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Rengaskontti on erinomainen ratkaisu 
rengassäilytysongelmien selvittämiseksi. 
Rengasvarastokontti on turvallinen ja pitkäikäinen 
tapa varastoida renkaat. Varastohyllyt voidaan tehdä 
20’ ja 40’ merikonttiin, jolloin rengasvarastointitila 
on 150–350 renkaan välillä. Hyllyt on rakennettu niin, 
että asentajien on helppo nostaa renkaat hyllystä tai 
hyllyyn ilman ylimääräisiä nostoja muiden renkaiden 
siirtelystä. Kun varastointitilan tarve kasvaa, 
on varastoa helppo kasvattaa uudella kontilla. 
Tarvittaessa varastot voidaan asentaa päällekkäin, 
jolloin varasto vie vähemmän maa-alaa. Varastot 
voidaan maalata ja teipata brändin mukaisesti.

Rengaskontti

Eilen saatiin kontti perille!
Käyttäjiltä kuulin, että on erittäin hyvin 
rakennetut ja käyttökelpoiset hyllyköt!
Kiitos ja hyvää viikonloppua!

“
Lasse Harvistola
 
Huoltojohtaja
Eekoon Autokaupat
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Perinteinen rengashotelli rengaskontilla korvattuna on siis joustava, fiksu ja vieläpä suhteellisen 
edullinen vaihtoehto. Modifioinnin ansiosta rengaskontti on mahdollista varustella juuri 
asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti niin ovien, ikkunoiden ja muiden läpivientien kuin hylly- 
ja säilytystilansakin puolesta. Myös sähköistys ja eristys on mahdollista lisätä rengaskonttiin 
lämmitysjärjestelmiä varten ja tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.

Rengashyllyt asennetaan niin ikään meidän toimestamme, mikäli asiakas niin haluaa. Kontit voidaan 
toki toimittaa myös sellaisenaan ilman hyllyjä tai valmiita säilytysratkaisuja, mutta tarvittaessa 
toteutamme hyllyt avaimet käteen -periaatteella valmiiksi. Hyvien hyllyjen ansiosta rengaskonttiin 
onkin mahdollista saada säilöön runsaasti renkaita useammalle eri riville.

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Rengaskontin modifiointi

Rengashyllyt

Maalaus ja teippaus

Lukkokotelo

Sähköistys ja valaistus

Lämmitysratkaisut
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Esimerkkejä rengaskontteihin
toteuttamistamme muokkauksista

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

Esimerkkejä rengashyllyistä
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Konttimyynti
Anna-Maija Majander
+358 50 5757 895
anna-maija.majander(at) arcticcontainer.fi

Varustelupäällikkö
Pete Leinonen
+358 50 5757 893
pete.leinonen(at) arcticcontainer.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä konteista 
ja konttien varustelusta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

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

Rengaskonttiin on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät 
rengaskonttien räätälöinnit ovat sähköistys, käyntiovet, rengashyllyt, sekä eristys. Meiltä saat myös 
muuhun varastointitarkoitukseen sopivat varastokontit.

Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?

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.

Minkä kokoisia varastokontteja on saatavilla?

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.

Pitääkö kontit tullata?

Voimme tarjota kuljetusta yhteistyökumppaneidemme kautta. Jos haluat rahtitarjouksen 
kauttamme, lisää tästä tieto tarjouspyyntöösi sekä määränpään osoite.

Saanko kontille kuljetuksen Arctic Containerilta?
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