


• Satsningsområdene er mot Forsvar, 
anlegg og industrien. 

• Ansatte har mer enn 50 års erfaring 
med modul løsninger og intelligente 
løsninger for vann og elektro 

• Vi bygger de fleste løsningene selv 
• Vi er sertifisert av IICL for 

resertifisering av ISO/modul containere 
og har egen testrigg for dette. 
 



Containertech AS er lokalisert i eide lokaler i 
Gramveien 16 i Askim.  
Eiendommen ligger på Ihlen industrifelt med mange 
håndverksbedrifter i umiddelbar nærhet.  
  
Lokalene er moderne og har egen verkstedhall på 
ca 700 m2 hvor det er bygget en oppdatert lakkhall 
på hele 130 m3 med ventilasjon og varmluftstørking. 
Det er traverskran som dekker hele verkstedhallen.  
Ny utendørs produksjonshall oppsatt i 2010 
  
Ca 400m2 med moderne lyse kontorer.  
Vi har ca 8000m2 utendørs arealer  
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Containertech skal vise 
ansvarlighet ved å ta vare på 
natur og miljø, både ved å 
minimere miljøbelastninger 
knyttet til egen virksomhet og 
påvirke til miljøvennlige 
løsninger i våre oppdrag. 



• Verkstedmoduler med og uten krokramme. 

• Kompressor og aggregat moduler 

• Viftestyring og pumpe –containere 

• Vannrense anlegg 

• Shelters 1D og 2D. tilpasset kunde behov. 

• Redningsrom, miljø og HMS containere 

• WC, sanitær og vaskerom. 
 



Vi utfører sveising i de fleste materialer og med 
nødvendige sertifikater. Vi sveiser stål, aluminium, 
rustfritt/syrefast med Mig, Tig, rørtråd, pinner og gass.  

Sertifiserte sveisere etter NS-EN 287-1 og NS-EN 287-2 



Med og uten krokløftramme  



Opptil 1 gW i high cube For helikopter transport 
Stål, aluminium og glassfiber er 

materialer vi bruker 



Som kun trykkforsterkere eller sammen med reservoar 



En eller flere pumper Touch styring eller 

normal kontroll  



Basis stasjon 

Selvstyrende uten behov for elektrisk 

sammenkobling, kan settes sammen 

i en uendelig rekke med enheter, 

passer også inne i isolerte  

10’ container enheter 

Seriekobling 



Fra enkle modeller til større automatiserte anlegg 

Strengere og dokumenterbare  krav til rensing av tunnelvann 



 

Vanskelig å holde kontroll på hva som kommer ut 



Lett å holde kontroll på hva som skal slippes ut 



Her kontrollerer vi utslipp av 24 liter 

renset vann I sekundet  



Kammer for 8 personer 



Redningskammer 

med høy kvalitet 

•  Tåler trykk opptil  0,5bar 

•  Spesialprodusert ståldør 

•  Dräger FPS 7000 med   

   lungeautomat 

•  8 stk. 50l luftflasker 

•  Overtrykksventil 

•  Overtrykksmåler 



Moderne viftestyringscontainere med bakstuff innredning 



Touchstyring Program for generell 
styring, kan bygges ut 



Automatspjeld for 
overtrykk av varmluft 

Kjøling av omformere med 
filtrert gjennomlufting 









re-sertifisering av ISO containere iht ISO 1496 

mobil testrigg for dokumentasjon av ombygging 
av ISO containere samt spesialcontainere 



re-sertifisering av ISO containere iht IICL. 

nye sertifikat for world wide transport, 
utføres over hele verden via tilsvarende 
partnere 


