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 veggelementer 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.

Denne katalogen viser våre standard lagerførte modeller.
Spør oss gjerne om spesialutgaver, med innredning,
vindu- og dørplasseringer tilpasset ditt behov.
Du kan få Mitsubishi VL-100 miniventilasjon som bytter inneluft
med frisk uteluft og gjenvinner 80% av utblåsingsluften.
Tegningen viser sandwich veggelementer
med NORDIC + PU-foam isolasjon som
gir vanntette not og fjær elementskjøter,
og INGEN kuldebroer.

Vi leverer også GREEN TECHNOLOGY Low Energy moduler.

WC
HYBEL
KONTOR
SPISEROM
VASK-LOMPE
DUSJ-TOALETT
24` LIMACO RIGG
6` - 8` - 10` VERKTØY
OG LAGERCONTAINERE

Velger du NORDIC + standard
får du også 2 mm industritype
vinyl gulvbelegg.

LIMACO
tlf 330 50160

post@limaco.no

mandag - fredag 0700 - 1630
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OM OSS I LIMACO
Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder.
Liker å ta i et tak der hvor det trengs.
Vi har blitt flere, men samme betjening,
samme gode service, og samme pålitelighet er
kjerneverdier vi står urokkelig ved. Vi er her
når du trenger oss. VI FIKSER DET MESTE....

En velassortert "ANLEGGSBUTIKK" med
godt utvalg av maskiner, proffutstyr og
forbruksvarer til bygg- og anlegg.
Vi også autorisert HONDA
og HYDROSCAND
fagforhandler

Christian Østmann er medeier og driftsleder
Han har den store oversikten over maskiner
og utstyr, og svarer mer enn gjerne på det du
vil vite om våre mange produktlinjer.
Christian har alltid en KVIKK REPLIKK....
Kristoffer Hedemark har ansvar for kundeservice, mottak og utlevering.
Kristoffer har en travel dag, han vet det
meste om våre produkter, og hjelper deg
så gjerne. KRISTOFFER KAN DET MESTE....
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.

VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:
LIMACO utvider service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten.
Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring samt
grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre
rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.
Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som
igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal
utføre service og vedlikehold på din maskin.
Full fart på
verkstedet med å
lage Hydroscand
slanger

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.
Geir J Gunnerød er vår mann på verkstedet,
Han har "mekket" siden guttedagene på alt som
bråker og går rundt. Geir har lang erfaring
innen maskin- og motorfaget.
Rolig type hvor INGENTING ER UMULIG....
Trygve Arthur Bergtun er på utlevering og mottak
av maskiner og utstyr i utleieparken. Arthur
står for rengjøring, ettersyn og registrering.
Han har stålkontroll og orden på uteområdet.
DU SER´n UTE PÅ PLASSEN HELE TIDEN.....
Daniel Jansen holder på med våre utleieprodukter. Han tar seg av mottak, klargjøring,
rengjøring og utlevering av maskiner og utstyr.
Han er alltid blid, serviceinnstilt og hjelpsom.
ER Å SE OVERALT.....
Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og
sørger for at det er kaffe på kanna.
Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og
kataloger. Eneste som gidder å stå opp klokka
halvfire på natta for å rydde snø. Trives godt.
KOMMER SIKKERT TIL Å GÅ IGJEN HER....
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 INNOM og slå av en prat med oss - det er alltid kaffe
på kanna hos LIMACO. Du finner oss ved avkjørsel 31 på E18.
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Ha en super arbeidsdag ✡ hilsen Inge Dalseth

Andre oppgaver er
✔ service
✔ vedlikehold
✔ reparasjoner

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:
Nesøy AS, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis
Jostein Nesøy tlf 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
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214164-001 - 20` ÅPEN CABIN:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger med ETERNAL 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 stk. 2x36W lysarmaturer i tak, 4 kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufteventiler ved vinduer
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

Lagerføres i farge
RAL 7035 Light Grey

Eksempel på
innredning av kontor

Vekt 1930 kilo

utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm
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CONTAINEX FORMANNSHYBEL - KONTOR - SANITÆRMODUL
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214163-001 - 20` FORMANNSHYBEL:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Entre med taklys, 500W ovn og knaggrekke
- WC/dusjrom med håndvask, speil, knaggrekke, 80 ltr varmtvannsbereder, elektrisk avtrekksvifte, 2000W vifteovn
- Hybel/kontorrom med minikjøkken, 2 kokeplater, kjøleskap, elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon og sikringsskap
- Lysarmaturer, elektriske varmeovner, kontakter
- Vindu (energitype) til å åpne, med utvendig blending
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

Lagerføres i farge
RAL 7035 Light Grey

Eksempel på
formannskontor

Eksempel på
formannshybel
(boenhet)

Vekt 2490 kilo
utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm
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CONTAINEX MODUL - VASK LOMPE - SANITÆRMODUL
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214162-001 - 20` SANITÆR "LOMPE" CABIN:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Hovedrom med 1200x420 mm doble håndvasker, speil, knaggrekke, kontakter, 2kW vifteovn og elektrisk avtrekksvifte
- Toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovn og elektrisk avtrekksvifte
- Separat bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, 80 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- Lysarmaturer, 3 stk. 170 m3 elektriske ventilasjonsvifter
- Vindu (frosted type) til å åpne
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

Lagerføres i farge
RAL 7035 Light Grey

"Lompebrakke" leveres
innredet som vist på
3D tegning nedenfor.
NB! Garderobeskap og benk er ekstra.

Vekt 2490 kilo
utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm

5

CONTAINEX - SANITÆRMODUL WC/Dusj Dame - Herre
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv
k_zk0661_000109_E

- 20` DAME/HERRE SANITÆR CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Består av separat dame, og herre avdeling med 3 adskilte rom i hver avdeling (se tegning). Urinal i herre.
- Keramiske håndvasker, speil, knagger, kontakter, 2kW vifteovn og 4 elektriske avtrekksvifter
- 2 toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovner og elektriske avtrekksvifter
- 2 separate bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, 150 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap. Lysarmaturer.
- 2 frosted type vinduer til å åpne
- 2 stål inngangsdører med lysåpning 811 mm
- 4 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

En sanitærmodul ikke bare til
bygg- og anlegg, men også en ypperlig
til større kollektive renoveringsjobber i
borettslag, blokkbebyggelse og boenheter
hvor mange baderom skal fornyes samtidig.
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Vekt 2800 kilo
utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm

CONTAINEX ÅPEN MODUL - KONTOR, MØTE, SPISEROM
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214165-002 - 24` ÅPEN CABIN:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger med ETERNAL 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 Lysarmaturer og kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufteventiler ved vinduer
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- 4 løftepunkter på tak for kranløft

For den som ønsker mer plass
er 24` moduler å foretrekke

Eksempel på
innredning av kontor

Vekt 2250 kilo
utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm
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CONTAINEX FORMANNSHYBEL - KONTOR - SANITÆRMODUL
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214166-004 - 24` FORMANNSHYBEL:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Entre med taklys, 500W ovn og knaggrekke
- WC/dusjrom med håndvask, speil, knaggrekke, 80 ltr varmtvannsbereder, 170 m3 elektrisk avtrekksvifte, 2000W vifteovn
- Hybel/kontorrom med minikjøkken, 2 kokeplater, kjøleskap, 170 m3 elektrisk avtrekksvifte og 2000W varmeovn
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmaturer, taklys, kontakter, sikringsskap
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- 4 løftepunkter på tak for kranløft

God plass i en 24` formannshybel benyttet
som kontor eller møterom.
Møbelert som hybel får du en trivelig
liten midlertidig leilighet.

Eksempel på
formannskontor

Eksempel på
formannshybel
(boenhet)

Vekt 3000 kilo
utv/innv høyde 2591/2340 mm
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CONTAINEX MODUL - VASK LOMPE - SANITÆRMODUL
NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214167-002 - 24` SANITÆR "LOMPE" CABIN:
- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Hovedrom med 1800x400 mm triple håndvasker, speil, knaggrekke, kontakter, 2kW vifteovn og elektrisk avtrekksvifte
- Toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovn og elektrisk avtrekksvifte
- Baderom med dusjkabinett med forheng, knagger, 2kW vifteovn, 80 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- Lysarmaturer og 3 stk. 170 m3 elektriske ventilasjonsvifter
- Vindu (frosted type) til å åpne.
- Stålinngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- 4 løftepunkter på tak for kranløft

"Lompebrakke" leveres
innredet som vist på
3D tegning nedenfor.
NB! Garderobeskap og benk er ekstra.

Vekt 3000 kilo
utv/innv høyde 2591/2340 mm
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CONTAINEX - 8` DOBBEL WC SANITÆR CABIN
45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv
WC08DE304235-7035 - 8` DOBBEL WC CABIN:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- 2 separate toalettrom med WC, håndvask, speil, toalettrullholdere
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 stk. lysarmaturer, 2 stk. 500W varmeovner og 2 stk. 170 m3 avtrekksvifter
- 2 stk. energivinduer (frosted)
- 2 stk. utvendige ståldører med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftefester på tak for kraning, og kanaler for pallegafler

Høyde 2540 mm. Vekt 570 kilo

CONTAINEX MODUL - 5` WC CABIN
Samme utførelse i vegger og tak som ovenfor
SA05-CONTAINER - 5` WC CABIN:
Vekt 350 kilo
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- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- Ståldør med lysåpning 81 cm
- WC, håndvask og speil
- Interiør, hvite modulvegger. Aluminium dørkplater på gulv
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon og sikringsskap
- 1 stk. vindu (frosted)
- Ferdig tilkobling til vann og avløp

CONTAINEX - 8` WC/DUSJ SANITÆR CABIN
45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv
9180458-001 - 8` WC/DUSJ CABIN:
- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- Toalettrom med WC, håndvask, speil, knagger,
dusjkabinett med forheng, 80 ltr varmtvannsbereder
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmatur, varmeovn og 170 m3 avtrekksvifte
- 1 stk. energivindu (frosted)
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp

FRONT

BAKVEGG

Løftefester på tak for kraning
og kanaler for pallegafler

Høyde 2540 mm.
Vekt 570 kilo

SIDEVEGG
med
avtrekksvifte

1/2" vannkobling
100 mm avløp

GJENNOMGANG PANELSETT
hvor alt nødvendig er med.

DELER - TILBEHØR:
Plasseres containere i høyden
må de sikres slik at de står
stabilt og tåler ekstremvær.

0801274 Døråpning 875x2125 mm
Sett
kr. 1.920,- + mva
0801044 Stor åpning opp til 24`
Sett
kr. 5.374,- + mva

KON - HJØRNESIKRING
Settes en i hvert hjørne og sikrer
at ikke containeren forskyver seg
0801158
kr. 175,- + mva

LINK-TETNINGSSETT
For vanntett sammenkobling og
tetning mellom moduler.
Består av:
15 m pakning og 4 linkbolter
0801060
kr. 1920,-

MIDTSTØTTE
24 og 30` containere har langt
spenn og bør sikres med en
midtstøtte på hver langside
0801157
kr. 120,- + mva

Fall

LINKBOLT
For horisontalt/vertikal
sammenkobling av moduler
0801010
kr. 325,- + mva

Fall

VIKTIG ved montering av pakning!
Det må være fall til sidene slik at vann
renner ut og ikke blir liggende og
forårsaker lekkasje.
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CONTAINEX 24` MODULBASERTE "BRAKKERIGGER"
CONTAINEX modulrigger med løsninger
som dekker krav og behov innen byggog anleggssektoren.
Modulene har NORDIC + isolering med
60 mm PU-foam i vegger og 100 mm
mineralull i tak og gulv.
De leveres i RAL7035 lys grå på vegger
og rammeverk. Du kan også få rammen
i RAL7016 Anthrasit grå (ekstra).
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/åpninger på begge langvegger er 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.

9212923-003 åpen modul:

9212924-003 kontormodul:

Kontor, møte, spiserom

2 kontorer og gang

Be om tilbud.....

9212925-002 "Lompe":
Garderobe - vask - sanitær
med WC og Dusjkabinett
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9212926-003: Kombimodul
møte/lunchrom/hybel etc.
Hovedrom med minikjøkken,
kokeplater, kjøleskap, vask.
Entre med egen inngang.
Toalettrom med WC og
Dusjkabinett

NB! Møbelering, garderobeskap etc. er kun vist for å illustrere og gi ideer

LIMACO TYPE 3x24` "BRAKKERIGG"
Riggen består av tre moduler som vist på 3D og tegning.
Leveres komplett med linksett for sammenkobling og tetning.
Panelsett til 2 dørgjennomganger.

3x24` "BRAKKERIGG" består av følgende moduler:
9212924-003 2xkontorer med gang
9212925-002 Lompe - vask
9212926-003 møte/lunchrom med toalettrom og egen inngang

BE OM TILBUD.....

riggtegning 9345863-002
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LIMACO TYPE 4x24` "BRAKKERIGG"
Riggen består av fire moduler som vist på 3D og tegning.
Komplett med linksett for sammenkobling, tetning. Panelsett til
3 dørgjennomganger.

4x24`
"BRAKKERIGG"
består av:
9212923-003
9212924-003
9212925-002
9212926-003

åpen modul
2xkontorer med gang
Lompe - vask
møte/lunchrom, toalett, entre

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

BE OM TILBUD.....

riggtegning 9345863-003

PLASSPROBLEMER?
Riggen kan også monteres i
2 høyder, 2+2 moduler.
Da behøves ekstra sikringer:
8x Kon - Hjørnesikring
4x Linkbolter
4x Midtstøtter til langsider
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RIGGING og MONTERING....
Vi tar også riggejobben. Vi gir fast pris basert på ferdig avrettet plass med et lite topplag av maskingrus for justering.
Vi bygger fundament av blokker med solid treramme på toppen. Vi holder kranbil og heiser moduler på plass, kobler modulene sammen
med link- og tetningssett samt isolerer og lister inn dørgjennomganger mellom modulene. En "nøkkelferdig" rigg med andre ord.
Vi utfører også: Tilkobling av vann og avløp. Vi lager trapper og gangrepo med rekkverk for rigger med 2 eller 3 etasjer.

Trinn 1

Trinn 4

Jobben er påbegynt på avrettet rigg areale

Kranbilen har plassert modulene på fundamentrammen.
Modulene sammenføyes med fleksible gummipakninger
og kobles med kraftige stålbolter (Clamping Wedge)

Trinn 2

Fundamentblokker plassert,
justert og avrettet

Treramme på plass, klart for å plassere moduler

Trinn 5

Da er riggen på plass og linket sammen
med tetningssett som tåler tøffe norske værforhold

Trinn 6

Trinn 3

LIMACO monteringsteam
har kvalifiserte håndverkere for
å utføre denne type riggjobber.
Skal riggen stå i mange år benytter vi impregnert plank

DEMONTERING og NEDRIGGING....
Når prosjektet er ferdig tar vi gjerne jobben med å rigge ned og eventuelt flytte riggen til lagerplass eller neste prosjekt.
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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 21 mm laminert, vannfast plywood med elastisk tetning.
- 8` og 10` godkjent for å stable 3 i høyden (6` kan ikke stables).
- Doble vingdører med elastiske gummipakninger.
- 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

6` verktøylagercontainere
Du kan kjøpe enkeltvis - Be om pris.....

10` lagercontainer

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.

8`
lager

10` lagercontainer

10`
lager

Vi selger de i SETT hvor du får 1 av hver størrelse
plassert i hverandre.
SETT med 2 stk. (8` - 10`)
Be om pris.....
SETT med 3 stk. (6` - 8` - 10`) Be om pris.....

CONTAINEX fra LIMACO
et bedre produkt til rimelig pris
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CONTAINEX LEVERES ETTER
DINE ØNSKER OG IDEÉR.......
Behov for utvidelse og mer plass, en midlertidig eller permanent "rigg" med NORDIC +
type isolering og utførelse. Send oss din skisse og vi gir deg et uforpliktende tilbud
basert på Containex modulsystem - med fast pris, levert din adresse.

Mange smarte løsninger med Containex. Her er noen bilder på hva vi kan levere.
Bildet til høyre viser et eksempel på dommercabin med store glassflater.
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CONTAINEX MODULER
www.limaco.no

NORDIC +

Våre Containex moduler leveres standard med NORDIC + isolering og sandwich
veggelementer med PU-foam. En langt bedre og mer holdbar isolasjonstype enn
mineralull. PU-foam påvirkes ikke av fuktighet - du får heller ingen kuldebroer.

EN
EN SOLID
SOLID LEVERANDØR
LEVERANDØR SIDEN
SIDEN 2004
2004
Fosby AS i Sarpsborg valgte Containex
moduler med NORDIC + isolering.
10 stykk i Fosby firmafarger tar seg
unektelig godt ut.

LIMACO
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tlf 330 50160

Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand

LIMACO - produktlinjer:
Barreto
USA
Bison
England
Brendon
England
Ceteor
Belgia
Containex
Østerrike
Eni oljer
Salg
Fermar
Spania
Honda
Salg/Service
Hydroscand
Salg/Service
Leborgne
Frankrike
LittleBeaver
USA
Lumaphore
Frankrike
Pfeifer
Østerrike
Spear&Jackson England
Stephill
England

