CONTAINEX MODULER
www.limaco.no
LIMACO - en Containex importør.
Vi har valgt å levere våre CONTAINEX moduler med NORDIC + type isolering.
I vegger benyttes 60 mm PU-foam som er en langt bedre og mer holdbar isolasjonstype
enn "mineralull". PU-foam mister ikke isolasjonsevnen selv om veggplater punkteres.
PU-foam kollapser ikke eller synker sammen ved eventuelle skader, og påvirkes ikke av
fuktighet. Stålplatene i sandwich veggelementene som har PU isolasjon, er stivere og
mer robuste. De er også vesentlig enklere å skifte ut og flytte på. 100 mm mineralull
benyttes som isolasjon i tak og gulv.
Tegningen viser PU-foam isolasjon med
vanntette not og fjær elementskjøter

Denne katalogen viser våre standard lagerførte
modeller. Spør oss gjerne om spesialutgaver,
med innredning, vindu- og dørplasseringer
tilpasset ditt behov.
Vi leverer også TEK10 Low Energy
moduler med Mitsubishi VL-100
varmegjenvinning og AC.
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LIMACO
tlf 330 50160

post@limaco.no

mandag - fredag 0700 - 1630
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LIMACO as
Nå med direkte import og leveranse fra Containex fabrikker i
Europa. I denne katalogen viser vi rigg- og modultyper som vi lagerfører. Kvalitet og yte god service er vårt hovedfokus, og derfor
selger vi Containex.
GOD GAMMELDAGS SERVICE er det vi bestreber oss til.
Vi er her når du trenger oss.
Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder.
Skal egentlig administrere og lede bedriften,
men liker å ta i et tak der hvor det trengs, og
som jeg alltid sier - VI FIKSER DET MESTE....

Christian Østmann er medeier og har vært
med siden starten i 2004. Christian har den
store oversikten over lagersituasjonen.
Han svarer mer enn gjerne på det du vil vite
om våre forskjellige PRODUKT TYPER.

Kristoffer Hedemark har ansvar for mottak,
klargjøring, utlevering og servicearbeide.
Kristoffer har en travel dag, han vet en
masse om våre mange produkter, og hjelper
deg så gjerne. ER GOD PÅ VEDLIKEHOLD.

Trygve Arthur Bergtun tar seg av det som
kommer inn for ettersyn og vedlikehold.
Trygve registrerer, rengjør, kontrollerer og
klargjør for retur og tilbakelevering.
DU SER´n UTE PÅ PLASSEN HELE TIDEN.....

Jan-Egil Engebretsen står for transport,
henting og levering av maskiner og utstyr.
Ingenting er umulig for Jan-Egil, en problemløser som fikser det meste.
LIKER Å HA ORDEN.

Kjetil Semb er verkstedansvarlig og den du skal
snakke med om servicearbeid og vedlikehold.
Han har lang erfaring og mye kunnskap innen
motor- og maskinfaget.
Kjetil FINNER ALLTID EN LØSNING.

Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og
sørger for at det er kaffe på kanna.
Selger Containex, lager annonser, og kataloger.
Eneste som gidder å stå opp klokka fire på
natta for å rydde snø.
Trives godt - NEKTER Å PENSJONERE SEG.
Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og
firmaets HMS ANSVARLIG. Hun er også den
som passer på finansene og ringer deg opp hvis
du har glemt å betale regningen din ✡

Vi liker trivelige og "REALE KUNDER" - vi stiller høye krav
til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.
STIKK GJERNE INNOM og slå av en prat med oss - det er
alltid kaffe på kanna her i Bentsrudveien 2 i Holmestrand.
Du finner oss ved avkjørsel 31 på E18.
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Ha en super arbeidsdag ✡
Inge Dalseth
inge@limaco.no

VI UTVIDER:
Vi er i gang med utvidelse og nybygg, og vi gleder oss
storveis til å ta det i bruk nå høsten 2017.
Det blir større utstillings- og butikkareale med mer
plass til forbruksvarer innen anleggsektoren.
UTLEIE OGSÅ:
Ja, vi selger Containex, men vi leier ut også. Spør oss
om leie av lagercontainere, enkeltmoduler eller
brakkerigger. Har du behov for midlertidig kontorplass, utvidelse av skole- eller barnehage, ja så prosjekterer vi dette etter dine skisser og ideer.
Spør oss - VI FIKSER DET MESTE.....

Når du ringer Limaco 330 50160 får du 3 valg:
1 for UTLEIE
2 for SALG og DELER
3 for VERKSTED

☎

LIMACO SERVICEPUNKTER:
SERVICEPUNKT ØSTLANDET:
LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160 post@limaco.no
www.limaco.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Rogaland - Vest Agder:
ABA Maskinservice AS, Forusbeen 248, 4312 Sandnes
Gisle tlf 975 05 767 post@abamaskinservice.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Hordaland - Sogn og Fjordane:
J. Nesøy Industri og Marine, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis
Jostein Nesøy tlf 55 91 19 00, 90 91 19 00 jostein@nesoy.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Møre og Romsdal:
Ålesund Motorverksted As, Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Odd-Inge Ullaland tlf 70 13 14 00 post@alesundmotorverksted.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Trøndelag:
Steinkjer Elektro-Diesel AS, Gamle Figga 2, 7712 Steinkjer
Arne Alstad tlf 74 16 29 11, 48 11 38 66 eldiesel@online.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT og SALG i FINNMARK:
Pedersen Maskinsalg, Bergstien 7A, 9800 Vadsø,
Sindre Pedersen, 99 55 94 43 sindre@pmas.no www.pmas.no
SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :
I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende
servicepunkter som tar seg av våre maskiner.

KVALITETSKRAV
Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert
via STARTBANK (kvalitetssikringsordning innen bransjen).

CONTAINEX ÅPEN MODUL - KONTOR, MØTE, SPISEROM, etc.
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv.
9321845 - 20` ÅPEN CABIN standard utførelse:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå - utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm
- Interiør, hvite modulvegger med grått PVC gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard elektrisk installasjon og asikringsskap
- 2 stk. 2x36W lysarmaturer i tak, 4 kontakter
- Elektrisk veggmontert varmeovn, 2 lufteventiler
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending.
- Ståldør lysåpning 811 mm
Kan også leveres i 10-16-24-30` lengder på bestilling

Eksempel på
innredet kontor

Vekt 1930 kilo
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CONTAINEX MODUL - FORMANNSHYBEL - SANITÆRMODUL, etc.
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv.
9321846-001 - 20` SANITÆR, FORMANNS CABIN standard utførelse:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå
- Entre m/lys, ovn og knaggrekke. WC/dusjrom med håndvask, speil, knaggrekke, varmtvannsbereder, el.avtrekksvifte
- Hybel/kontorrom m/minikjøkken, 2 kokeplater, kjøleskap, avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med grått PVC gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard elektrisk installasjon, sikringsskap
- Lysarmaturer, varmeovner, kontakter
- Vindu (energitype) til å åpne, med utvendig blending.
- Ståldør lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige dører
- Enkel tilkobling til vann og avløp
Kan også leveres i 24-30` lengder på bestilling

Eksempel på
formannskontor

Eksempel på
formannshybel
(boenhet)

Vekt 2490 kilo
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CONTAINEX MODUL - VASK LOMPE - SANITÆRMODUL, etc.
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv.
9321847 - 20` SANITÆR "LOMPE" CABIN standard utførelse:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå
- Hovedrom med 4 håndvasker, speil, håndkleholdere, knaggrekke, kontakter
- Separate WC og dusjrom med varmtvannsbereder, knagger
- Interiør, hvite modulvegger med grått PVC gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard elektrisk installasjon, sikringsskap
- Lysarmaturer, varmeovner, 3 elektriske ventilasjonsvifter
- Vindu (frosted type) til å åpne.
- Utvendig ståldør lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige dører
- Enkel tilkobling til vann og avløp
Kan også leveres i andre utførelser i
10-16-24-30` lengder på bestilling

"Lompebrakke" leveres
innredet som vist på
3D tegning

Vekt 2490 kilo
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CONTAINEX - 8` WC/DUSJ SANITÆR CABIN
45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv.
9180161-5010 - 8` WC/DUSJ CABIN standard utførelse:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå
- Separat toalettrom med WC, håndvask, speil, varmtvannsbereder
- Separat dusjrom med dusjkabinett, knagger
- Interiør, hvite modulvegger. Aluminium dørkplater og grått PVC gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard elektrisk installasjon, sikringsskap
- Lysarmaturer, varmeovner og 2 avtrekksvifter
- 2 stk. energivinduer (frosted) til å åpne
- 2 stk. utvendige ståldører med lysåpning 811 mm
- Enkel tilkobling til vann og avløp

Vekt 570 kilo

CONTAINEX MODUL - 5` WC CABIN
Samme utførelse i vegger og tak som ovenfor.
SA05-CONTAINER - 5` WC CABIN std utførelse:
Vekt 350 kilo
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- Utvendig farge RAL 5010 Blå
- Ståldør med lysåpning 81 cm
- WC, håndvask og speil
- Interiør, hvite modulvegger. Aluminium dørkplater på gulv
- 230V elektrisk installasjon, lysarmatur, varmeovn og avtrekksvifte
- 1 stk. vindu (frosted) til å åpne
- Enkel tilkobling til vann og avløp

CONTAINEX 24` MODULBASERTE "BRAKKERIGGER"
I samarbeide med prosjektavdelingen på
CONTAINEX har vi utarbeidet moduler
med innredninger som dekker de fleste
krav og behov til "rigger" innenfor byggog anleggssektoren.
Modulene har NORDIC + isolering som
er 60 mm PU-foam i vegger og 100 mm
mineralull i tak og gulv.
De leveres i RAL7035 lys grå på vegger
med rammeverk i RAL7016 Anthrasit grå.
De 4 forskjellige modulene kan kjøpes
enkeltvis eller som komplett "rigg" med
linksett og kobling.

LIMACO 24` "BRAKKERIGGER" er basert på 4 modultyper....
Montert og "nøkkelferdige", klare til å kranes på plass. Dører på begge langvegger klargjort for å kunne linke flere moduler
sammen. Mål utv/innv i mm: lengde 7335/7140 - bredde 2435/2240 - høyde 2591/2340 - vekt fra 2250 kilo.

9212923 åpen modul:

9212924 kontorer:

Kontor, møte, spiserom etc.

2 kontorer og gang

Be om tilbud.....

9212925 "Lompe":

9212926 møte/lunchrom,

Garderobe - vask - sanitær

toalettrom, inngang/entre med
minikjøkken og kjøleskap

NB! Møbelering, garderobeskap etc. er kun vist for å illustrere og gi ideer
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LIMACO TYPE 3x24` "BRAKKERIGG"
Riggen består av tre monteringsklare moduler som vist på 3D og tegning.
Det følger med linksett for sammenkobling av moduler, og tetningsett
til 2 dørgjennomganger.

3x24` "BRAKKERIGG"

Begge 3D tegninger
viser samme rigg, men
fra forskjellige vinkler.

består av:
9212923 åpen modul
9212924 kontorer med gang
9212925 Lompe - vask

8

BE OM TILBUD.....

LIMACO TYPE 4x24` "BRAKKERIGG"
Riggen består av fire monteringsklare moduler som vist på 3D og tegning.
Det følger med linksett for sammenkobling av moduler, og tetningsett
til 3 dørgjennomganger.

4x24`
"BRAKKERIGG"
består av:
9212923
9212924
9212925
9212926

åpen modul
kontorer med gang
Lompe - vask
møterom, toalett, entre

Begge 3D tegninger
viser samme rigg, men
fra forskjellige vinkler.

BE OM TILBUD.....

PLASSPROBLEMER?
Riggen kan også monteres i
2 høyder, 2+2 moduler.
Da behøves ekstra sikringer:
8x Stacking cone
4x Clamping wedge
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CONTAINEX LEVERES ETTER
DINE ØNSKER OG IDEÉR.......
Har ditt firma behov for utvidelse og mer plass. En midlertidig eller permanent "rigg"
med NORDIC + type isolering. Eller i TEK10 Low Energy utførelse med Mitsubishi
VL-100 varmegjenvinning og AC. Send oss din skisse og vi gir deg et uforpliktende
tilbud basert på Containex modulsystem - med fast pris, levert din adresse.
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CONTAINEX LAGER- og MATERIALCONTAINERE
10` - 8` - 6` uisolerte lagercontainere.
Produsert i Europa i en høyere kvalitet enn tilsvarende fra Østen.
- Stålet blir avfettet, zincbehandlet, og hele containeren dyppes i
grunningsbad for optimal rustbeskyttelse og holdbarhet.
- Polyesterbasert toppstrøk med miljølakk i fasadekvalitet.
- Gulv i 20 mm laminert, vannfast plywood med elastisk tetning.
- 8` og 10` godkjent for å stable 3 i høyden (6` kan ikke stables).
- Doble vingdører med elastisk gummitetning.
- Innbruddssikret med galvanisert låseboks
Mål i mm (utv/innv):
6` lengde 1980/1800 bredde 1970/1860 høyde 1910/1730
8` lengde 2438/2275 bredde 2200/2106 høyde 2260/2050
10` lengde 2991/2831 bredde 2438/2344 høyde 2591/2376
Tomvekt i kilo:
6` 450
Volum i m3:
6` 6,66
Max lastekapasitet i kilo: 6` 2.000

8` 630
8` 9,82
8` 3.500

10` 825
10` 15,76
10` 10.000

Du kan kjøpe enkeltvis - Be om pris.....
6` ft: En smart liten container for oppbevaring
og innlåsing av kostbart verktøy og utstyr.
Burde finnes på enhver arbeidsplass, eller
montert bak på pick-up eller lastebil.
8` ft: Mellomstørrelsen med plass til litt mer.
10` ft: Romslig, med plass til det meste.

De passer i hverandre og vi selger de i SETT hvor
du får 1 av hver størrelse plassert i hverandre.
SETT med 3 stk. (6` - 8` - 10`)
SETT med 2 stk. (8` - 10`)

Be om pris....
Be om pris....

CONTAINEX fra LIMACO
et bedre produkt til rimelig pris
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CONTAINEX MODULER
www.limaco.no

Hos oss får du NORDIC + isolering.
Vi leverer med PU-foam i vegger som
er en langt bedre og mer holdbar
isolasjonstype enn "mineralull".

EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004

LIMACO
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tlf 330 50160

Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand

LIMACO - importør for:
Barreto
USA
Bison
Storbritannia
Brendon
Storbritannia
Ceteor
Belgia
Containex
Europa
Fermar
Spania
LittleBeaver USA
Lumaphore Frankrike
Stephill
Storbritannia
Trelawny
Storbritannia
TufftrUK
Storbritannia

