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“

Olemme toteuttaneet useita
lastikonttiprojekteja Arctic Containerin
kanssa. Konttien toimitusvarmuus on
ollut kiitettävä ja laadultaan vastanneet
sovittua. Asiointi heidän kanssaan on
sujunut aina nopeasti ja ennen kaikkea
vaivattomasti. Konttien lisäksi olemme
saaneet kokonaisvaltaista palvelua.
Sakari Lehtoniemi
Managing Director
Fracht Finland Oy Ltd

Varastokontti pihalle tai
työmaalle

Varastokontti on erinomainen ratkaisu silloin
kun tarvitset lisää hyvää säilytys- tai varastotilaa.
Arctic Container Oy on konttien asiantuntija, joka
räätälöi varastokontit yksilöllisesti asiakkaan
omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kontti
varastoksi on myös hinnoittelultaan fiksu ratkaisu,
sillä varastokontti kulkee mukana kätevästi helpon
liikuteltavuutena ansiosta siellä missä tarve vaatii.

Esimerkiksi pihavarasto kontista tehtynä soveltuu
mainiosti myös yksityisen kotitalouden käyttöön;
kontissa säilytät työkalut, ruohonleikkurit ynnä muut
tarvikkeet säältä ja pitkäkyntisiltä suojassa. Sen
takia varastokontti onkin varsin järkevä hankinta.
Arctic Container Oy modifioi varastokontit asiakkaan
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti avaimet käteen
-periaatteella ja toimittaa valmiit kontit ympäri
maata.
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Varastokonttiin on saatavilla
monia ominaisuuksia
Kontista valmistettu lämminvarasto on monestakin syystä hyvä hankinta, sillä esimerkiksi
sähköistyksen ansiosta varastokontissa on mahdollista pitää lämmöt yllä myös talvipakkasilla.
Eristyksen ansiosta lämpö ei pääse karkaamaan ja näin kontissa voi säilyttää kätevästi mitä tahansa
vuoden ympäri. Myös ovet, ikkunat ynnä muut vastaavat läpiviennit on mahdollista tehdä yksilöllisten
tarpeiden mukaan.
Tarpeen mukaan varastokonttiin on mahdollista luoda myös WC-tilat, jolloin sen käyttöaste paranee –
lisäksi sinne voidaan rakentaa kaappeja, hyllyjä ynnä muuta vastaavaa säilytystilaa asiakkaan toiveiden
pohjalta. Käytännössä siis modifiointimahdollisuudet ovat rajattomat ja pyrimme parhaamme mukaan
täyttämään pienimmätkin erikoistoiveet konttien suhteen.
Yritysasiakkaille varastokontteihin voidaan myös tehdä erityisiä maalauksia, teippauksia ja muita
vastaavia sisutusratkaisuja. Esimerkiksi yrityksen logo ja yhteystiedot on mahdollista maalata tai
teipata kontin kylkeen ja tällä lailla yksilöidä varastokontti myös ulkoisesti yrityksen tarpeiden
mukaan.

Maalaus
Käyntiovet
Sähköistys
Vaihtolavakiskot
Käyntiovet
Varastohyllyt
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Esimerkkejä varastokontteihin
toteuttamistamme muokkauksista

Eristys

Sähköistys ja eristys

Varastohyllyt
Konttityyppi

20’ DC

40’ DC

40’ HC

40’ HCPW

Pituus

6050 mm

12200 mm

12200 mm

12200 mm

Leveys

2440 mm

2440 mm

2440 mm

2500 mm

Korkeus

2590 mm

2590 mm

2896 mm

2896 mm

Sisäpituus

5890 mm

12010 mm

12010 mm

12010 mm

Sisäleveys

2330 mm

2330 mm

2330 mm

2440 mm

Sisäkorkeus

2370 mm

2370 mm

2680 mm

2680 mm

Oviaukko k.

2280 mm

2280 mm

2580 mm

2580 mm

Oviaukko I.

2330 mm

2330 mm

2330 mm

2440 mm

Kantavuus

28000 kg

26000 kg

26000 kg

25110 kg

Paino

2250 kg

4000 kg

4200 kg

4370 kg

Pinta-ala

13,7 m²

28,1 m²

28,1 m²

29,3 m²

Tilavuus

31,8 m³

66,4 m³

76 m³

79 m³

Eurolavat

11 kpl

23 kpl

23 kpl

30 kpl
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Usein kysyttyjä kysymyksiä konteista
ja konttien varustelusta
Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?
Varastokoppiin on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät
varastokonttien räätälöinnit ovat maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet, varastohyllyt,
työskentelytila, laitetila sekä vaihtolavakiskot. Meiltä saat myös työmaakontit sekä erilaiset
vaarallisten aineiden säilytykseen soveltuvat kontit.
Minkä kokoisia varastokontteja on saatavilla?
Standardikokomme, joita on valmiina varastossa ovat 20’ (6m) ja 40’ (12m) sekä 30 cm korkeampi
40’HC. Tilaustuotteena ovat saatavilla myös minikontit koossa 8’ (2,5m), 10’ (3m) sekä 12’ (3m).
Tilaustuotteena myös korkeampi ja leveämpi 40’ HCPW. Varastokontin koko vaikuttaa osaltaan
sen muokattavuuteen, etenkin siihen minkälaisia sisusteita konttiin mahtuu ja kannattaa asentaa.
Konttiasiantuntijamme auttavat sinua löytämään tarpeisiisi sopivan kokoisen kontin.
Pitääkö kontit tullata?
Suomeen jäävät kontit pitää tullata Suomessa, koska ne ovat olleet kansainvälisessä rahtikäytössä
tullivapaasti. Me Arctic Containerilla tullaamme kaikki myymämme kontit, joten sinun ei
asiakkaana tarvitse huolehtia tullausprosessista.

Saanko kontille kuljetuksen Arctic Containerilta?
Voimme tarjota kuljetusta yhteistyökumppaneidemme kautta. Jos haluat rahtitarjouksen
kauttamme, lisää tästä tieto tarjouspyyntöösi sekä määränpään osoite.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Konttimyynti

Varustelupäällikkö

Anna-Maija Majander

Pete Leinonen

+358 50 5757 895

+358 50 5757 893

anna-maija.majander(at) arcticcontainer.fi

pete.leinonen(at) arcticcontainer.fi
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