




Witamy na stronach katalogu HT-BOX.COM i zachęcamy do zapoznania się z 
naszą ofertą handlową. Wykonujemy składane kontenery magazynowe, ofe-
rując szeroki asortyment produktów i usług. Gwarantujemy najwyższą jakość 
produktów oraz fachową i kompleksową obsługę w zakresie załadunku, trans-
portu, rozładunku oraz montażu.
 

Na zamówienie naszych klientów przygotowujemy kontenery magazynowe, 
które doskonale sprawdzają się np.: na budowie do przechowywania narzędzi 
i niezbędnych materiałów, jak również w branży Self Storage.

Wykonany przez nas system za-
suw i baskwili zapewnia łatwość 
obsługi oraz zabezpiecza przed 
włamaniem.

Specjalne wzmocnienia w skrzy-
dłach drzwi gwarantują ich wysoką 
sztywność oraz bezpieczeństwo. 

Specjalnie zaprojektowane z 3 mm 
blachy naroża nie tylko wzmacniają 
konstrukcję, ale i umożliwiają trans-
port kontenerów za pomocą dźwi-
gu. Dzięki trzpieniom w skrajnych 
narożach, możemy układać konte-
nery jeden na drugim. 

Nasze kontenery można składać 
i ustawiać piętrowo, dzięki czemu 
oszczędza się miejsce i obniża 
koszt transportu.

Nasze kontenery wyposażone są 
w podłogi o grubości 32 mm. Deski 
podłogowe składane są na pióro-
-wpust.

Profile podłogowe o wysokości 70 
mm pozwalają transportować kon-
tener przy użyciu wózka widłowe-
go, wyposażonego w przedłużki.

KONTENERY 
SERIA M

Waga

Waga

Waga

Waga

300 kg

450 kg

560 kg

710 kg

Długość

Długość

Długość

Długość

1642 mm

3142 mm

4642 mm

6142 mm

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

2173 mm

2173 mm

2173 mm

2173 mm

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

2230 mm

2230 mm

2230 mm

2230 mm

Montaż

Montaż

Montaż

Montaż

2 monterów, 30 min

3 monterów, 45 min

3 monterów, 60 min

5 monterów, 60 min

KONTENER 1,5M

KONTENER 3M

KONTENER 4,5M

KONTENER 6M



W celu lepszego zagospodarowania przestrzeni, zaprojektowaliśmy kontenery BOCZNE oraz HYBRYDOWE. 
Pierwsze z nich dają nam możliwość stworzenia od 2 do 4 niezależnych komórek o powierzchni 3m2 każda. Jest 
to świetne rozwiązanie w branży Self Storage, gdzie często klient potrzebuje niewielkiej powierzchni do wynajęcia. 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz innowacyjny produkt: kontener DOUBLE. 
Posiada on ściankę działową w środku i podwójne drzwi usytuowane na dwóch końcach.

KONTENERY 
SERIA MB

KONTENERY 
DOUBLE

Waga Waga

Waga

Waga

Waga

Waga

Szerokość Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

550 kg 500 kg

610 kg

760 kg

650 kg

820 kg

1500 mm 2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

1500 mm

1500 mm

Długość Długość

Długość

Długość

Długość

Długość

Wysokość
Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

3142 mm 3142 mm

4642 mm

6142 mm

4642 mm

6142 mm

2000mm
2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

Szerokość Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Długość Długość

Długość

Długość

Długość

Długość

Długość

Długość

Długość

2173 mm 2173 mm

2173 mm

2173 mm

2173 mm

2173 mm

2000 mm 1500 mm

1500 mm

3000 mm

1500 mm

3000 mm

3000 mm

2000 mm

2000 mm

Wysokość Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

Wysokość

2230 mm 2230 mm

2230 mm

2230 mm

2230 mm

2230 mm

Montaż Montaż

Montaż

Montaż

Montaż

Montaż

3 monterów, 45 min 3 monterów, 45 min

3 monterów, 60 min

5 monterów, 60 min

4 monterów, 75 min

5 monterów, 90 min

KONTENER 3MB
(2 komórki wewnętrzne)

KONTENER 3MD 
(2 komórki wewnętrzne)

KONTENER 4,5MD 
 (2 komórki wewnętrzne)

KONTENER 6MD
(2 komórki wewnętrzne)

KONTENER 4,5MB
(3 komórki wewnętrzne)

KONTENER 6MB
(4 komórki wewnętrzne)

wymiary wewnętrzne komórki wymiary wewnętrzne komórek

wymiary wewnętrzne komórek

wymiary wewnętrzne komórek

Pierwsza:

Pierwsza:

Pierwsza:

Druga:

Druga:

Druga:

wymiary wewnętrzne komórki

wymiary wewnętrzne komórki



Ta lekka wersja kontenera używana jest jako konstrukcja stała lub tymczasowa. Sklep sezonowy, stoisko, 
stojak na rowery, przy boiskowa przebieralnia sportowa, stacja eventowa, budka informacyjna, lub przecho-
walnia ogrodowa, to tylko kilka z zastosowań tej oferty. 

Kontenery HYBRYDOWE to połączenie kontenerów z serii M oraz MB. Stosuje się je przeważnie, aby mak-
symalnie wykorzystać metry kwadratowe posiadanej powierzchni. 

Dążąc do pełnego zadowolenia 
klienta, jesteśmy w stanie stwo-
rzyć kontener poprzez maksy-
malne dopasowanie go do po-
trzeb zamawiającego. Jesteśmy 
otwarci na dialog i wszelkie pro-
pozycje.

WIATY

ZAMÓWIENIA SPECJALNE

Waga

Waga

Waga

360 kg

470 kg

620 kg

Długość

Długość

Długość

3142 mm

4642 mm

6142 mm

Szerokość

Szerokość

Szerokość

2173 mm

2173 mm

2173 mm

Wysokość

Wysokość

Wysokość

2230 mm

2230 mm

2230 mm

Montaż

Montaż

Montaż

3 monterów, 45 min

3 monterów, 60 min

5 monterów, 60 min

WIATA 3M

WIATA 4,5M

WIATA 6M



SYSTEM ZARZĄDZANIA
HT-BOX 4.0

WSPARCIE
 ARANŻACJI DZIAŁKI POD SELF STORAGE

ZADZWOŃ, A ROZWIĄŻEMY TWÓJ PROBLEM  +48 504 322 402

Zaprojektowany i stworzony przez nas software HT-BOX 4.0 
daje wielkie możliwości w zakresie zarządzania wynaj-
mem kontenerów i powierzchni magazynowych Self 
Storage. Niektóre z jego funkcji to:

• Informowanie klienta o nadchodzących płatno-
ściach, wystawionych fakturach czy zaległościach 
płatniczych drogą e-mailową lub SMS;

• Automatyczne generowanie faktur;
• Automatyczne rozliczanie płatności; itp.

Wiedząc jak trudno jest czasem wyobrazić sobie 
końcowy wygląd naszego projektu, wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom naszych inwestorów poprzez 
wprowadzenie do oferty usługi aranżacji działki. Nasz 
zespól pomoże i zaproponuje optymalne wykorzysta-
nie przestrzeni i dobór odpowiednich magazynów przy 
konkretnej lokalizacji. Aranżacje tworzymy w oparciu o 
narzędzia AutoCad.



AKCESORIA  
DO KONTENERÓW

PODJAZD >

SZTABA >
ANTYWŁAMANIOWA

< KLAMKA 

< MASZT
   OŚWIETLENIOWY

< ZASUWA

Wygodny i wyposażony w kółka i rączki transportowe, co znakomicie usprawnia 
pracę z ciężkimi i gabarytowymi ładunkami. 

Montowana na życzenie klienta, zwiększa bezpieczeństwo przed włamaniem.

Wygodny sposób otwierania kontenerów stojących na Twojej 
posesji.

Skonstruowany indywidualnie do potrzeb klienta wysięgnik słu-
żący jako podstawa do instalacji świateł i kamer monitoringu.

Montowana w standardowych modelach kontenerów HT-BOX.COM. 
Jest łatwa w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo przed wła-
maniem.



BOX-STORAGE 
WARSZAWA - OCHOTA

BOX-STORAGE 
WARSZAWA - GOCŁAW

WAKADO 
LUBOŃ - POZNAŃ

BEST-STORAGE 
WARSZAWA - SALOMEA

REALIZACJE



SMART STORAGE 
GDAŃSK



M-MAGAZYN 
ŁÓDŹ

BIG PADLOCK 
ANGLIA



HT-STORAGE 
KOSZALIN

LESSMESS 
CZECHY



STOKADO
WROCŁAW - OPOLSKA

STOKADO
WROCŁAW - KARMELKOWA



Firma
HT-BOX.COM to rozwijająca się dynamicznie 
firma rodzinna z w 100% polskim kapitałem.

Strategia
HT-BOX.COM zwiększa rynki sprzedaży oferując 
własne produkty i usługi, a także pomoc przy 
projektach inwestycyjnych.

Oferta Produkcyjna
HT-BOX.COM jest pionierem w produkcji polskich 
składanych kontenerów magazynowych. Wysoka 
jakość i profesjonalizm to nasza dewiza.

Oferta Usługowa
HT-BOX.COM oferuje szeroki zakres usług 
dążąc do pełnego zadowolenia klienta. Oprócz 
standardowej pomocy przy zamówieniach, 
można skorzystać także z naszej wiedzy o 
gospodarowaniu gruntów czy zarządzaniu 
wynajmem kontenerów – Self Storage.





HT-BOX.COM jest marką z wieloletnim doświad-
czeniem w zakresie obróbki blach i wszelkiego 
rodzaju metali. Nasza firma specjalizuje się w pro-
dukcji składanych kontenerów, które maja szeroką 
gamę zastosowań w miejscach jak: place budowy, 
Self Storage, zakłady przemysłowe, przydomowe 
garaże i inne. Wykonujemy również profesjonalny 
montaż przez kadrę specjalistów w miejscu doce-
lowym.

Oferujemy także kompleksową obróbkę metali CNC 
i konwencjonalną. W swoich usługach posiadamy: 
cięcie laserowe, gięcie, frezowanie, toczenie, szlifo-
wanie oraz malowanie proszkowe.

Nasza firma zatrudnia wykwalifikowanych pracow-
ników i dysponuje nowoczesnym parkiem maszyno-
wym. Posiadamy  biuro konstrukcyjne, które może 
realizować swoje projekty na własnej nowoczesnej 
narzędziowni, dzięki czemu jesteśmy w stanie spro-
stać wysokim oraz różnorodnym wymaganiom na-
szych klientów. Takie zaplecze produkcyjne pozwa-
la na swobodne i terminowe realizacje projektów.

Zapraszamy do współpracy!

HT-BOX.COM
ul. Drawska 62D
78-300 Świdwin
tel.+48 504 322 402
www.ht-box.com


