
Ook is er een roestvrijstalen menger beschikbaar, hebt u interesse? Vraag ons voor meer informatie!

Onderbouwde kwaliteit!

Standaard zijn onze containers voorzien van een dubbele deur in een korte zijde. De containers zijn 2,20 meter breed en 2,20 meter hoog. Uit voor-
raad leverbaar in de lengte 2,25 - 3 - 4 - 5 en 6 meter. De containers zijn gemaakt van verzinkt staalplaat met een dikte van 0,75 mm. De vloer bestaat 
uit massief houten planken (mes-groef) van 35 mm dik, ondersteund door verzinkte stalen profielen voor optimale beluchting. De linker deur is de 
standvleugel, voorzien van espagnolet sluiting voor robuuste vergrendeling in dak en vloer. De rechter deur is de loopvleugel, voorzien van slot met 
klink, profielcilinder met 3 sleutels. Beide deuren zijn voorzien van elastische windvangers, deze zijn eenvoudig los te klikken om de deuren 180º te 
openen. Doorgangs maat bij volledig geopende deuren (180º) is 1920 mm breed × 1950 mm hoog. (1870×1950 bij 90º)

Wij adviseren de containers met het 
volgende aantal personen te  
monteren: 
 
2.25 meter 3 personen 30 min 
3.00 meter 3 personen 40 min
4.00 meter 4 personen 50 min
5.00 meter 5 personen 60 min
6.00 meter 6 personen 60 min 
 
Op www.nemaco.nl vindt u een instructie 
video waarop u kunt zien hoe de contai-
ner gemonteerd moet worden. Tevens 
wordt er een handleiding bijgeleverd. 
Deze vindt u in het bouwpakket. 
Wij hebben standaard 3 en 4 meter 
containers op voorraad, voor de overige 
maten is de levertijd op aanvraag. vaak is 
dit slechts enkele werkdagen. 
Indien u wilt lossen wij de container bij 
u voor de deur, dit kan met een kooiaap 
van de vrachtwagen of door een kraan 
van de vrachtwagen. 
Ook kunnen wij de container voor u mon-
teren, vraag naar de mogelijkheden! 

Afmetingen     Lengte         Breedte     Hoogte     Gewicht 

Buitenwerks 2250                  2200            2200                  400
        3000                  2200            2200                  450
   4000                  2200            2200                  560
   5000                  2200            2200                  670
   6000                  2200            2200                  780
Binnenwerks 2070                  2000            2000
   2840                  2000            2000
   3840                  2000            2000
   4840                  2000            2000  
   5840                  2000            2000
Bouwpakket 2250                  2200              380  
   3000                  2200              380  
   4000                  2200              380  
   5000                  2200              380  
   6000                  2200              380 
Leeg verplaatsbaar met kraan  
Leeg verplaatsbaar met heftruck (lepels min. 1500 mm)  
Maximale vloerbelasting gelijkmatig verdeeld 500 kg/m²
Maximale dakbelasting gelijkmatig verdeeld 100 kg/m²
Maximale dakbelasting met dakverstevigingset 300 kg/m²
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