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CONTAINER 610 - 5RCONTAINER 610 - 3R

STØRRELSE:

Store rum: L: 4,80 m B: 2,50 m H: 1,00 m
Små rum: L: 1,20 m B: 1,00 m H: 0,80 m

3 RUM - ÅBEN CONTAINER

Velegnet til sortering af affald fra private samt på mindre byggepladser.
Egnet til f.eks. murbrokker i det store rum, og klinker samt pvc affald eller 
lignende i de mindre rum.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

STØRRELSE:

Store rum: L: 3,60 m B: 2,50 m H: 1,00 m
Små rum: L: 1,20 m B: 1,00 m H: 0,80 m

5 RUM - ÅBEN CONTAINER

Velegnet til sortering af affald fra private samt på mindre byggepladser.
Egnet til f.eks. murbrokker eller brandbart i det store rum, klinker, pvc, 
metal og glas i de små rum.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

https://www.anker-christensen.dk/book-online
https://www.anker-christensen.dk/book-online
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STØRRELSE:

Store rum: L: 2,40 m B: 2,50 m H: 1,00 m
Små rum: L: 1,20 m B: 1,00 m H: 0,80 m

7 RUM - ÅBEN CONTAINER

Velegnet til sortering af affald fra værkstedspladser og byggepladser, 
hvor kildesortering er en vigtig faktor. 
Egnet til f.eks. murbrokker eller brandbart i det store rum, klinker, pvc, 
metal, gips, fermacell og glas i de små rum.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

STØRRELSE:

Store rum: L: 1,20 m B: 2,50 m H: 1,00 m
Små rum: L: 1,00 m B: 1,20 m H: 0,80 m

9 RUM - ÅBEN CONTAINER

Velegnet til sortering af affald fra værkstedspladser og byggepladser, 
hvor kildesortering er en vigtig faktor.
Egnet til f.eks. murbrokker eller brandbart i det store rum, klinker, pvc, 
metal, gips, fermacell og glas i de små rum.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

CONTAINER 610 -7R CONTAINER 610 - 9R

https://www.anker-christensen.dk/book-online
https://www.anker-christensen.dk/book-online
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STØRRELSE:

L: 2,30 m B: 1,20 m H: 1,10 m

HEJSE CONTAINER MED LÅGER I BAGENDE

Velegnet til opgaver med stillads, hvor der skal køres ind i bagenden.
Indeholdet tippes over i en større container der står på pladsen.
Kan også bruges til mindre villaveje, hvor der er meget lidt plads, f.eks. til 
murbrokker.

Bliver leveret og afhentet med kran.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

CONTAINER HEJ - 2CONTAINER H - VP - 1

STØRRELSE:

L: 2,10 m B: 1,10 m H: 0,70 m

HEJSE-VIPPE CONTAINER

Velegnet til hejseopgaver på stilladser og lign.
Indholdet tippes over i en større container som står på pladsen.

Bliver leveret og hentet med kran.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

https://www.anker-christensen.dk/book-online
https://www.anker-christensen.dk/book-online
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STØRRELSE:

L: 6,00 m B: 2,50 m H: 1,00 m

LAV ÅBEN CONTAINER

Kan også leveres opdelt i midten, således der er 2 seperate rum.
Velegnet til bl.a. murbrokker, jord og beton. 

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Åben container 12 m3

STØRRELSE:

L: 5,00 m B: 2,10 m H: 1,40 m

NY KONCEPT CONTAINER - SMALLERE END EN NORMAL CONTAINER

Særdeles til byggepladser, gader m.m, hvor pladsen er en væsentlig faktor.
Bruges til brandbart affald, haveaffald, rockwool osv.
Rummer 16 m3. 

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Smal container åben 16 m3

CONTAINER 614 - MCONTAINER 610
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STØRRELSE:

L: 6,00 m B: 2,50 m H: 1,50 m

ÅBEN CONTAINER MED 1,5 m HØJE SIDER

Kan også leveres opdelt i midten, således der er 2 seperate rum.
Velegnet til byggeaffald med en længde på max 3 m. Kan anvendes både 
på byggepladser, industri og til private. God til brandbart, haveaffald, 
rockwool, tekstil, pap, plast og mindre.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Åben container 20 m3

STØRRELSE:

L: 6,00 m B: 2,50 m H: 2,00 m

VORES STØRSTE ÅBNE CONTAINER

Velegnet til byggepladser, industri og private.
God til haveaffald, brandbart, rockwool osv.
Rummer 30 m3.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Åben container 30 m3

CONTAINER 620CONTAINER 615
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STØRRELSE:

8 - 12 m3

VIPPECONTAINER - IDEEL TIL MINDRE BYGGEPLADSER

Smart mindre container som er let at fylde i.
Rummer 8-12 m3.

Billig i drift og særdeles velegnet til de helt små byggepladser.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

STØRRELSE:

L: 5,00 m B: 1,75 m H: 1,80 m

LUKKET CONTAINER MED 3 LÅGER

Velegnet til byggepladser, villaveje, og steder med smalle veje.
En handy lukket smal container. Velegnet til materiale der ikke tåler fugt.
Størrelse: 12 m3.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Lukket container 12 m3

CONTAINER L - 12CONTAINER VIPPECONTAINER

https://www.anker-christensen.dk/book-online
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STØRRELSE:

L: 5,00 m B: 2,10 m H: 2,00 m

GOD LUKKET BYGGEPLADS- OG INDUSTRI-CONTAINER

Velegnet til materiale der ikke tåler fugt.
Rummer 16 m3.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Lukket container 16 m3

STØRRELSE:

L: 5,00 m B: 2,50 m H: 2,20 m

LUKKET CONTAINER MED 3 LÅGER

Velegnet til store byggepladser og stor industri.
Vores største lukkede container.
Rummer 24 m3.

 
En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Lukket container 24 m3

CONTAINER L - 24CONTAINER L - 16
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STØRRELSE:

L: 6,00 m B: 2,25 m H: 2,30 m

LUKKET CONTAINER MED 3 LÅGER

Kan også leveres opdelt i midten, således der er 2 seperate rum.
Velegnet til byggepladser og industri.
Beregnet til materiale der ikke tåler fugt.
Rummer 30 m3.

En god løsning til brug på byggepladser hvor pladsoptimering 
og kilde sortering er vigtigt.

Booking: Lukket container 30 m3

STØRRELSE:

L: 6,00 m B: 2,25 m H: 2,30 m

DANMARKS STØRSTE LUKKEDE CONTAINER - MED FRONT-OPENING

Kan også leveres opdelt i midten, således der er 2 seperate rum.
Specialdesignet til at tage større emner - helt op til 3 m.
Velegnet til materialer der ikke tøler fugt.
Rummer 30 m3.

Booking: Kombi 30 m3 med front opening

CONTAINER KOMBI LUKKET - FRONT OPENINGCONTAINER L - 30
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STØRRELSE:

Papkomprimatoren findes i flere forskellige størrelser.

PAPKOMPRIMATOR

Papkomprimatoren har flere anvendelsesmuligheder, book den til f.eks. 
pap, flamingo, rockwool eller andre lette materialer.

En fyldt papkomprimator kan rumme indhold svarende til 7-9 containeres 
indhold. Der spares altså både tid og trasnportforurening mindskes til 
fordel for miljøet.
Kan rumme indhold svarende til 7-9 containere.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

STØRRELSE:

750 L

TIPPECONTAINER

Velegnet til maskiner med pallegafler, så affaldssorteringen bliver lettere.

Tippecontainere er utroligt alsidig med mange anvendelsesmuligheder i 
kombination med en større container-park.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

CONTAINER TIPPECONTAINERCONTAINER PAPKOMPRIMATOR

https://www.anker-christensen.dk/book-online
https://www.anker-christensen.dk/book-online
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STØRRELSE:

800 - 1100 L

MINI CONTAINER

Velegnet som affaldsbeholder til kontorbygninger og på værksteder samt 
byggepladser.

Frost, varme og kemikaliebestandig. 
Nem at flytte rundt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

BIG BAGS

Gør din affaldssortering nemmere og sorter dit affald enten hjemme eller 
på byggepladsen.

Vi leverer Big Bags både med indhold eller tomme, og vi afhenter dem 
gerne igen. Få en Big Bag med f.eks. sand, leveret direkte til din dør  
eller på byggepladsen.
Big bags kan også leveres med rammer.

Efter brug kan du fylde den med affald og så henter vi den.
Nemt og overskueligt.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

CONTAINER BIG BAGSCONTAINER MINI CONTAINER

https://www.anker-christensen.dk/book-online
https://www.anker-christensen.dk/book-online
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RAMMER TIL BIG BAGS

Dine Big Bags kan leveres med rammer der passer fra 1 til 3 stk.

Rammerne gør dine Big Bags ekstra anvendelige og særdeles fleksible, 
da de bliver nemme at flytte rundt og placere efter behov.

Booking: Book online eller ring til os på 98 92 14 59

CONTAINER RAMMERCONTAINER BIG BAGS

LØSNING 1
Levering af fyldt Big Bag.
 
LØSNING 2
Levering af tom Big Bag 
samt afhentning af affald. 

LØSNING 3
Levering af fyldt Big Bag 
samt afhentning af affald. 

BEMÆRK: Ovenstående løsninger er excl. rammer til Big Bags.

*  Spar 300 kr. og afhent selv en tom Big Bag ved en af NORDJYSK LIFTs  
afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg eller Randers.

https://www.anker-christensen.dk/book-online
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CONTAINER SERVICECONTAINER OVERSIGT

Tøv ikke med at kontakte os, så vi kan hjæl-
pe dig med at finde præcis den container, 
der passer bedst til dit behov.

Skal du bruge særskilt mærkning til en  
container, er vi også behjælpelig med det.

 Ring til os på  98 92 14 59

Der tages forbehold for billed- og trykfejl på alle sider.

610 - 3R

H - VP - 1

615 

L - 16

PAPKOMPRI. MINI CONTAINERTIPPECONTAINER BIG BAGS

610 - 10 - 5R

HEJ - 2

620

L - 24

610 - 7R

610

VIPPECONTAINER

L - 30

610 - 9R

614 - M

L - 12

KOMBI - FRONT

ÅBEN - 3 RUM

HEJSE - VIPPE

HØJ - ÅBEN

3 LÅGER - 16 m3

PAPKOMPRIMATOR 800 L750 L M/U RAMMER

ÅBEN - 5 RUM

HEJSE - LÅGER

STØRSTE - ÅBEN

3 LÅGER - 24 m3

ÅBEN - 7 RUM

LAV - ÅBEN

VIPPECONTAINER

3 LÅGER - 30 m3

ÅBEN - 9 RUM

KONCEPT - SMAL

3 LÅGER - 12 m3

FRONT OPENING

 2 3

4 5

 6 7

 8 9

10 11
12
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