
CONTAINER UDVALG

Container 610 - 3R

Størrelse

Store rum: l 4,80 m, b 2,5 m, h 1,0 m 

Små rum: l 1,2 m, b 1,0 m, h 0,8 m 

3 rum åben container 
Velegnet til sortering af affald fra private og mindre byggepladser. Eks. Murbrokker i det 

store rum, klinker og pvc affald, eller hvad der er behov for i de mindre rum. En genial 
løsning til brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig 

del.

Container 610 - 10 - 5R

Størrelse

Store rum: l 3,6 m, b 2,5 m, h 1,0 m 

Små rum: l 1,2 m, b 1,0 m, h 0,8 m 

5 rum åben container 
Velegnet til sortering af affald fra private og mindre bygge-

pladser. Eks. Murbrokker eller brandbart i det store rum, klinker, pvc, metal og glas i de 
små rum. En genial løsning til brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kilde-

sortering er en vigtig del.

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Ring

Booking: Ring



CONTAINER UDVALG

Container 610 - 7R

Størrelse

Store rum: l 2,4 m, b 2,5 m, h 1,0 m 

Små rum: l 1,0 m, b 1,2 m, h 0,8 m 

7 rum åben container 
Velegnet til sortering af affald fra værkstedspladser og bygge-

pladser, hvor kildesortering er en vigtig faktor. Eks. Murbrokker eller brandbart i det 
store rum, klinker, pvc, metal, gips, fermacell og glas i de små rum. En genial løsning til 

brug på byggepladser hvor optimering af pladsen er en vigtig faktor.

Container 610 - 9R

Størrelse

Store rum: l 1,2 m, b 2,5 m, h 1,0 m 

Små rum: l 1,0 m, b 1,2 m, h 0,8 m 

9 rum åben container 
Velegnet til sortering af affald fra værkstedspladser og byggepladser, hvor kildesortering 

er en vigtig faktor. Eks. Murbrokker eller brandbart i det store rum, klinker, pvc, metal, 
gips, fermacell og glas i de små rum. En genial løsning til brug på byggepladser hvor 

optimering af pladsen er en vigtig faktor.

CONTAINER UDVALG

Hejse-vippe container H - VP -1

Størrelse

l 2,1 m, b 1,1 m, h 0,7 m

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

Bliver leveret og hentet med kran.

Hejse container med låger i bagende
HEJ - 2

Størrelse

l 2,3 m, b 1,2 m, h 1,1 m

Velegnet til opgaver med stillads, hvor der skal køres ind i bagenden 
Indeholdet tippes over i en større container der står på pladsen. Bliver leveret og 

afhentet med kran. Kan også bruges til mindre villaveje, hvor der er meget lidt plads til 
f.eks. brokker.

Der tages forbehold for billed- og trykfejl Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Ring

Booking: Ring

Booking: Ring

Booking: Ring



CONTAINER UDVALG

610

Størrelse

l 6,0 m, b 2,5 m, h 1 m

Lav åben container
Velegnet til murbrokker, jord og beton. En genial løsning til brug på byggepladser hvor 

optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig del.

CONTAINER UDVALG

615

Størrelse

l 6,0 m, b 2,5 m, h 1,5 m

Åben container med 1,5 m høje sider
Velegnet til byggeaffald med en længde på max 3 m. Kan anvendes både på byggepladser, 
industri og privaten. God til brandbart, haveaffald, rockwool, tekstil, pap, plast og mindre 
mængder træ - uegnet til genanvendelse. En genial løsning til brug på byggepladser hvor 

optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig del.

614 - M

Størrelse

l 5,0 m, b 2,1 m, h 1,4 m

Vores nyeste koncept container, den er smallere end en normal container
Supervelegnet til byggepladser, gader og stræder hvor pladsen er en væsentlig faktor. 

Bruges til brandbart affald, haveaffald, rockwool osv. 
Størrelse: Rummer 14 m3. En genial løsning til brug på byggepladser hvor optimering af 

pladsen og kildesortering er en vigtig del.

620 

Størrelse

l 6,0 m, b 2,5 m, h 2,0 m

Vores største åbne container, velegnet til byggepladser, industri og private
God til haveaffald, brandbart, rockwool osv. Størrelse: Rummer 30 m³. En genial løsning 

til brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig del.

Der tages forbehold for billed- og trykfejl Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Åben container 10-14 m3 Booking: Åben container 20 m3

Booking: Åben container 30 m3
Booking: Smal container åben 16 m3

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


CONTAINER UDVALG

Vippecontainer

Størrelse

8-12 m3

Vippecontainer ideel til mindre byggepladser
Smart mindre container som er let at fylde i. Størrelse: Rummer 8-12 m³. 

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

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Ring

CONTAINER UDVALG

Lukket container med 3 låger
L - 16

Størrelse

l 5,0 m, b 2,1 m, h 2,0 m

En god lukket byggeplads- og industri-container 
Størrelse: Rummer 16 m³. Velegnet til materiale der ikke tåler fugt. En genial løsning til 

brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig del.

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Lukket container 16 m3

Lukket container med 3 låger
L - 12

Størrelse

l 5,0 m, b 1,75 m, h 1,80 m

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

fugt. En genial løsning til brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesort-
ering er en vigtig del.

Booking: Lukket container 12 m3

Lukket container med 3 låger
L - 24

Størrelse

l 5,0 m, b 2,5 m, h 2,2 m

Velegnet til store byggepladser og stor industri
Vores største lukket container. Størrelse: Rummer 24 m³. En genial løsning til brug på 

byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesortering er en vigtig del.

Booking: Lukket container 24 m3

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


CONTAINER UDVALG

Lukket container med 3 låger
L - 30

Størrelse
l 6,0 m, b 2,0 m, h 2,5 m

30 m³ lukket container  
Velegnet til byggepladser og industri. Beregnet til 

materiale der ikke tåler fugt. En genial løsning til brug på byggepladser hvor optimering 
af pladsen og kildesortering er en vigtig del. 

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Lukket 30m3

CONTAINER UDVALG

2-delt åben / lukket

Størrelse

l 6,0 m, b 2,0 m, h 1,0 m

Velegnet til materialer der ikke tåler fugt
En 2 -delt åben / lukket container, hvor man i den lukkede del kan have det materiale, der 
ikke tåler fugt, og i den åbne del kan have det affald, der normalt vil være i en åben con-

tainer. Størrelse: 6,0 l x 2,0 b. x 1,0  h i den åbne del. Hvert rum er 3 m langt. 
En genial løsning til brug på byggepladser hvor optimering af pladsen og kildesortering 

er en vigtig del.

2-delt

Størrelse

l 6,0 m, b 2,5 m, h 1,8 m

En 2 -delt åben container
 En container hvor man kan have 2 fraktioner af affald. Størrelse: 6,0 l x 2,5 b. x 1,8 h. 
Hvert rum er 3 m langt. En genial løsning til brug på byggepladser, hvor optimering af 

pladsen og kildesortering er en vigtig del. Velegnet til følgende affaldsfraktioner: 
stort træ, døre, vinduer, restaffald og jern. 

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Kombi åben/lukke

Booking: Kombicontainer åben/åben

Lukket 30 m3 med front-opening

Størrelse

30 m3

Danmarks største lukket container med front-opening
Specialdesignet til at tage større emner - helt op til 3 m².

Containeren rummer op til 30 m³.
Velegnet til materialer der ikke tåler fugt.

Booking: Lukket 30m3 med front opening

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


CONTAINER UDVALG

Papkomprimator

Rummer indhold svarende til 7-9 container 
Papkomprimatoren har flere anvendelsesmuligheder, book den både til pap, flamingo, 

rockwool eller andre lette materialer. 
En fyldt papkomprimator kan rumme indhold tilsvarende 7-9 containers indhold, der 
spares altså både tid og mindskes forurening ift. transport til stor glæde for miljøet.  

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Ring

CONTAINER UDVALG

Kombi container lukket med 2 rum

Størrelse

l 6,0 m, b 2,0 m, h 2,5 m

30 m³ lukket kombi container 
Velegnet til store byggepladser med behov for udvidet kildesortering.

Velegnet til materialer der ikke tåler fugt.

Der tages forbehold for billed- og trykfejl

Booking: Kombi lukke/lukke 30m3

Kombi container lukket 30 m3 med
front-opening 2 rum

Størrelse

30 m3

Danmarks største lukket container med front-opening
Specialdesignet til at tage større emner - helt op til 3m² i front lågen.

Containeren rummer op til 30 m³.
Velegnet til materialer der ikke tåler fugt.

Booking: Kombi 30 m3 med front opening  

Kombi container lukket med 3 rum
Størrelse

L6,0 m, B2,5 m, H2,5 m

Booking: kombi lukke/lukke/lukke 24m3

24 m3 lukket kombi container
Velegnet til store byggepladser med behov for udvidet kildesortering.

Velegnet til materialer der ikke tåler fugt.

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



