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“

Kontit olivat valmiit sovitun aikataulun
mukaisesti ja ne toimitettiin suoraan
työmaillemme. Työnjohtajilta saadun
palautteen mukaan kontit toimivat
täydellisesti heidän tarkoituksiinsa,
ja tämän vuoksi tilasimme heti lisää
kontteja.
Jani Grahn
Toimitusjohtaja
Rakennusliike Grahn Oy

Kahvilakontti muuntuu
tarpeidesi mukaan
Kahvilakontti on oiva ratkaisu ketterään
ravintolatoimintaan ja toiminnan laajentamiseen.
Kahvila- ja kioskikontteja on saatavilla useissa eri
koossa, pieneen ja suurempaankin tarpeeseen.
Liikuteltavuutensa puolesta kontti on erinomainen
ratkaisu kesän sesonkiin, mm. pop up ravintolana,
anniskelualueen laajentamiseen, festareille, sekä
sesonkiajan kioskina.
Kahvilakontit ovat modifioitavissa täysin toiveidesi
mukaisesti. Esimerkiksi terassilautalattia ja
lasiliukuovet ovat suosittuja vaihtoehtoja tyylikkääseen
ravintolakonttiin. Kesän helteiden helpottamiseksi
konttiin voidaan asentaa tietenkin sähköistys sekä
myös ilmalämpöpumppu. Kontit voidaan maalata
yksivärisesti, mutta toteutamme myös taiteilijan
suunnittelemia yksilöllisiä maalauksia.
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Kioski 20’

Tämä on baari- ja kioskikäyttöön mainio tila, jota voi muunnella ja varustaa tarpeiden mukaan.
Myyntiluukkujen sijaintia sekä leveyttä voidaan muuttaa tarpeen mukaisesti. Tilan voi kuljettaa
helposti kumipyörillä haluttuun paikkaa. Tilaa varten ei tarvitse erillisiä perustuksia tai rakennuslupaa
käyttöpaikallaan.
Toimitukseen kuuluvat vakiovarusteet, joilla toiminnan voi aloittaa heti tilan saapumisesta.
Myyntiluukkujen, kontin värin sekä myyntitiskien sijaintia voidaan muunnella toiveiden mukaisesti.
Kioskikontit ovat modifioitavissa täysin toiveidesi mukaisesti. Esimerkiksi terassilla voi tarjota asiakkaille
istumapaikan virvokkeiden nauttimiseksi. Kesän helteiden helpottamiseksi konttiin voidaan asentaa
ilmalämpöpumppu.

Lisävarusteet- ja palvelut:

Vakiovarusteet:
Merikontti 20’ uusi tai käytetty

Tulovesi- ja viemäriyhteys

Väri musta

Eristys

Myyntiluukku 2 kpl kaasujousilla

Ilmalämpöpumppu

(lukittava)

Erillinen käyntiovi

Myyntitiskit kontin sisällä

Kattoterassi kaiteilla ja portaat

seinään kiinnitettynä (sijainti

Lattia (laminaatti, kyynellevy)

myyntiluukkujen alla)

Tarroitus

Pariovet murtosuojalla

Hyllyt

Sähkönsyöttö 16A

Ramppi

Valaistus
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Myymälä 20’

Myynti- ja kahvilakäyttöön mainio tila, jota voi muunnella ja varustaa tarpeiden mukaan. Tila on
mahdollista järjestää niin, että asiakkaalla on käynti sisätiloihin tai myynti hoidetaan sivulla olevasta
myyntiluukusta. Tilan voi kuljettaa helposti kumipyörillä haluttuun paikkaa. Tilaa varten ei tarvitse
erillisiä perustuksia tai rakennuslupaa käyttöpaikallaan.
Toimitukseen kuuluvat vakiovarusteet, joilla toiminnan voi aloittaa heti tilan saapumisesta.
Myyntiluukkujen, kontin värin sekä lasisen käyntioven sijaintia voidaan muunnella toiveiden mukaisesti.
Kahvilakontit ovat modifioitavissa täysin toiveidesi mukaisesti. Kesän helteiden helpottamiseksi konttiin
voidaan asentaa ilmalämpöpumppu.

Vakiovarusteet:

Lisävarusteet- ja palvelut:

Merikontti 20’ uusi tai käytetty

Tulovesi- ja viemäriyhteys

Väri musta

Eristys

Myyntiluukku 1 kpl kaasujousilla

Ilmalämpöpumppu

(lukittava)

Erillinen käyntiovi

Lasinen käyntiovi kontin etupäädyssä
Myyntitiski kontin sisällä

Kattoterassi kaiteilla ja portaat
Lattia (laminaatti, kyynellevy)

Pariovet murtosuojalla

Tarroitus

Sähkönsyöttö 16A

Hyllyt

Valaistus

Ramppi
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Kahvila 20’

Kahvilakäyttöön mainio tila, jota voi muunnella ja varustaa tarpeiden mukaan. Pitkällä sivulla
olevat lasiset liukuovet mahdollistavat tilan avaamisen osaksi ulkotilaa. Tilan voi kuljettaa helposti
kumipyörillä haluttuun paikkaa. Tilaa varten ei tarvitse erillisiä perustuksia tai rakennuslupaa
käyttöpaikallaan.
Toimitukseen kuuluvat vakiovarusteet, joilla toiminnan voi aloittaa heti tilan saapumisesta.
Myyntiluukkujen, kontin värin sekä lasisen käyntioven sijaintia voidaan muunnella toiveiden mukaisesti.
Kahvilakontit ovat modifioitavissa täysin toiveidesi mukaisesti. Kesän helteiden helpottamiseksi konttiin
voidaan asentaa ilmalämpöpumppu.

Vakiovarusteet:

Lisävarusteet- ja palvelut:

Merikontti 20’ uusi tai käytetty

Tulovesi- ja viemäriyhteys

Väri musta

Eristys

Lasiset liukuovet

Ilmalämpöpumppu

Myyntitiski kontin sisällä

Markiisi

OSB-vaneri

Erillinen käyntiovi

Pariovet murtosuojalla

Kattoterassi kaiteilla ja portaat

Sähkönsyöttö 16A

Lattia (laminaatti, kyynellevy)

Valaistus

Tarroitus
Hyllyt
Ramppi
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Myymälä 40’

Myymälä- ja kahvilakäyttöön mainio tila, jota voi muunnella ja varustaa tarpeiden mukaan. Tila on
verrattavissa Myymälä 20’ -tilaan, mutta neliöalaltaan tilaa on enemmän, jolloin asiakaspaikkojen
määrää voi kasvattaa. Tilan voi kuljettaa helposti kumipyörillä haluttuun paikkaa. Tilaa varten ei tarvitse
erillisiä perustuksia tai rakennuslupaa käyttöpaikallaan.
Toimitukseen kuuluvat vakiovarusteet, joilla toiminnan voi aloittaa heti tilan saapumisesta.
Myyntiluukkujen, kontin värin sekä lasisen käyntioven sijaintia voidaan muunnella toiveiden mukaisesti.
Kahvilakontit ovat modifioitavissa täysin toiveidesi mukaisesti. Kesän helteiden helpottamiseksi konttiin
voidaan asentaa ilmalämpöpumppu.

Vakiovarusteet:

Lisävarusteet- ja palvelut:

Merikontti 40’ uusi tai käytetty

Tulovesi- ja viemäriyhteys

Väri musta

Eristys

Myyntiluukku 1 kpl kaasujousilla

Ilmalämpöpumppu

(lukittava)

Erillinen käyntiovi

Lasinen käyntiovi kontin etupäädyssä
Ikkuna kontin pitkällä sivulla

Kattoterassi kaiteilla ja portaat
Lattia (laminaatti, kyynellevy)

Myyntitiski kontin sisällä OSB-vaneri
Pariovet murtosuojalla

Tarroitus
Hyllyt

Sähkönsyöttö 16A

Ramppi

Valaistus
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Kahvilakontit

Kioski 20’

Myymälä 20’

Kahvila 20’

Myymälä 40’

Pituus

6050 mm

6050 mm

6050 mm

12200 mm

Leveys

2440 mm

2440 mm

2440 mm

2440 mm

Korkeus

2590 mm

2590 mm

2590 mm

2590 mm

Myyntiluukku

L: 3000 mm
K: 1000 mm

L: 3000 mm
K: 1000 mm

L: 3000 mm
K: 1000 mm

x

x

Lasikäyntiovi
Lasiliukuovet

L: 5280 mm
K: 2100 mm

Ikkuna

L: 1330 mm
K: 2140 mm

Myyntitiski

L: 6000 mm
S: 400 mm

L: 1500 mm
K: 1100 mm
S: 400 mm

L: 1500 mm
K: 1100 mm
S: 400 mm

L: 1500 mm
K: 1100 mm
S: 400 mm

Pinta-ala

13,7 m²

13,7 m²

13,7 m²

28,1 m²
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Kahvilakonttiin saatavilla
lukuisia ominaisuuksia
Kahvilakonttien ja ravintolakonttien muokkausmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Pieni kioskikontti
onnistuu tavanomaisilla muokkauksilla, kuten sähköistys, ovet ja ikkunat, mutta toteutamme myös
suurempia projektia, kuten kontin sivujen avaaminen, erikoisrakenteiset kontit, WC-tilat, tyylikkäät
myyntitiskit, lautalattiat ym. Kahvilakontin muokkauksessa vain mielikuvituksesi on rajana.
Kahvila- ja ravintola tarkoitukseen käytettäviä kontteja voidaan myös maalata ja teipata mm. logoja
sekä modifioida vaativampiakin sisustusratkaisuja. Mahdollisia kylmälaitteita ja keittiön sähkölaitteita
varten on toteutettavissa asianmukainen sähköistys ja työtilaa kontin sisälle. Kysy asiantuntevalta
henkilökunnaltamme lisää kahvilakonttien mahdollisuuksista.

Esimerkkejä toteuttamistamme
kahvilakonteista

Kioski luukku kiinni

Kioski luukku auki

Lasiliukuovet
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Usein kysyttyjä kysymyksiä konteista
ja konttien varustelusta
Mitä kahvilakontti maksaa?
Kahvilakontin hinta muodostuu itse kontista ja siihen tehtävistä erilaisista muokkauksista, kuten
esimerkiksi sähköistyksestä, ovista, laudoituksista jne. Pyydä tarjous tarpeidesi mukaan räätälöidystä
ravintolakontista.
Mitä tarkoittaa kahvilakontin modifiointi?
Teemme kontteihin erilaisia varusteluja ja muokkauksia toiveidesi mukaan. Saman katon alta
saat kahvilakonttiin myös mm. myyntitiskin valmiiksi asennettuna, työtilaa, hyllyjä, sähköistykset,
eristykset, tai mitä ikinä konttiin tarvitsekaan. Katso alta yleisimmät konttien varustelut.
Mitä muokkauksia ravintolakonttiin on mahdollista tehdä?
Ravintolakonttiin on toteutettavissa lukemattomia erilaisia ominaisuuksia. Yleisimmät modifioinnit
ovat maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet, ikkunat, työtasot sekä vaihtolavakiskot. Meiltä saat myös
erilaisia esittelykontteja mm. messuille ja markkinointitarkoitukseen.
Minkä kokoisia kahvilakontteja 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. Kahvilakontin 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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