
10 fods container

Opstillingsguide

 Start med at åbne lågerne, de skal ud i 90 grader.
Fold gulv og loft lugerne ud.
Fold lugerne ud der sidder fast på loft pladen. De skal sættes fast på lågerne i hver
side. 
Vip tagskiltet op, hvis det skal bruges.

Inden du går i gang er det en god ide at finde en stige frem.
 

1.
2.
3.

4.

Containeren er nu klar til brug. 
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Køleskab
Arbejdsbord
Frontbar
Ekstra lys i form af lyskæde
Folie til sideskilte
Folie til tagskilt
Klapskilte
Håndvask modul
Containerlås
Kabler
Skraldespande

Med i lejen
Tekniklem
Topskilt og flapskilt

Mål
Containeren måler L: 2,99 x B: 2,44 x H: 2,59 m.

Teknik
Der er en tekniklem, hvor alle kabler let kan tages ind og ud.

Skilterammer
Skilte på tag: 2400 x 1000 x 10 mm.
Skilte under disk: 2200 x 1050 x 10 mm.

Tilføjelses moduler
Nyttige tilføjelser til denne container kunne være:

Opstilling/nedtagning
Der er tagklap og flapper der fikserer lågerne og nemt klappes ud og sættes i hak. Gulvet tages
ned på benene og tagskiltet løsnes og hives op.

Husk
Vi gør opmærksom på, at tape og andet klister ikke må bruges i vores containere.
Containeren og dens udstyr skal være rengjort ved afhentning, eller der skal være indgået aftale om,
at vi foretager slutrengøringen.
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Inspiration

Front bar modul
Arbejdsbord
Håndvask
Lyskæde
Folie til skilte

Bord/bænke sæt
Loungemøbler
klapskilte
Flagranke

Container som bar
Forslag til indretning:

Udendørs område:

Mindre disk
Hylder
Lyskæde
Folie til skilte
Tøjstativ

Container til salg af tøj
Forslag til indretning:



Vintønder
Arbejdsbord
Håndvask
Lyskæde
Folie til skilte

Bord/bænke sæt
Loungemøbler
klapskilte
Flagranke

Container til branding
eksempel på ginsmagning
Forslag til indretning:

Udendørs område:

Front disk
Hylder
Lyskæde
Folie til skilte
Loungemøbler
Cafésæt
Bord/bænke sæt

Container som kaffebar
Forslag til indretning:


