
MARKEDSFØRENDE KØLELØSNINGER 
MED PRÆCIS TEMPERATURKONTROL 

www.ArcticStore.com



TRANSPORTABLE OG 
MODULÆRE KØLELØSNINGER 

TIL LEJE ELLER KØB

 + ARCTICSTORE

 + ARCTIC SUPERSTORE

 + ULTRAFREEZER

 + ARCTICBLAST

 + HOTSTORE

 + ARCTIC MINI STORE
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MULIGHEDER FOR OPBEVARING
Mange produkter behøver pålidelig og præcis 

temperaturkontrolleret opbevaring

OG MANGE FLERE! 
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ARCTICSTORE
Specialbygget transportabel opbevaring med 
præcis temperaturkontrol 

STØRRELSER
10’/3M
20’/6M

40’/12M

FRA
-40°C
(-40°F)

TIL
 +45°C

(+113°F)

ArcticStore Udvendige (mm) Indvendige (mm)

DIMENSIONER  Længde Bredde Højde Længde Bredde Lastehøjde

10ft 2,991 2,438 2,591 2,296 2.292 2,310

20ft 6,058 2,438 2,591 5,363 2.292 2,310

40ft 12.192 2,438 2,896 11,497 2,292 2,605

ArcticStore Paller Maks vægt Egen vægt Maks lastvægt

DIMENSIONER  EU kg kg kg

10ft 4 10,160 2,060 8,100

20ft 10 24,000 2,770 21,230

40ft 22 30,480 4,650 25,830

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

NY GENERATION AF ARCTICSTORE

Spar 20% på energi med ekstra 
isolering. Spørg vores eksperter! 
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 + Høj isolationsværdi

 + Energibesparende 220V LED lys

 + Skinnemonterede kølegardiner

 + Let, enhåndsbetjent dør med indbygget lås

 + Indvendigt dørhåndtag

 + Indespærringsalarm

 + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & 
aluminiumsgulv som er godkendt til pharma 
og madvarer

 + Brug af gaffeltruck og/eller motoriseret 
palleløfter er tilladt

 + 380/440V 3-faset 18m heavy-duty kabel med  
5 pin/32amp CE stik

 + Fundamenter eller plant underlag er som 
udgangspunkt IKKE nødvendigt

 + Selvbærende på alle 4 hjørner

 + Brugervenlig

 + Meget pålidelig

 + Moderne, strømbesparende maskiner 
specialbygget til ArcticStores.

 + Indbygget datalogger

Fordele
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ARCTIC SUPERSTORE
Stor og plan opbevaring med næsten 
ubegrænsede muligheder

SuperStores 20 ft / 40 ft Udvendige (mm) Indvendige (mm) Døråbning Gulvbelastning

DIMENSIONER Længde Højde Længde Højde Bredde Højde kg/m2

20 ft / 40 ft 6,058 / 12,192 2,896 5,430 / 11,262 2,600 2,000 2,560 3000

SuperStores 20 ft / 40 ft Super 2 Super 3 Super 4 Super 5 Super 6 Super 7 Super 8 Super 9 Super 10 Super 11

Bredde udv. 4,896 7,354 9,812 12,270 14,728 17,186 19,643 22,101 24,539 26,977

Bredde ind. 4,751 7,209 9,667 12,125 14,583 17,041 19,499 21,957 24,395 26,833

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

EU paller

Der er faktisk ingen grænse for den maksimale størrelse af SuperStores. Moduler kan sættes på, side om side (ingen hjørnestolper i vejen ved 
brug), eller ende eller side til ende.

STØRRELSER
10’/3M
20’/6M

40’/12M

skrædder-
syet til dig

ELLER
FRA

-40°C
(-40°F)

TIL
 +45°C

(113°F)
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 + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv, 
som er godkendt til pharma og madvarer

 + Sundheds- og sikkerhedsfunktioner er 
inkluderet i alle ArcticStores

 + Bedre brug af plads

 + Lavere varmeudslip, grundet mindre overflade

 + Mindre energiforbrug

 + Mange containere i samme rum

 + Fleksibilitet: Kan nemt udvides, og endda flyttet 
for at følge behovet

 + Kan stå alene eller som forlængelse af en 
bygning 

 + Kan sættes til forskellige temperaturer med 
opdeling af rum

 + Skræddersyede døre

 + Flere etager

 + Fundamenter eller plant underlag er IKKE 
nødvendigt 

 + Kort leveringstid på verdensplan

 + Ubegrænsede muligheder for at skræddersy 
modulerne

Fordele
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ARCTIC ULTRAFREEZER
Oplev det ekstreme med ultrakold opbevaring

FRA
-10°C
 (14°F)

TIL
-80°C 
(-112°F)

UltraFreezer Udvendige (mm) Indvendige (mm)

DIMENSIONER  Længde Bredde Højde Længde Bredde Lastehøjde

20ft 6,058 2,438 2,591 5,363 2.292 2,310

40ft 12.192 2,438 2,896 11,497 2,292 2,605

UltraFreezer Paller Maks vægt Egen vægt Maks lastvægt

DIMENSIONER  EU kg kg kg

20ft 10 24,000 2,770 21,230

40ft 22 30,480 4,650 25,830

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

STØRRELSER
20’/6M
40’/12M
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 + Forstærket struktur til at modstå ekstrem kulde 
og vakuum

 + Ekstra høj isolationsværdi

 + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & 
aluminiumsgulv, som er velegnet til pharma og 
vaccineopbevaring

 + Dobbeltkompressorer til de ekstra lave 
temperaturer 

 + Nødluge som er let at betjene, samt 
indespærringsalarm

 + Specieltbygget dørsystem for ekstra tæthed

 + Indvendigt lys

 + Bio & Life Science

 + Vaccineopbevaring og transport

 + Tunopbevaring og transport

Fordele UltraFreezer kunder
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ARCTICBLAST
Til hurtig afkøling & indfrysning

ArcticBlast Udvendige (mm) Indvendige (mm)

DIMENSIONER  Længde Bredde Højde Længde Bredde Lastehøjde

10ft 2,991 2,438 2,591 2,360 2,292 2,310

20ft 6,058 2,438 2,591 5,634 1,760 2,245

40ft 12,192 2,438 2,896 11,768 1,760 2,550

ArcticBlast Areal Rumfang Paller Egen vægt Maks vægt Door opening (mm) Gulvbelastning

DIMENSIONER  m2 m3 EUR kg kg Bredde Højde kg/m2

10ft 5.41 12.50 4 2,060 10,160 2,196 2,251 3,000

20ft 9.915 22.26 7 3,000 24,000 1,750 2,171 3,000

40ft 20.71 52.81 14 7,040 30,480 1,750 2,476 3,000

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

DØRE I 
BEGGE 
ENDER

FRA 30°C
(86°F)

TIL 5°C
(41°F)

HURTIG AFKØLING
1 TON FRUGT/GRØNTSAGER

FRA -18°C
(-0.4°F)

TIL 2°C
(35.6°F)

BLAST FRYSER
1 TON KØD

TEMPERERING
1 TON KØD

FRA 5°C
(41°F)

TIL -18°C
(-0.4°F)

25 ½1-1   ½2-2   
MINUTTER TIMER TIMER
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 + Mere køleeffekt: 2 x maskiner i en 20’ 
ArcticBlast2 og 5 x maskiner i en 40’ Arcticblast5

 + Hurtig afkøling til 0°C og lyn-nedfryser helt ned 
til -40°C

 + Konstant høj-hastigheds vind-flow fjerner 1°C 
omkring hvert 20. minut fra 20 tons produkter i 
ArcticBlast5

 + Skånsom programmeret temperering af frosne 
produkter

 + Kraftfuldt og energibesparende maskineri 
for optimal effekt og overkommelige 
driftsomkostninger

 + Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & aluminiumsgulv 
som er godkendt til pharma og madvarer

 + Døre med ramper i begge ender for optimalt 
produkt-flow

 + Let-betjente døre med indvendigt dørhåndtag

 + LED lys og indespærringsalarm

 + ArcticBlast ‘n’ Store: Kombinér en Blast fryser 
med lageret, forbundet med en indvendig dør

Fordele
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ARCTICMINISTORE
Transportabel køleløsning, perfekt til privat- og 
erhvervsevents 

FRA
-25°C

(-4°F)

TIL
+5°C 
(+41°F)

ArcticMini Store Udvendige (mm) Indvendige (mm)

DIMENSIONER  Længde Bredde Højde Længde Bredde Lastehøjde

8ft 2,438 2,200 2,438 2,297 2,059 2,153

ArcticMini Store Rumfang Egen vægt Maks vægt Døråbning (mm) Maks lastvægt

DIMENSIONER  m3 kg kg Bredde Højde kg

8ft 9.15 1,000 2,500 1,280 1,997 1,500

De viste dimensioner er typiske standardmål, dog er andre størrelser også mulige.

STØRRELSER
8’/2.5M
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 +Pålidelig og billig mobil køle- og 
fryserumsløsning

 +Kan bruges både på en trailer og stående på 
jorden

 +Kan hægtes på og transporteres af en 
personbil

 +Standard 220V enkeltfase anlæg

 +Hygiejnisk rustfrit stålinteriør & 
aluminiumsgulv som er godkendt til 
madvarer

 +Let betjent dør med indvendigt dørhåndtag

 +LED lys og alarm 

 +Perfekt til privat- og erhvervsevents og 
festcatering

Fordele

“PLUG 
AND PLAY”
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ARCTIC STORE
TILBEHØR

Gør en god brugeroplevelese endnu bedre med 
velegnet tilbehør og ekstra services. 

STØTTEBEN, FÅ CONTAINEREN 
I RAMPEHØJDE

FORSKELLIGE KØRERAMPER GEN SET: PÅHÆNGSGENERATOR

TRANSPORTSERVICES STØJKABINER, REDUCERER STØJ HYLDER OG REOLER
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SKRÆDDERSYET 
KLIMAKONTROLLERET OPBEVARING
YOU DREAM IT, WE PRODUCE IT!

 + Ekstra eller alternative dørløsninger, for at 
møde jeres behov

 + Væg- og gulvforstærkning

 + Specielle / skræddersyede størrelser 

 + Forskellige temperaturzoner

 + Forrum og stikkontakter

 + Forbind til eksisterende bygninger 

 + Moduler med opbevaring og 
personalefaciliteter. 

 + Ildslukkere, stativer, bure, kødbøjler, vogne 
osv…

 + Slagterier, restauranter, caféer osv… 
GEN SET: PÅHÆNGSGENERATOR
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 +Overvåg jeres containere og se alle data fra jeres 
computer

 +Overvåge eller ændre ydeevnen

 +Download data til jeres audits: Temperaturer, fugtighed 
og meget mere 

 +Sæt en alarm notifikation via e-mail

 +Få data igennem global data-roaming

PÅ JOBBET. PÅ FARTEN. 
HJEMMEFRA. OVERALT. 

SmartArctic sparer jer ikke kun tid 
og penge, det bringer også værdi til 
jeres daglige forretningsaktiviteter. 

Med TITAN’s SmartArctic fjernovervågning og 
kontrolfunktioner, kan I få adgang til jeres ArcticStore 
via en sikker, simpel og brugervenlig platform. 

SMARTARCTIC
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SUNDHED OG SIKKERHED 

ArcticStore sætter et fokus på sundhed og sikkerhed, da dette er altafgørende – Vi overholder alle 
almindelige sundheds- og sikkerhedsregulativer vedrørende et sikkert arbejde i kølerum.

Kvalitets- og godkendelsesprocess 
Hvert et trin i produktionsprocessen er kontrolleret af et certificeret kvalitetskontrolpersonale for at 
sikre, at produkter der kommer fra fabrikken, er af højeste standard og opfylder alle specifikationer 
og krav fra vores kunder

1. Indvendigt LED lys
2. Lyskontakt & indespærringsalarm
3. Nødudgangsskilt 
4. Information og generelt overblik
5. Indvendigt dørhåndtag til nødsituation
6. Selvlysende sikkerhedsinformationer 

og illustrationer
7. Nødluge
8. Skinnemonterede kølegardiner
9. Rampe med håndtag og 

sikkerhedskanter

2
4

5

31

6

7

8

9

ISO 9001 and ISO 14001 - Firmaet følger strikse ISO processer for at 
bibeholde høje forretningsstandarder, og sikre en bæredygtig drift for at 
beskytte miljøet, og reducere dets fodaftryk globalt.

HACCP - ArcticStores opfylder alle HACCP-krav og overholder alle retnings- 
linjer. Vi er også certificeret af Certification Body Australia.

Der anvendes kun hygiejniske og fødevaregodkendte materialer i interiøret. 
Vægge af rustfrit stål og aluminiumsgulve kan højtryks- og dampvaskes for at 
sikre et rent opbevaringsmiljø. Hermetisk forseglede drænhuller er placeret i hvert 
hjørne for at sikre at vandet nemt kan drænes, men forhindrer forurening udefra. 

GDP - De høje isoleringsværdier og præcis temperaturkontrollerede maskiner,  
sikrer at ArcticStore opfylder GDP kravene. ArcticStores kan leveres med GDP 
certificering efter anmodning. 
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PÅ VEJ MOD EN 
GRØNNERE FREMTID 

TITAN’s mål er at udfase alt fossilt brændstofforbrug inden 2028, 
ved selv at producere grøn energi på vores depoter.

Vores plan er at erstatte alle person- og varebiler med elbiler i 2024 og årligt erstatte 15-
20% af containertrucks og lastbiler med miljøvenlige el alternativer. Vi er også begyndt at 
installere solpaneler på vores depoter verden over, for at de kan drive dem selv en gang i 
fremtiden. 

Vi har vores miljø- og klimapolitik oplyst i vores Code of Conduct, som er underskrevet af 
vores leverandører, og vi vil fortsat søge underleverandører der er engageret i at beskytte 
miljøet. 

Vores Tropical ArcticStore modeller giver lavere energiforbrug 
med forhøjet isolationsværdi, og vi er begyndt test af vores 
solcelledrevne ArcticStores. TITAN er ISO 14001 certificeret og 
alt energiforbrug bliver nu registreret årligt. 

WE CARE
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SOLCELLE ENERGI
ENERGIBESPARELSER 

Solcellepaneler skaber gratis energi, og hjælper til med at 
holde forbruget nede på ArcticStores.

I dagtimerne skaber de tagmonterede solcellepaneler energi, der bruges til at drive maskinen. 
Når der indsamles mere strøm end der er brug for, eller mens maskineriet er i ”pause mode”, 
går overskydende elektricitet tilbage til strømtilslutningen og vil blive brugt andre steder i 
dit elnet. Om natten kører maskineriet udelukkende på elnettet. 

Fuldstændig uafhængig drift uden for elnettet er også 
muligt efter anmodning. En kombination af ekstra 
solcellepaneler, batterier og dieselgeneratorer er flere 
muligheder baseret på lokale forhold for at levere 
strøm uden for elnettet. 
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TITAN KONTORER
Scan QR koden for at besøge ArcticStore.com 
og se vores lokationer verden over. 


