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OM OSS

En ny historie
I dag begynner vi på en helt ny historie og fortsetter på fire andre historier. Temporary Space Nordics, Malthus Uniteam, 
Wexus-gruppen og Algeco har slått seg sammen og går videre som ett selskap, Algeco. 

Hva betyr dette for deg?
Vi vil ikke forandre på så mye. Men vi skal være fire ganger sterkere, fire ganger bedre og fire ganger nærmere. 
Vi skal fortsette å levere høykvalitetsprodukter og -løsninger og utmerket kundeservice.

Algeco Norge kjøper HK Container AS I Bergen
Algeco satser tyngere i Bergens regionen. Algeco Norge og Kranringen Holding AS har inngått avtale hvor Algeco 
overtar container og modul virksomheten til HK Container AS.

Vi er svært fornøyd med at vi har kommet til enighet med Kranringen Holding AS om å overta 
deres container og modul virksomhet i Bergen. Dette gir oss grunnlaget for å ytterligere forbedre 
tilbudet til våre kunder sier Steinar Aasland, MD for Algeco i Norden. Gjennom oppkjøpet vil vi 
kunne tilby våre kunder økt kapasitet og service innenfor container leie og salg, kjøle og fryse 
container, samt styrke vårt tilbud til entreprenørbransjen innen anleggsbrakker. Steinar legger til at 
Algeco jobber for å skape smarte rom hvor folk kan leve, jobbe og lære, og vi ser fram til å dekke 
Bergens regionen på en enda bedre måte. 
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VOGNER

Kan leveres som 230v\400v eller kombi 230 og 400v 

Lette å håndtere, lette å plassere og lette å rengjøre

Vi leverer: 

Spise-/kontorvogn
Str. 335–734, 4–10 personer

Mannskapsvogn
Str. 524–928, 4–8 Personer

Toalett-/Dusjvogner  
Str. 217-718

 • Markedets mest robuste og velutstyrte!
 • Helstøpt tak
 • Isolasjon - ekstrudert polystyren (XPS)
 • Støttebein -  med sveiv og oppheng
 • Ramme - helsveiset og galvanisert
 • Koblinger - AL-KO
 • Praktiske og fleksible løsninger
 • Markedets beste konstruksjoner gir stabile og robuste produkter
 • God plassutnyttelse
 • God belysning og stilrent design
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Vi tilbyr containere i ulike størrelser og 
design, i henhold til kundens krav og 
nternasjonale standarder.

Våre produkter:
 • ISO containere
 • Lagercontainere
 • Mobile arbeidsbrakker
 • Spesialcontainere
 • Vekselcontainere

Vi leverer ulike typer standard- og 
spesialløsninger, som:
 • Isolerte containere
 • Sprengstoffcontainere
 • Verkstedscontainere
 • Gangtunneler
 • Kjemikaliecontainere
 • Krokcontainere
 • HMS-containere
 • Utstillings- og eventløsninger
 • Riggcontainere
 • Kjøkkencontainere
 • Dekkcontainere
 • Mobile lade- og batteri-containere

CONTAINERE

Våre containerdepoter

•  Ålesund
•  Stavanger  
•  Bergen
• Oslo  
•  Haugesund
• Trondheim  

•  Moss
• Molde  
•  Fredrikstad
•  Kristiansand
•  Harstad
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CONTAINERE

Sprengstoffcontainere

Lagerhotell

Vekselcontainere

Lagercontainere med rulleportMiljøcontainere m/oppsamlingskar
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CONTAINERE

Gangtunnel
 •  Robust stålkonstruksjon
 •  Skjermer myke trafikanter i byggeperioden
 •  Løfteører i toppen
 •  Fungerer som gjerde mot byggeplass
 •  Enkel å håndtere
 •  Avtagbare frontlemmer

5” Byggeplasscontainer 
Sertifisert for kranløft

TILLEGGSUTSTYR
 
 • Elektronisk tilgang
 • GPS sporing
 • RFID løsninger

Isolert container
Kan tilbys med lys, varme, vindu og personaldør

Miljøkar Unilock
Forsikringsgodkjent 

låsebeslag kl. 5

Steal-stopper
Kl.5 SSF1051 Låsebeslag
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Malthus Uniteam er Norges desidert største 
leverandør av kjøle- og frysecontainere.

Vi tilbyr kjøle- og fryselagre i mange forskjellige størrelser 
og til forskjellige formål.  Både Malthus Uniteam og vårt 
servicepersonell er F-gass sertifisert for våre kunder og 
miljøets skyld.

 • Co2 Aggregat
    • - 40 til + 60 C
 • 5 til 33 paller

Våre produkter blir designet og levert i hen-
hold til markedets krav og kundens forvent-
ninger. 

 • Flatt gulv     
 • Personaldør 
 • Panikkalarm med   
  utvendig lyd og lys
 • Personalrampe
 • Innvendig belysning
 •  Kuldegardin

•  Innvendige reol-
 løsninger 
•  Nødåpning 
 fra innsiden
•  Utvendige 
 lys/arbeidslys

Kjøl- varme- og 
frysecontainere

Carrier NaturaLine er verdens første naturlige, 
kjølemiddelbaserte løsning utviklet for containere.                                                                                                                            
Enheten er et miljøvennlig alternativ for kjøle-
transport og er i tillegg meget energieffektiv.                                                                                                               
Den benytter karbondioksid (CO2) som et 
naturlig kjølemiddel.

Vi leverer, eksempelvis:

Malthus Uniteam AS velger miljøvennlige aggregater til sine utleiecontainere, 
som de første i Norge.

REEFER CONTAINER
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Containerbaserte kjøle- og fryserom oppbygd 
på modulprinsippet.

Løsningene bygges etter kundens ønsker og 
behov – for eksempel rominndeling, dørløsninger 
og temperatursoner.

20 og 40 fot kan sammenkobles og monteres med 
ubegrenset antall enheter.

REEFER CONTAINER

Kjøle- og fryserom
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TILLEGGSPRODUKTER

Diesel-generator
Gen-set for montering på container. Uerstattelig når 
du ikke har tilgang til strøm. Vi tilbyr også generator-
tilhenger for personbil.

Transformator
Omformer strøm fra 230 til 400V og 400 til 230V. For 
eksempel for drift av 400V kjøle-
container på 230V anlegg eller motsatt.

Vi er leverandør av Daikin varmepumper for montasje 
i containere eller moduler.

Temperaturovervåking  
• Styres med app Android/iPhone
• Varsler ved temperaturendringer eller strømbrudd
• Kan utstyres med GPS-tracking og innbruddsalarm 

ConFoot
Malthus Uniteam AS er leverandør av Con-
Foot i Norge. For frittstående plassering 
eller mot rampe. 30 tonn lastekapasitet.

Munters luft-avfukter
For varme- kjøle- og frysecontaine-
re (full effekt til - 20 grader)

Kabelbeskyttere
For beskyttelse av skjøtekabler; hindrer snublefare. 
Leveres i en-meters lengder. Tåler belastning av ek-
sempelvis lastebil.



algeco.no10

Tørrlager eller kjøle-fryselager
Mange har behov for å leie lagerhotell til å 
frigjøre plass hjemme, eller er i en flytte-
prosess og trenger mellomlagring av møbler 
og innbo. Vi har lagerhotell i flere størrelser, 
den mest vanlige er størrelsen 20 ft. Dette 
tilsvarer 33m3 eller 14,7 kvm, noe som kan 
være en flott løsning for privatpersoner eller 
bedrifter som har behov for lagring i korte 
eller lengre perioder.

Har man matvarer som trenger nedkjøling 
eller frysing i lengre perioder, har vi også 
spesialconatinere for dette.

Hvor leverer vi?
Vi leverer lagerhotell i Skedsmokorset, 
Røyken, Skytta/Oslo, Kristiansand, Stavanger, 
Bergen, Haugesund, Molde og Trondheim.

LAGERHOTELL

Norges ledende på varme-, kjøle- & frysecontainere

• Salg, leie, leasing
• Alle størrelser og strømtyper
• -40 til  +60 grader C
•	 Egen	kjøle-service	med	F-Gass	sertifiserte	teknikere

Tlf: +47 516 35 000 - E-post: container.no@algeco.com

Alle våre avdelinger i Norge tilbyr lagerhotell
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REEFER-SERVICE

Kjøle- fryse- og varmecontainere

Vi utfører service, reparasjon og teknisk 
support på kjøle- fryse-  og varmecontainere

Vi utfører PTI (Pre Trip Inspection), service og 
reparasjon av kjøle- fryse og varmecontainere, 
samt datalogging. Vårt servicenettverk er lands-
dekkende.

Lang erfaring og kort responstid
Vi sitter på et stort delelager inklusive bytte-
komponenter. Våre service-team består av 
sertifiserte kuldemontører og sertifiserte sveisere.

Kontakt oss: 
E-post: kulde@algeco.com
Telefon: +47 516 35 000
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For nedfrysning av skadedyr

Veggedyr har blitt et stort problem i Norge 
og rundt om i verden. De spres lett og er 
vanskelige å behandle, noe som resulterer i 
rask økning av antall veggedyr. 

Mange mennesker forbinder veggedyr kun med offentlige 
steder som hoteller og andre overnattingssteder, uten å 
innse at de lett kan transporteres med hjem.

Tilfeller av veggedyr, sølvkre, skjeggkre, biller og møll i 
hjemmet har økt dramatisk de siste årene. Resultatene 
tyder på at vår økende reisevirksomhet er en bidragsyter 
til at veggedyr er på vei tilbake. 

Har du fått påvist veggedyr eller andre typer 
skadedyr hjemme?

Eller ønsker du bare å fryse ned bagasjen etter ferien? 

Våre containere fryser ned til -40 grader. Dette gjør at 
fryseprosessen blir redusert til kun to døgn. 

LAGERHOTELL

Vi har frysecontainere 
stående klare for utleie 
ved alle våre lokasjoner.
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Vi har frysecontainere 
stående klare for utleie 
ved alle våre lokasjoner.

Vi gir deg 

 • Lave investeringer og gode finansierings-
  løsninger
 • Fleksibilitet
 • Mobilitet
 • Enkel logistikk

Vi leverer:
• Stålmoduler med CE-merket stålramme og ETA
• Kontor- og anleggsrigger, sanitær og skift 
• Visningsmoduler 
• Festival og event

KONTORCONTAINER
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KONTAKT OSS

Oslo
Stavanger

Haugesund
Bergen

Ålesund
Molde

Fredrikstad
Kristiansand

Trondheim

Tlf: +47 516 35 000 - E-post: container.no@algeco.com

Algeco er en del av Modulaire Group
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NOTATER:

www.malthusuniteam.com

. Alle størrelser og strømtyper. Setpoint  -40 til  +60 grader C. Egen kjøle-service med F-Gass  teknikere. CO2 aggregat. 24/7 vaktordning. Carrier Repair Center

Tlf: +47 516 35 000  
E-post: kulde@malthusuniteam.com

Oslo Trondheim Bergen Stavanger

Haugesund Ålesund/Molde Østfold

algeco.no

. Alle størrelser og strømtyper. Setpoint  -40 til  +60 grader C. Egen kjøle-service med F-Gass  teknikere. CO2 aggregat. 24/7 vaktordning. Carrier Repair Center

Tlf: +47 516 35 000  
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. Alle størrelser og strømtyper. Setpoint  -40 til  +60 grader C. Egen kjøle-service med F-Gass  teknikere. CO2 aggregat. 24/7 vaktordning. Carrier Repair Center

E-post: kulde@malthusuniteam.com

Oslo Trondheim Bergen Stavanger
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. Alle størrelser og strømtyper. Setpoint  -40 til  +60 grader C. Egen kjøle-service med F-Gass  teknikere. CO2 aggregat. 24/7 vaktordning. Carrier Repair Center
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 Bergen 

Norges ledende leverandør av 
varme-, kjøle- & frysecontainere

Salg, leie, leasing

  
    . CO2 aggregat. 24/7 vaktordning 

 

• Alle størrelser og strømtyper• -40 til +60 grader C• Egen kjøle-service med 
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E-post: container.no@algeco.com
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