modtager en 
SMS alarm ved uønsket slukning eller skift af temperatur på containeren. En god 

sikkerhed for dine køle- eller frysevarer, hvor udsving kan være afgørende. 
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8’ standardcontainer 10’ standardcontainer 20’ standardcontainer 40’ standardcontainer

Udvendige mål (l x b x h) cm 242 x 217 x 226 299 x 244 x 259 606 x 244 x 259 1219 x 244 x 259

Indvendige mål (l x b x h) cm 228 x 210 x 205 283 x 235 x 237 587 x 235 x 237 1203 x 235 x 237

Døråbning mål cm 209 x 194 229 x 226 229 x 226 229 x 226

Rumfang m3 9,8 15,8 32,7 67,6

Gulvareal m2 4,79 6,7 13,8 28,3

Egenvægt kg 950 1300 2150 3650

Beskrivelse Farver: sort, grå, blå og rød Farver: sort, grå, blå og rød Farver: sort, grå, blå og rød Farver: sort, grå, blå og rød

BOXIT containersalg er ideelt,  
hvis dit opbevaringsbehov er  

permanent. Her kan det være en 
fordel, at købe containeren frem for 
at leje den. BOXIT har altid de fleste 

gængse containertyper på lager. 
Skal det være specialcontainere, kan 
vi ”skræddersy” en container efter 

dine behov på kort tid.

Standardcontainer - salg

20’ standardcontainer  
med døre i ender

20’ high cube standardcontainer 40’ high cube standardcontainer

Udvendige mål (l x b x h) cm 606 x 244 x 259 606 x 244 x 290 1219 x 244 x 290

Indvendige mål (l x b x h) cm 584 x 235 x 237 587 x 235 x 266 1203 x 235 x 266

Døråbning mål cm 229 x 226 229 x 259 229 x 259

Rumfang m3 32,5 36,7 75,2

Gulvareal m2 13,7 13,8 28,3

Egenvægt kg 2380 2360 3780

Beskrivelse Bestilles på forespørgsel Bestilles på forespørgsel Bestilles på forespørgsel

Standardcontainer - salg

På grund af vores store indkøbs- 
volumen, kan vi hjemtage alle typer 
containere. Skal du bruge mere end 
20 containere kan vi levere dem i 

din egen farve med logo uden 
merpris. Hjemtagning af containere

 tager dog lidt tid – regn med en 
leveringstid på minimum 

3 måneder fra ordre.
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Vi har hos BOXIT mange forskellige kunder og 
kundetyper til vores forskellige container-
løsninger. Flere og flere af disse kunder benytter 
sig af vores specialdesignede løsninger.

Når en af vores standardløsninger ikke passer 
ind i kundens behov, tilbyder vi at designe en 
løsning til afdækning af det specifikke behov. 

Vi har i Risskov eget containerdepot med til-
hørende værksted. Dette giver os en meget høj 
fleksibilitet og mulighed for at designe specielle 
løsninger, ud fra kundernes ønsker og behov. 
Vi er med helt fra den første dialog med kunden, 

Specialdesignede containere

og til den færdige container står på præcis det 
sted, som kunden ønsker. 

På disse sider kan du se udpluk af de mange 
salgscontainere, som vi har designet og op- 
bygget i tæt dialog med vores kunder.  

Har du eller din virksomhed specielle behov og 
ønsker til containerløsninger, vil vi meget gerne 
høre fra dig. 

Kontakt os på tlf.: 70 70 17 90 eller 
e-mail: container@boxit.dk - og lad os høre om 
dit containerbehov.
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Tilbehør, tilkøb, placering og containerdepot »
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Rampe Reol Dækreol Stack cones Twistlocksæt

Beskrivelse Containerrampe, vi tilbyder 2 
typer med forskellig højde. Max 
belastning 500 kg. Der er hånd-
tag i den ene side af rampen, og 
hjul i den anden.

5 meter stålreol. Hver sektion 
er (l x b x h) 100 x 60 x 200 
cm, og hver hylde har en max. 
belastning på 100 kg.

Dækreol til opbevaring af dæk, 
kan indbygges i 20’ og 40’ 
containere. 

Indsættes i hjørnerne mellem 
to stablede containere. Giver et 
mellemrum på 28 mm mellem 
containerne.

Indsættes i hjørnerne mellem to 
stablede containere. Ved at dreje 
håndtaget, låses containerne 
sammen. Giver et mellemrum på 
28 mm mellem containerne. 

Lås - CC Fixlock 3 Lås - Mavako Flexlock 1500 Lås - Mavako 3800l Lås - Mavako 3600C/3650 Lås - Mavako 3000

Beskrivelse Fixlock passer til alle de forskel-
lige typer af containere som er 
i BOXITs program. Flexlock kan 
også tilvælges, men passer kun 
til ikke-isolerede containere.

Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. 
Indvendigt låsebeslag. 
Kun salg - inkl. montering.

Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. 
Kun salg - inkl. montering.

Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. 
Passer til fastmontering 
sammen med Mavako 3600 og 
3650. 
Kun salg - inkl. montering.

Tilbehør til udlejning eller salg

Lås - CC Bom ll Lås - CC Lock 4 Containerben

Beskrivelse Godkendt i SSF 1051 til klasse 2. 
Kun salg - inkl. montering.

Godkendt i SSF 1051 til klasse 5. 
Kun salg - inkl. montering.

Ben til montering under  
container, ideelle til vareind- og 
udlevering.

Diverse tilkøb

Type Beskrivelse

Forsikring Forsikring kan tilkøbes ved leje af container.

Forsikring fyrværkericontainer Forsikring, der dækker fyrværkeri opbevaret i den lejede container, kan tilkøbes. 

Pladsleje Opbevaring af container på en af BOXITs adresser. Tilbydes kun i forbindelse med leje af BOXIT containere op til 20’ (gælder ikke køle-/frysecontainere).

SMS service køle-/frysecontainer SMS service 20’ køle-/frysecontainer. Servicen betyder at du modtager en SMS alarm ved uønsket slukning eller skift af temperatur på container.

Fast afhentning Tillæg for afhentning af container på fast dato. BOXIT standard er afhentning hurtigst mulig indenfor 10 arbejdsdage. 

Levering med rulleskøjter Tillæg for levering med rulleskøjter.

Kranassistance Eksempelvis intern flytning af container på adressen, kranassistance afregnes på timebasis.

Flytning Flytning af egne eller BOXIT containere mellem adresser.

Levering med lastbil - stor kran Tillæg for løft af container på afstand fra 3-10 m, tilbydes kun tomme containere til og med 20’ størrelse.

 Vi har egne lastbiler med kran. 
Dette gør, at vi kan imødekomme 
de fleste behov for placering. Din 

lejede container aflæsses med kran 
helt op til 3 meter fra lastbilen, og 

kan løftes over hegn, rækværk, 
hække og lignende. Ring til os på 

tlf. 70 70 17 90 og få en pris på din 
næste containerlevering. 

Diverse tilkøb og transportydelser
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BOXIT containerdepot

Vi har over hele landet depoter, enten egne eller 
vores samarbejdspartneres, til opmagsinering af 
vores containere. 

I Risskov, tæt ved motorvejen, ligger et af BOXITs 
egne containerdepoter. Her er der plads til alle de 
containere, som kommer hjem når vi opruster, og 
til de containere der venter på at blive lejet ud.

Alle de containere der står på depotet kommer 
ind imellem, eller ved behov, ind omkring vores 
værksted og bliver tjekket inden næste udlejning. 
Dermed sikrer vi os, at alt er i orden på samtlige 
containere. Især vores isolerede containere, vores 

Mere end 4.100 containere har vi i 
vores flåde, og der er plads til flere. 
Stod alle vores containere hjemme 
på vores depot i Risskov på samme 
tid ville de strække sig over mere 
end 24 km. Heldigvis benytter en 

lang række kunder 
vores containerløsninger, ellers ville 
vi have pladsproblemer på depotet.

køle-/frys containere og fyrværkericontainere 
bliver grundigt tilset inden udlejning. Er der behov 
for service, reparation eller ekstra rengøring bliver 
det udbedret af egne medarbejdere. Vi har hele 
tiden 100% kontrol over vores containerflåde, og 
ved hvilke containere der er på vej ind og ud af 
vores depot. Effektiv logisikstyring gør det muligt 
for os at følge hver container.

På vores værksted, som er tilknyttet depotet,  
bliver der tilmed designet specielle container-
løsninger ud fra kundernes specifikke ønsker og 
behov - dette i tæt dialog mellem kunden, vores 
erfarne sælgere og håndværkere på værkstedet. 

X

X
XX

XX
X

X
X

X X

E E

Placering i Danmark

Vi leverer i hele Danmark. Med depoter og samarbejdspartnere strategisk placeret er vi aldrig langt væk.  
Vi disponerer levering og afhenting via vores logistikafdeling, hvilket gør vores leveringsmuligheder utrolig 
fleksible. Dertil kommer vores egne 4 lastbiler med kran, som gør vores leveringer endnu mere smidige, 
både med hensyn til typer af opgaver
og kundernes placeringer.

VIDSTE DU
... at containere er ideelle som 

opbevaring ved erhvervsflytning. 
Skal din virksomhed flytte lokation, 
kan du ved hjælp af vores ydelser 

gøre det nemt og enkelt. 

> I kan leje containere, og få dem 
leveret på den eller de adresser 
virksomheden flytter fra.

 
> Containerne har I så længe I 

ønsker det, og kan fylde dem med 
indbo og/eller varer, så det passer 
ind i Jeres arbejdsdag og rutiner. 

> Vi henter containerne når de er 
fyldte, og transporterer dem til 
den eller de nye destinationer. 

>  Her har I så igen den tid I har 
brug for, således at I kan pakke 
ud i et tempo der passer ind i 
arbejdsdagen.

Løsningen er super fleksibel og 
skalérbar - og kan altid tilpasses 
virksomhedens behov. Virksom- 

heden holdes 100% kørende, mens 
der flyttes og dermed undgåes dyr 
spildtid og ineffektivitet. I står for 

overblik, ned- og udpakningen 
- vi tager os af selve flytningen. 

- BOXITs eget depot

- Depot hos samarbejdspartnerE
X
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BOXIT Container | Øster Alle 102 | 9000 Aalborg 
Tlf. 70 70 17 90 | E-mail: container@boxit.dk - se mere på www.boxit.dk

Kontakt os meget gerne og få et uforpligtende tilbud 
på dit behov for Xtra plads til opbevaring.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Få yderligere oplysninger på  www.boxit.dkeller ring på70 70 17 90


