Tryg og sikker
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Lej eller køb en container hos BOXIT
– vi ved noget om opbevaring!
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Flexibel opbevaring
En container fra BOXIT er en bekvem og økonomisk
løsning, når du har brug for ekstra opbevaringsplads
i kort eller lang tid.
Har du behov for at opbevare møbler, maskiner og andet inventar trygt og sikkert,
mens du bygger om, udvider eller renoverer, opfylder en container fra BOXIT disse
krav. Kan du spare penge ved at købe et større vareparti, eller har du brug for et
sæsonlager, giver en container flere fordele – eksempelvis det, at fortjenesten hurtigt
overstiger lejeudgiften, fordi BOXIT har Danmarks laveste priser!

Effektiv sikring
På adskillige byggepladser i Danmark står
der en container fra BOXIT.
Det gør der, fordi det er en flexibel løsning, når behovet er at
beskytte værktøj og maskiner mod tyveri og vejrlig. Endelig er
containeren også ideel, når uheldet er ude ved fx vandskader
og oversvømmelse.

Langvarig løsning
Leje eller køb af en container er en langt hurtigere
og mere flexibel løsning end at bygge nyt.
Hvor en tilbygning kræver et stort forarbejde, en række tilladelser og omkostninger,
kan du have en container i løbet af få arbejdsdage – uden myndighedsgodkendelser.
En container fra BOXIT er derfor det foretrukne valg for mange virksomheder, når
behovet er at udvide lagerkapaciteten.
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Mere end 2000
containere
– vi er klar!
Stod alle vores containere
hjemme på én gang, ville
de fylde mere end 12 km.
Så ville vi have et pladsproblem!
Det har vi heldigvis ikke. En bred vifte
af kunder benytter vores containerløsninger,
der omfatter:
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Standard
container

Isoleret
container

10, 20 og 40 fods
uisolerede containere

20 fods isolerede
containere. Modvirker
kondensdannelse

Køle/fryse
containere

Fyrværkeri
container

20 fods container til
fødevarer, restaurationer,
en gros, festivaler m.m.

20 fods fyrværkericontainere med sprinkler,
gitter og hegn

Banner
container

Sidedørs
container

1 eller 2 stk. 20 fods
container med wire til
reklamebanner

20 fods container med
5,8 bred åbning

Lands- e
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Hurtig levering

Ingen skjulte gebyrer

Vi er landsdækkende og lokale.

Danmarks billigste priser – og de mest
gennemskuelige.
Bestiller du en container hos BOXIT, er af- og pålæsning
inkluderet i prisen. Du betaler for leje og transport og får
derfor ingen ubehagelige tillæg eller andre overraskelser.
Egentlig ønsker vi bare, at det skal være nemt og bekvemt
– derfor har vi også en meget kort og fleksibel opsigelse.

Forbeholdt for ændringer. 11.15

Der går typisk kun 2-3 dage, fra du bestiller en container, til vi
leverer. Med vores egen lastbil, et landsdækkende samarbejde
med lokale vognmænd samt depoter over hele landet er vi aldrig
langt fra dig. Det - i kombination med vores specialudviklede
styrings- og logistiksystem - gør, at vi er hurtige og effektive og
derfor kan tilbyde branchens mest fleksible og billigste transport.

Vi ved noget
om opbevaring
Det startede med depotrum. I 2011 udvidede
vi med udlejning af containere. Dengang havde
vi 10 containere – i dag har vi flere end 2000.

Vores første BOXIT-afdeling med depotrum, blev etableret i
Århus V i 2003. Siden har vi åbnet afdelinger i Odense M og
Odense C, Esbjerg, Kolding, Århus N, Nørresundby, Aalborg,
Hjørring og Risskov. BOXIT er med mere end 10.000 udlejede
depotrum Danmarks største leverandør af sikker opbevaring og vi har planer om at fortsætte væksten. I tilknytning til vores
afdeling i Risskov har vi derudover BOXIT Flexoffice, der er et
kontorhotel med samme flexible vilkår som depotrummene.
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