
FERRAPOD –
SÄKERHETSKLASSAT
CONTAINERSKYDD



KLASSAT FÖRRÅD, VI KALLAR DEN 
FERRAPODCONTAINER!
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CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE

Tillsammans med Ferrapod gallerburar klassade till 
RC4 har vi skapat en extra dubbelt säker container för 
att möta upp mot den brottsvåg vi ser i byggindustrin. 
Ferrapodcontainer både till försäljning och uthyrning. 

Monterad i en 20 fot container med klass 5 låsbom 
finns FerraPod säkerhetsbur som är testad till högsta
säkerhetsklass RC4 för galler. En extra inbyggd 
säkerhetszon kompletteras med ett praktiskt arbets-
utrymme utanför buren. Med två säkerhetszoner är 
det marknadens säkraste förrådscontainer. 

Vi har flera standardstorlekar för snabb leverans men 
det går att få buren specialanpassad till den storlek 
som önskas. Buren kan även placeras i en container 
som ni själva redan äger. Den monteras då av vår 
certifierade personal.

I Certifieringen ingår låssystem ASSA 850C/851C-50 
(går att välja egna nyckelsystem) men går även att 
utöka med ett extra daglås med lägre klassning.

Ferrapodcontainer 20/10:
Kommer med isolering, belysning, 16Amp byggcentral, 
värmefläkt 2kw, klass 5 låsbom och bur i hälften av 

container. Buren är 2,3m bred och 3m djup vilket blir 
hälften av invändig yta i en 20 fot container. På så 
sätt finns det gott om yta utanför buren att använda till 
förberedelser eller förbrukningsförråd och där buren 
används för det mest värdefulla föremålen. Buren kan
då låsas dagtid varpå containern kan vara öppen för
att underlätta daglig användning. Vid dagens slut kan
alla verktyg och/eller maskiner rullas in i buren. Galler-
dörren är vid standardutförande 1m bred för att möjlig-
göra indragning av europapall. Kan även byggas in 
med plåt eller byggplywood vilket tar bort insyn och gör 
inbrytning ännu svårare.
 
Ferrapodcontainer 20/5: 
Kommer med isolering, belysning, 16Amp byggcentral,
värmefläkt 2kw, klass 5 låsbom. Buren är 2,3m bred, 
1,5m djup, 1m bred dörr, vilket bildar ett säkerhets-
utrymme längst in i containern som förslagsvis utrustas
med hyllor 40cm och då finns 110cm kvar att använda 
för golvstående maskiner. I hyllorna får många hand-
maskiner plats men större vibbra, sågar, svets mm får 
rum på golvet framför. Kan även byggas in med plåt 
eller plywood vilket gör att det blir en insynsskyddad 
säkerhetszon. 
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Ferrapodcontainer 10/10: 
Kommer med isolering, belysning, 16Amp byggcentral, 
och värmefläkt 2kw, klass 5 låsbom, bur i hälften av
container. Buren är 2,3m bred och 3m djup och därmed 
skyddar hela insidan av en 10 fot container och burens 
dörr sitter direkt innanför containerdörren. Kan utrustas 
med hyllor och krokar för att skapa bättre ordning.
 
Ferrapodcontainer 10/5: 
Kommer med isolering, belysning, 16Amp byggcentral, 
och värmefläkt 2kw, klass 5 låsbom, bur i hälften av 
container. Buren är 2,3m bred och 1,5m djup vilket blir 
hälften av invändig yta i en 10 fot container. Snabb 
urplockning direkt innanför containerdörren och vid 
dagens slut extra säkerhetszon i buren. 

Ferrapodcontainer 8/8: 
Kommer med isolering, belysning, 16Amp byggcentral, 
och värmefläkt 2kw, klass 5 låsbom, bur i hälften av 
container. Buren täcker hela insidan av 8fot container 
och burens dörr sitter direkt innanför containerdörren. 

Det är även möjligt att få Ferrapod monterad i andra

containermodeller eller endast som en gallergrinds-
lösning innanför vanliga containerdörrarna utan de 
inre gallerväggarna. Vi hjälper er gärna hitta vad som 
fungerar bäst och utgår från den verklighet ni befinner 
er i. Kanske har ni behov av att hela containern har 
FerraPod lösningen, eller bara en del av den. Låt oss 
gemensamt hitta lämpligaste lösningen.

Ferrapodburen går också att få monterad i era egna 
container. 

Certifierad och säkerhetsklassad RC4 enligt 
SS EN-1627

Flexibelt modulsystem

Demonterbart och återuppbyggningsbart

ASSA ABLOY motorlås 850C/851C-50 för 
säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhets-
krav inom handel, kontor och industri

Går att få i olika storlekar
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Vår affärsidé är att vara bäst på containers och vägprodukter för byggrelaterad 
verksamhet. Det levererar vi från våra depåer i Stockholm Länna, Stockholm 
Sollentuna, samt i Göteborg. I våra två verkstäder svetsar vi, snickrar och målar för 
att kunna leverera skräddarsydda containrar och säkra vägprodukter. Det vi gör har 
andra svårt att matcha. Med branschens lägsta hyrespriser är vi alltid en bra affär.

CONTAINERTJÄNST – 
FÖR RIKTIGA BYGGARE

KONTOR OCH DEPÅ I SKOGÅS: 
CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 
LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ FRIHAMNEN: 
ENDAST CONTAINRAR PALERMOGATAN 30 
HUS W FRIHAMNEN, 115 56 STOCKHOLM

TEL: 08-673 10 20 
MAIL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 
WEBB: CONTAINERTJANST.SE, ALHEDS.SE

DEPÅ SOLLENTUNA
CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 
KAPPETORPSVÄGEN, 192 77 SOLLENTUNA


