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Valuma-altaan sisältävä vaarallisten aineiden 
varastokontti sopii erinomaisesti etenkin 
nestemäisten aineiden kuten öljyjen, polttoaineen ja 
kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Valuma-allas 
on valmistettu vahvasta mustasta raudasta ja altaan 
päällä on kestävä sinkitty teollisuusritilä. Tyhjennys 
voidaan suorittaa tyhjennysventtiilien kautta tai 
pumpulla nostamalla ritilä pois tyhjennyksen ajaksi.

 Valuma-altaan tilavuutta voidaan kasvattaa 
tarvittaessa aina 1 500 litraan asti.

Vaarallisten aineiden kontti valuma-altaalla 
rakennetaan yleensä 20’OS sivusta avattavaan 
merikonttiin. Kontin päädyssä sijaitsevat pariovet ja 
toinen pitkä seinä aukeavat kokonaan, joka helpottaa 
konelastausta huomattavasti. Valuma-allasratkaisu 
on mahdollista toteuttaa myös muille konttityypeille.

Valuma-allaskontti on 
turvallinen vaarallisten 
aineiden varasto

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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Mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi konttiin voidaan asentaa hyödyllisiä lisävarusteita 
kuten hyllyt tai lisäkäyntiovi. Myös erillinen PIR-paneelilla toteutettu lämpöeristys ja tehokas 
poistopuhallin ovat saatavilla turvallisen varastoinnin takaamiseksi.

Valuma-allaskontin sähköistys-, valaistus ja lämmitysratkaisut määritetään erikseen asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Lisäksi yritysasiakkaille kontti voidaan yksilöidä maalauksilla ja teippauksilla. 
Esimerkiksi yrityksen logo ja yhteystiedot on mahdollista lisätä kontin kylkeen.

Varastokonttiin rakennettavan valuma-altaan lisäksi konttiin on mahdollista toteuttaa 
vakiovarusteiden lisäksi myös lisävarusteita ja muita muokkauksia.

Vakiovarusteet

Vaarallisten aineiden varasto 
haluamillasi lisävarusteilla

Kontti

Lämpöeristys PIR-paneeelilla

Tyhjennysventtiilit 2kpl

Valaistusratkaisut

Täyttymishälytin

Painovoimainen 
ilmanvaihto

Lukkokotelo

Käyntiovi

Lämpöeristys (Finnfoam)

Pintamateriaalit OSB-vaneria

Sähköistysratkaisut

Valuma-allas, tilavuus
alkaen 1000l

Lisävarusteet
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Esimerkkejä konttien 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

Valaistus

Valuma-allas auki sivusta

Eristys PIR-paneelilla

Valuma-allas

Käyntiovi



5

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

Vaarallisten aineiden varastointiin suunniteltuun konttiin on mahdollista tehdä useita erilaisia 
muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät valuma-altaan sisältävän kontin räätälöinnit ovat 
maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet sekä valaistus.

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. Kontin 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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