
Containerløsning
på byggepladsen
- Vi gør det nemt at holde byggeriet i gang… 



Sortimentet 
sammensætter vi sammen

Få styr på dit forbrug og øg 
effektiviteten på byggepladsen

Med en containerløsning fra Carl Ras får I styr på skruer, beslag og alle andre forbrugsvarer 
–  direkte på byggepladsen og samlet ét sted. Containerløsningen er velegnet til større og 
længerevarende byggeprojekter og leveres som en specialindrettet, isoleret og aflåst 
container med reoler, lys og elstik.

Vi tilbyder at opstille en 20 fod container på byggepladsen. Udover forbrugsvarer kan den 
indeholde det øvrige grej, I bruger mest hver dag. Det gælder alt fra elværktøj og bor til værne-
midler og skurvognsartikler. Indholdet af den enkelte container afstemmer vi sammen. I kan 
vælge mellem mere end 35.000 varenumre. 



Få styr på dit forbrug og øg 
effektiviteten på byggepladsen

Styr på økonomien
Med en containerløsning fra Carl Ras har I sikkerhed for, at de varer, I bruger hver dag, er 
tilgængelige på byggepladsen til en fast pris. I kender derfor udgifterne på forhånd, hvilket gør 
det lettere at overholde budgetterne. Derudover opnår I en effektiv drift og optimal tidsudnyt-
telse. I fællesskab sørger vi for, at containeren løbende bliver fyldt op, så I ikke løber tør for 
materialer og byggeriet går i stå. Derudover besøger vi pladsen efter aftale og følger op på, om 
der skal bestilles mere eller andre varer.



Vi gør det nemt

Kom godt fra start 
For at sikre jer den optimale løsning holder vi et indledende møde, hvor 
vi afklarer jeres behov gennem hele byggeprocessen. Vi skræddersyer 
herefter sortiment præcis til jeres behov. I løbet af byggeprocessen 
opdaterer og justerer vi behovet i samarbejde med jer, så det kun er 
efterspurgte varer I har stående i containeren. 

•  Altid rette vare, i rette mængder 
 – mindre spildtid, mere effektivt byggeri

•  Nem og effektiv genbestilling, 
 enten gennem Carl Ras appen eller jeres konsulent

•  Dag-til-dag-levering

•  Løbende justering af sortimentet 
 tilpasset til dér, hvor I er i byggeprocessen

•  Overskuelig og effektiv indrettet container, 
 så I nemt og hurtigt kan finde det produkt, I skal bruge

•  Containeren kan aflåses – undgå svind

Kontakt jeres lokale Carl Ras konsulent eller vores kundeservice for 
nærmere information om Containerløsningen på tlf. 4485 5511.

”Nem genbestilling via Carl Ras appen, 
scan stregkoden og tast antal og levering 

– herefter er varen på vej til dig…”


