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Laadukas toimistokontti palvelee paitsi tukikohtana 
ja taukotilana, myös kätevästi siirreltävänä toimistona 
kiinteässä rakennuksessa sijaitsevan toimipisteen 
sijaan. Arctic Container Oy toimittaa yksilöidyt 
toimistokontit varmalla otteella ympäri Suomea. 
Kun kerrot meille yksilöllisistä tarpeistasi, niin me 
hoidamme toteutuksen alusta loppuun avaimet 
käteen -periaatteella.

Toimistokonttimme soveltuvat mainiosti 
ympärivuotiseen käyttöön, sillä sähköistyksen ja 
riittävän eristyksen ansiosta sinne on mahdollista 
saada toimiva lämmitysjärjestelmä sekä huolehtia 
siitä, ettei lämpö pääse karkaamaan harakoille. 
Yhdistelemällä toimistokontteja voidaan luoda entistä 
isommat yhtenäiset tilat, sillä kontteja voidaan 
esimerkiksi kasata päällekkäin tai asetella vierekkäin.

Valikoimistamme löytyy sekä uusia, täysin 
modifioitavissa olevia toimistokontteja että käytettyjä 
vaihtoehtoja. Käytetytkin mallit on huolellisesti 
läpikäyty ja huollettu asiantuntevan henkilökuntamme 
toimesta, joten voit olla varma niidenkin kestävyydestä 
ja korkeasta laadusta.  Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti 
lisää tämänhetkisestä valikoimastamme!

Toimistokontti

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
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Kun haussa on korkealaatuinen ja yksilöllisesti tehty toimistokontti työmaalle, käänny turvallisin 
mielin meidän puoleemme ja kerro lisää omasta tilanteestasi. Meillä on vuosien kokemusta 
toimistokonttien valmistuksesta asiakkaidemme omien tarpeiden mukaan. Käytännössä pystymmekin 
toteuttamaan lähes kaikenlaiset toiveet aina sähköistyksestä ja eristyksestä WC-tiloihin sekä oviin, 
ikkunoihin yms. läpivienteihin. Myös säilytystilaa tarvitaan yleensä enemmän tai vähemmän, joten 
teemme konttiin valmiiksi kaapit ja hyllyt sekä kaikki muutkin vastaavat lokerot ja tasot asiakkaan 
toiveiden pohjalta. Lisäksi toimistokonttia on mahdollista yksilöidä myös maalauksin, teippauksin 
ynnä muin vastaavin sisustus- ja koristeluratkaisuin. Esimerkiksi yritysten logot, slogan ja yhteystiedot 
voidaan teipata tai maalata kontin ulkopuolelle ja näin saada kätevästi lisää näkyvyyttä.

Olemme toteuttaneet ja toimittaneet yksilöityjä toimistokontteja lukemattomille asiakkaillemme 
ympäri maata. Meille onkin kertynyt huomattavasti kokemusta alalta ja erilaisten toiveiden 
täyttämisestä, sillä kontteja yksilöllisesti modifioidessa on otettava huomioon asiakkaan 
pienimmätkin erityistarpeet.

Toimistokontti työmaalle

Eristys

Säilytystilaa

Sähköistys

WC-tilat

Käyntiovet

Maalaus & teippaus
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Toteuttamiamme toimistokontteja

Konttityyppi 20’ DC

Pituus 6055 mm

Leveys 2435 mm

Korkeus 2591 mm

Sisäpituus 5900 mm

Sisäleveys 2295 mm

Sisäkorkeus 2340 mm

Käyntiovi 1 kpl

Ikkunat 2 kpl (945 x 1200 mm)

Pinta-ala 13,5 m²

Sähköt VDEStandard (400V/32A/5-pin)

Ikkunat sivulla Ovi päädyssä

Toimistokontti sivulta



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

Toimistokonttiin on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät 
toimistokonttien räätälöinnit ovat maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet, sekä säilytystila. Meiltä 
saat myös työmaakontit sekä erilaiset varastokontit.

Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?

Vrastosta heti saatavilla standardikoko 20’ (6m) kontteja. Saatavilla myös 40’ (12m) ja 30 cm 
korkeampi 40’HC yksilöllisesti tarpeisiisi varusteltuna. Tilaustuotteena ovat saatavilla myös 
minikontit koossa 8’ (2,5m), 10’ (3m) sekä 12’ (3m). Tilaustuotteena myös korkeampi ja leveämpi 40’ 
HCPW. Toimistokontin koko vaikuttaa osaltaan sen muokattavuuteen, etenkin siihen minkälaisia 
sisusteita konttiin mahtuu ja kannattaa asentaa. Konttiasiantuntijamme auttavat sinua löytämään 

Minkä kokoisia toimistokontteja 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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