
BYGGPLATSCONTAINER
EKONOMISKT, PRAKTISKT OCH MILJÖSMART



OPTIMERA DIN ARBETSDAG  
MED EN BYGGPLATSCONTAINER 
Med den här foldern vill vi på Optimera presentera 
vår byggplatscontainer. Ett smidigt sätt för dig och 
ditt arbetslag att alltid ha nära tillgång till det som 
behövs under byggprojektet. 

GEMENSAMT STARTMÖTE
Vi påbörjar samarbetet med ett gemen-
samt startmöte. Då går vi i lugn och ro 
igenom projektet och listar de produk-
ter som behövs under arbetets gång. 
Vi kommer också överens om vem av 
oss som inventerar, beställer och fyller 
på containern med nytt material.

LEVERANS AV CONTAINERN
Containern levereras sedan till aktuell 
byggarbetsplats och fylls därefter med 

de produkter som avtalats under start-
mötet. Exempelvis olika typer av infäst-
ning, förbrukningsmaterial, maskiner, 
verktyg och skyddsutrustning. 

100 % KREDITERING
Beställaren äger containerns inne-
håll och faktureras som vid en vanlig 
beställning. Vid avbeställning eller 
förändring av innehållet tar vi tillbaka 
och krediterar obrutna förpackningar 
till 100 %. Ändringar av containerns 



innehåll avtalas mellan båda parter för 
att rätt produkter alltid ska finnas till 
hands. 

ISOLERAD OCH INREDD
Containern hyrs per byggdag och är 
isolerad och inredd med hyllor samt 
innehåller elcentral och belysning. 
Standardformatet är 8 fot, men önskas 
mindre eller större yta går det också 
att ordna.

EFFEKTIVT OCH HÅLLBART
Vi gör löpande uppföljningar under 
arbetets gång och ger support genom 
hela projektet. Med Optimeras bygg-
platscontainer får ni kontroll över era 
inköp och sparar både tid, pengar och 
miljö. Byggarbetsplatsen blir dessutom 
säkrare och arbetet mer effektivt. Ett 
hållbart byggande helt enkelt. 

Kontakta oss så berättar vi mer.



Optimera är en byggfackhandel för proffs och består idag av närmare sextio byggvaruhus, från Uppsala i 
norr till Trelleborg i söder. Optimera ägs av Saint-Gobain, som är en av Europas största industrikoncerner 
med produktion och distribution av byggvaror, glasprodukter samt specialprodukter. Saint-Gobain finns i 

67 länder, har drygt 170 000 anställda och omsätter årligen drygt 39 miljarder euro. 

VI BYGGER TILLSAMMANS
FRÅN UPPSALA I NORR TILL TRELLEBORG I SÖDER

Samma kundnummer och villkor i alla våra byggvaruhus. 

Mer info och kontaktuppgifter till våra butiker hittar du på optimera.se
Där finns också vår välsorterade e-handel för proffs.


