
“Vi har arbejdet med containere siden 1998  
og tilbyder landsdækkende containerservice”

HURTIG 
 LEVERING 

I HELE 
LANDET

LEJE, KØB, SALG OG LEASING AF

DANMARKS BEDSTE CONTAINERE
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En container fra ALPHA Containers er den 
optimale løsning, når du har behov for ekstra 
opbevaringsplads i en kortere eller længere 
periode. ALPHA Containers tilbyder en fleksi-
bel, tryg og økonomisk løsning, der lever op til 
dine behov og ønsker.

Er du i gang med en ombygning eller har du blot behov for et sikkert sted at 
opbevare inventar? Du har måske brug for tryg, tør og sikker opbevaring af 
møbler, værktøj, maskiner eller andet inventar, mens du renoverer, udvider 
eller bygger nyt. Det kan også være i forbindelse med vand- eller brandskade. 
Der er uanede muligheder med en container, og vi kan også specialindrette en 
container efter behov. 

ALPHA Containers tilbyder en fleksibel, tryg og økonomisk løsning til dig. Hos 
ALPHA Containers tilbyder vi mange forskellige containertyper og -størrelser. 
De fleste containere kan fås isolerede såvel som uisolerede. Hos ALPHA Con-
tainers kan du leje en container af høj kvalitet inklusiv en forsikringsgodkendt 
lås til en skarp pris. Vi har rådgivet både privat- og erhvervskunder siden 1998, 
og vejleder naturligvis gerne, hvis du skulle være i tvivl om hvilken type og stør-
relse du har behov for.

TØR OG SIKKER

OPBEVARING I 
KVALITETSCONTAINERE

Fleksibel  
opbevaring



Standard container Isoleret container Kontorcontainer

6, 8, 10, 20 og 40 fods containere. Isolerede containere som holder 
tørt, og modvirker kondensdan-
nelse. Denne type container er 
specielt fordelagtig i vinterperi-
oden. Vælg mellem 10, 20 eller 
40 fods.

10 og 20 fods kontorcontainere 
til kontorbrug b.la. i form af mid-
lertidigt kontormiljø i forbindelse 
med flytning af lokaler. Fleksibel 
og smart løsning med hurtig 
levering.

Bannercontainer

20 og 40 fods bannercontainere 
til prisfornuftig og effektiv ekspo-
nering og annoncering, der nemt 
og løbende kan skifte lokation 
efter ønske. 

Flyttecontainer

20 fods flyttecontainere som 
alternativ til flyttefirmaet. Denne 
type container muliggør en nem, 
fleksibel og sikker flytteproces i 
dit helt eget tempo.

Køle- og frysecontainer

Isolerede containere som holder 
tørt, og modvirker kondensdan-
nelse. Denne type container er 
specielt fordelagtig i vinterperi-
oden. Vælg mellem 10, 20 eller 
40 fods.

Dækcontainer

Isolerede containere som holder 
20 og 40 fods dækcontainere 
med dækreoler til opbevaring 
af dæk og hjul. Disse containere 
giver ovenikøbet nem adgang til 
de enkelte dæk.

Sidedørscontainer

20 og 40 fods sidedørscontainere 
der har en bred åbning og derved 
en nem adgang til genstande. 
Denne type container er også 
velegnet til udstillinger af varer.

High cube container

20 og 40 fods high cube contai-
nere som er 30 cm. højere og 
er ideelt til opbevaring af stort 
inventar og stabling af flytte-
kasser. Derudover egner denne 
type sig også specielt godt til 
specialindrettede eller isolerede 
containere, således der er plads 
til den påkrævede indretning og/
eller isolering.
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Hos ALPHA Containers har vi leveret containere til både privat og erhverv siden 
1998. Den mest populære containertype er en 20 fods standard  container.  
Herunder et overblik over alle containertyper:

Vi har 
også containere  
i hvid, rød, grøn,  

grå og sort

Vi er desuden leveringsdygtige indenfor offshore-, dobbeltdørs- open top-, flatracks- og low 
cube containere. Klik på link og læs mere om containermål  og priser på vores hjemmeside. 
Du kan også finde vores Galleri & inspiration.

Vi bygger og 
indretter ligeledes 

containere til special-
opgaver, og har gen-

nem årene løst mange 
spændende opgaver 
nationalt såvel som 

internationalt.

https://www.alphacontainers.dk/container-maal/
https://www.alphacontainers.dk/prisliste/
https://www.alphacontainers.dk/galleri/
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HURTIG LEVERING TIL AFTALT TID
Vi er kendte for hurtig levering til aftalt tid. Det er kun muligt, fordi vi har et godt samarbejde 
med mange dygtige vognmænd over hele landet. ALPHA Containers er en landsdækkende 
containerservice, så uanset hvor du befinder dig, kan du være sikker på, at du hurtigt får 
leveret vores containers til dig på den ønskede lokation - hvad end du ønsker levering på et 
af vores depoter eller hos dig. Vi kan typisk levere en container uanset postnummer indenfor 
1-2 dage, medmindre der er tale om en specialbygget container.

INGEN SKJULTE GEBYRER ELLER LANGE OPSIGELSESFRISTER
Hos ALPHA Containers får du ingen ekstra gebyrer. Du betaler for leje eller køb af contai-
ner samt transport. Vores holdning er at det skal være hurtigt, nemt og sikkert at leje eller 
købe en container. Samtidig kan du opsige din container nemt og uden lange og urimelige 
opsigelsesfrister.

FLOTTE OG VELHOLDTE CONTAINERE
Det betyder alt for os, at vores containere altid fremstår flotte og i god stand. Du kan derfor 
altid forvente at modtage pæne, nye og rene containere. Vi får løbende nye containere hjem, 
og vi isolerer selv vores isolerede containere. Det gør vi for at sikre en høj kvalitet. Vi har 
flest blå containere, men har også andre farver som grøn, rød, hvid og sort på lager. Du er 
velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en specifik farve.

ERFARNE CONTAINEREKSPERTER
På vores skønne kontor i Aarhus sidder vores dygtige team, som alle har stor erfaring inden-
for branchen. Vores medarbejdere sidder altid klar ved telefonen til at rådgive dig vedr. con-
tainertype og størrelse. De er ligeledes behjælpelige med at vurdere om leje, køb eller lea-
sing er den bedste løsning for netop dig. Som kunde hos os kan du føle dig helt tryg - ALPHA’s 
medarbejdere vejleder dig således dine behov og krav opfyldes, og den ideelle løsning findes.

Vi har udlejet og solgt containere siden 1998, og servicerer i dag en lang række danske virk-
somheder og private. Vi har et skønt kontor på havnen i Aarhus, hvorfra vores dygtige med-
arbejdere holder styr på rigtig mange container i hele Danmark. 
Størstedelen af vores kunder har behov for 20 fods containere, uisoleret eller isoleret, men 
vi specialindretter samtidig en stor mængde containere hvert år til spændende projekter i 
både ind- og udland.

ALPHA 
Containers A/S 

er en sund og 
velkonsolideret 

virksomhed

Hos ALPHA Containers sætter vi pris på at yde god 
 service, tilbyde kvalitetscontainere og levering til  tiden. 
Det har vi gjort siden 1998.
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PERNILLE DITTMANN

PIA BORLUNDTINA RUSKJÆR

JETTE HYLTOFT

Indehaver og direktør

Sælger

70 210 124
tr@alphacontainers.dk

70 210 124
jh@alphacontainers.dk

70 210 124
pb@alphacontainers.dk

70 210 124
pd@alphacontainers.dk

Sælger

Sælger

Tina har været med siden 1998 og 
har til daglig det store overblik over 

virksomheden.

Jette besvarer henvendelser og 
 udarbejder tilbud til både privat  

og erhverv.

Pia sidder klar til at besvare 
kundehenvendelser og har samtidig 

styr på vores containere.

Pernille besvarer henvendelser 
og udarbejder tilbud til både privat 

og erhverv.

Vi har 
kontor i 

fantastiske 
rammer på 

Aarhus 
Havn

Vores dygtige og erfarne containereksperter

mailto:tr%40alphacontainers.dk?subject=
mailto:jh%40alphacontainers.dk?subject=
mailto:pb%40alphacontainers.dk?subject=
mailto:pd%40alphacontainers.dk?subject=


6

GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS5

Nye pæne 
 containere

ALPHA Containers A/S
Vandvejen 7, Niveau 4

8000 Aarhus C
Danmark

70 210 124
info@alphacontainers.dk

alphacontainers.dk

Det er nemt  
og enkelt

Fleksibel og 
hurtig levering

Placering  
hvor du vil

Ingen 
bindingsperiode

VI LEVERER

I HELE
LANDET

mailto:info%40alphacontainers.dk%20?subject=
https://www.alphacontainers.dk/galleri/
https://www.facebook.com/alpha.containers.as
https://www.linkedin.com/company/alpha-containers/

