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NYT LOGO

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN!

For at markere vores 40 års 
jubilæum har vi ændret vores logo 
til et frisk nyt design, som vi vil 
bruge i al vores kommunikation 
med vores kunder. 

Det originale logo bliver ved med 
at være vores produktmærke; 
det bliver ved med at være det 
officielle mærke på alle vores 
standardprodukter. C

1977

2017

KEND
CC 
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INTRODUKTION

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN!
ores fremtid begyndte i 
1977, da en lille gruppe 
danske eksportører af 
planter og blomster 
begyndte at arbejde 
sammen og strømline 

deres forsyningskæde.  Hollandske 
handlende sluttede sig til dem i firserne.  
Og lige nu er Container Centralen 40 
år ung, har depoter over hele Europa 
og millioner af genanvendelige 
transportenheder i omløb.

Lige siden 1977 har Container 
Centralen været forud for sin tid. 
Vores forretningsmodel har altid 
været baseret på tillid, omsorg og 
deling; hvilket i vores tid passer 
perfekt sammen med den stadig 
mere populære principper om 
”deleøkonomi”. At dele ansvar og at 
stole på hinanden er kernen i det, vi 
tilsammen forsøger at opnå ─ I, vores 
værdsatte kunder i jeres daglige 
forretninger, og vi arbejder sammen 

som et engageret team og sigter efter 
at opbygge langvarige relationer.  Vores 
mission er at få millioner af forretninger 
til at samarbejde som én og at drage 
fordel af alle de praktiske, økonomiske 
og bæredygtige fordele, som det at 
“dele” giver.

At virkeliggøre denne ambition betyder, 
at vi hverken kan (eller vil) hvile på 
vores laurbær. I de kommende år vil vi 
fortsætte med at gøre vores bedste 
for at gøre dit forhold til os lettere og  
bedre. For eksempel ved at introducere 
en ny dynamisk kundeportal, dit eget 
online miljø, hvilket kommer til at 
gøre din kontakt til os nemmere og 
venligere. Og også ved at sætte større 
fokus på at hjælpe dig med og rådgive 
dig om, hvordan du administrerer dine 
genanvendelige transportenheder.

Men hvad end fremtiden bringer, og 
hvor ambitiøse vi måtte være, så vil 
Container Centralen altid blive ved 

med at være en people-to-people 
organisation i en business-to-
business verden.  Ja, vi handler, vi gør 
forretninger med hinanden, men det 
involverer altid mennesker. Derfor vil 
jeg gerne tilføje til tillid, omsorg og 
deling: at lytte. Hvor selvfølgeligt det 
end måtte lyde, så vil det, at være 
opmærksom på hvad vores kunder 
ønsker og har brug for, mere end 
nogensinde før være et kerneelement 
i vores arbejde. Når vi lytter, forstår vi; 
og når vi forstår, kan vi give dig den 
service, som du fortjener.

Med dette i tankerne lad os hilse 
fremtiden velkommen med åbne arme! 
C

Roel de Jong 
Administrerende direktør, Container 
Centralen A/S

V
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TILLYKKE
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TILLYKKE BILÆUM

than

23.000
 customers
23.000
 kunder

I 1977 var GASA GROUP en af flere 
danske blomstereksportører, som var 
med til at starte Container Centralen. 
Allerede dengang kunne man se, 
at behovet for udviklingen af en 
standardiseret blomstertransport-
enhed var afgørende for branchens 
fremtidige ekspansionsmuligheder.

GASA GROUP har gennem sit ejerskab 
spillet en aktiv rolle i at løse behovet 
for at flytte produkter effektivt. 
Container Centralen har gennem 
årerne formået at tilpasse sig og 
løbende udvide produktporteføljen, så 
de i dag fremstår med attraktive tilbud 
til alle dele af forsyningskæden.

Vi ønsker Container Centralen tillykke 
med 40 succesfulde år og ser frem til 
et fortsat tæt fremtidigt samarbejde. 

TILLYKKE MED 40
SUCCESFULDE ÅR!
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40ÅRS JUBILÆUM

CC 40 år!
CC Systemet handler om at samarbejde: 
sammen deler vi millioner af 
genanvendelige transportenheder, der 
flytter produkter på tværs af Europa. Vi 
vil gerne takke alle CC system-deltagere 
for deres støtte, og vi håber på at få 
forbindelse til mange flere for at gøre 
CC systemet endnu stærkere.

Vores historie
Container Centralen (CC) 
blev grundlagt i 1977 som en 
samarbejdssatsning mellem de danske 
blomster- og potteplanteeksportører. 
I 1980 blev de første hollandske 
eksportører medlemmer af CC 
Systemet. I 1989 opkøbte VGB 
– det hollandske forbund for 
blomsterengrossalg – en del af CC og 
CC blev et aktieselskab registreret i 
Danmark. CC Containeren blev den 
anerkendte standard for transport og 
præsentation af blomster og planter i 
Europa. C

 in
40
 countries

 more than

23.000
 customers

cc
   40 ÅR!

 i
40
lande

Over

23.000
 kunder
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VORES PRODUKTER

811 mm x 605 mm x 182 mm 

400 kg UDL

Fyldte: 66
Tomme: 768

Halv palle

13,3 kg

13,3 kg

Certificeret til støjsvar levering 
(PIEK)

13,3 kg

603 mm x 403 mm x 152 mm

200 kg UDL

Fyldte: 128
Tomme: 1536

Kvart palle

13,3 kg

13,3 kg

Certificeret til støjsvar levering 
(PIEK)

13,3 kg

Rolly

CC Rolly

CC Low Noise 
Rolly

GENANVENDELIGE  
 TRANSPORTENHEDER

CC Euro Rolly

CC Low Noise 
Dolly

CC Euro Dolly

Dolly

CC Dolly
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VORES PRODUKTER

1350 mm x 565 mm x 1900 mm

Bund + 4 hjørnestolper: 34,2 kg
Hylde: 6,5 kg

I alt: 450 kg UDL Pr. hylde:  
60 kg UDL

Fyldte: 43
Tomme: 43 med maksimalt 2580 
hylder

Standard i blomsterbranchen
Justérbare hylder

6 størrelser  
Lille: 400mm x 300mm x 86,6 mm
Stor: 600mm x 400mm x 240mm

585 g – 2 kg

4 kg – 20 kg UDL
Rumfang: 7,5 l – 47,6 l 

Fyldte / tomme: 1040-6500

Europæiske størrelsesstandarder
Kan fås med låg

 

810mm x 608mm x 1258 

Bund: 14,6 kg
Hjørnestolpe (1100 mm høj):  
2,0 kg, Hylde: 3,4 kg

I alt: 400 kg UDL 
Pr. hylde: 125 kg UDL 

Fyldte: 64
Tomme: 128 med maksimalt 
2688 hylder

Standard i blomsterbranchen
Justérbare hylder
Containere m 110cm søjlerør 
kan dobbeltstakkes

715mm x 565mm x 1900mm

Bund + 4 hjørnestolper: 28,3 kg
Hylde: 3,4 kg

I alt: 400 kg UDL 
Pr. hylde: 60 kg UDL

Fyldte: 78
Tomme: 78 med maksimalt 4680 
hylder

Standard i blomsterbranchen
Justérbare hylder

4 størrelser  
Lille: 399mm x 299 mm x 159,5
Stor: 600mm x 400mm x 220mm

870-1835 gr

6 kg - 20 kg UDL
Rumgang: 14 l – 45 l

Fyldte: 1040-3120
Tomme: 7800-15.600

Conforme al estándar europeo
Cajas plegables

800 mm x 665 mm x1900 mm

30,5 kg

500 kg UDL

Fyldte: 60
Tomme: 180

Eksterne 
dimensioner  
(L x B x H)

Vægt Bæreevne Vognlæs UDL: Uniformly 
Distributed Load 
(Ensartet fordelt 
last)

CC Container

CC Eurocontainer

CC Halfcontainer

CC Rollcontainer

CC Freshbox CC Euro crate
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VORES TJENESTER

Systemet forklaret  

CC POOL

Hvad er puljedeling?
Puljedeling er den delte brug af udstyr. 
Ved at deltage i CC Systemet, deler 
du standardiserede, genanvendelige 
transportenheder med andre 
virksomheder. At dele sparer penge og 
gør din logistik mere effektiv.

Som deltager i CC Systemet skal du 
ikke tage dig af vedligeholdelse eller 
reparation af transportenheder, og du 
skal ikke have enheder på lager, som du 
ikke har brug for. Du kan transportere 
produkter uden at ompakke dem, og 
du har intet spild i sidste ende.  

•  Standardiseret: nem planlægning og 
udveksling med partnere

•  Delt: ingen ompakning, intet besvær 
med hensyn til ejerskab 

•  Bæredygtigt: genanvendelig, intet 
spild

Deltagelse i CC Systemet
Som deltager i CC Systemet har du 
adgang til CC’s depotnetværk i hele 
Europa. CC opretholder sine egne 
depoter, og vi samarbejder med andre 
spillere indenfor branchen om at 
dække så mange områder som muligt, 
på steder der er nemme at nå. Vi styrer 
tilgængeligheden af transportenheder 
i hele netværket og tager os af 
reparationer. Hvis du afleverer en 
enhed, der er i stykker, modtager du 
straks en fungerende enhed i bytte.  

CC tager sig af:
•  vedligeholdelsen af depot-netværk i 

hele Europa
•  at administrere kvaliteten 

og tilgængeligheden af 
transportenheder

•  omgående reparation af 
transportenhedere C
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MISSION

MISSION, VISION
VÆRDIER

CC har 
specialiseret sig i 
administrationen 
af puljer af 
genanvendelige 
transportenheder 

og i at skabe koncepter til deling. 
Princippet om deling er, at ubrugt 
værdi er spildt værdi. Virksomheder 
betaler for det, de bruger, og de 
samlede omkostninger ved ejerskabet 
deles af mange. Ud over at være 
mere effektiv, resulterer deling også 
i problemfri brug, fordi ulempen ved 
ejerskab (ansvar for pleje, sortering, 
rengøring eller opbevaring) er 
fraværende. Så hvorfor eje, når deling 
giver dig det samme værktøj med færre 
ulemper? Derfor er CC på en færd 
for at få millioner af forretninger til at 
samarbejde som én. Som ét team, med 
én drøm: én effektiv forsyningskæde i 
hele sektoren.

 

Vi er ét team
Kunder og partnere er en integreret del 
af vores team.

Få det til at ske
Handling er den eneste vej til 
fremskridt.  

Omfavn forandring
Nutidens forsyningskæder og den 
måde, hvorpå virksomheder gør 
forretninger på, ændrer sig hurtigt. 
Derfor er smidighed af yderste 
vigtighed. 

Personligt engagement
CC ønsker at udvikle sig til en people-
to-people organisation i en business-
to-business verden.  C

At få millioner af 
forretninger til at 
samarbejde som én

C
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40ÅRS JUBILÆUM

For 40 år siden
PRODUKTER  
LANCERET  
I 1977 Post-it-sedler

Selvklæbende sedler fra 
virksomheden 3M; de sidder fast, 
men er også nemme at fjerne. 
Den særlige lim blev udviklet 

af en 3M-videnskabsmand i tresserne. 
På det tidspunkt prøvede de på at 
lave en stærkere og sejere lim, hvorfor 
opfindelsen lod til at være ubrugelig. 
Men af en eller anden grund blev ideen 
hængende hos videnskabsmanden. Det 
tog flere år, før det hele faldt på plads, 
da en 3M-kollega gentagne gange blev 
frustreret over, at han ikke kunne finde 
den rigtige salme i sin bog, når han sang 
i kirken. Han skulle bruge et selvlimende 
bogmærke, der var nemt at fjerne ... og 
så faldt femøren. De slog sig sammen 
og udviklede Post-it, som kontorer og 
hjem tog imod med åbne arme efter 
lanceringen i 1977. (www.post-it.com)

Isostar sportsdrik
I dag kan energidrikke fås i alle 
supermarkeder, men tilbage 
i halvfjerdserne var de en 
revolutionerende ny ide. Den første 
Isostar sportsdrik blev lanceret i Schweiz 
i 1977 og var specielt designet til at 
møde atleters ernæringsbehov. I dag 
arbejder Isostar stadig tæt sammen med 
ernæringseksperter, trænere og atleter 
om at opfylde sportsudøveres behov.  
(www.isostar.com)

LEGO Technic
LEGO, der er en forkortelse af 
’leg godt’, har en lang historie. 
Virksomheden begyndte i 1932 som en 
lille snedkerbutik, der lavede trælegetøj 
til børn. I halvtredserne blev LEGO 
klodsen, som vi kender den i dag, 
patenteret og lanceret. LEGO forsøger 
at forny sig selv hvert år, hvilket i 1977 
førte til en særlig produktlancering: 
LEGO Technic. Med LEGO Technic blev 
der åbnet op for en helt ny række af 
muligheder for at bygge og lege. (www.
lego.com)

CC Container
Tilbage i halvfjerdserne var der ingen 
standardiseret måde at pakke og 
transportere blomster og potteplanter 
på.  Papkasser, andre kasser eller paller 
havde hver deres egne ulemper. En 
gruppe af danske transportører af 
blomster og potteplanter besluttede sig 
for at slå sig sammen. Deres mål var en 
robust container med hylder, der kunne 
tilpasses i højden for at være praktisk til 
flere slags produkter, nemme at samle 
og nemme at skille ad. CC Containeren 
blev udviklet og patenteret i 1976, 
og i 1977 blev den lanceret. Den blev 
standard i gartneri-branchen i Europa 
med 3,5 millioner CC Containere i 
cirkulation i dag.
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KOLOFON

For 40 år siden
PRODUKTER  
LANCERET  
I 1977

Kolofon

Container Centralen er 50 % ejet 
af den danske virksomhed GASA 
Group, der er en af Europas førende 
eksportører af blomster og planter 
og 50 % ejet af VGB, det hollandske 
handelsforbund med engrossalg 
af blomster og planter. Sammen 

understøtter vi den logistiske drift for 
mere end 23.000 kunder i 40 lande 
verden over.
Container Centralen A/S 
Sanderumvej 16
5250  Odense SV 
Danmark
CEO: Roel de Jong

CVR: 13909709 / Momsnummer: 
DK13909709
CC Magasin #1.
December 2017
Redaktør: Nicole Bauritius, 
n.bauritius@container-centralen.com
Bidragydere: Bas Berwers
Billeder: iStock

CC i Europa



Shared Service Center
Correspondence address
Container Centralen
Postbus 443
NL-2130 AK Hoofddorp
The Netherlands
Tel. +31 235 544 020
Fax. +31 235 544 029
info@container-centralen.com

Head Office
Container Centralen A/S
Sanderumvej 16
DK-5250 Odense SV
Danmark
DK13909709
CEO Roel de Jong

Sales Offices 
Benelux
Container Centralen Benelux bv
Siriusdreef 2
NL-2132 WT Hoofddorp
Nederland
Tel. NL: +31 235 544 020
Tel. BE: +32 2 899 08 74
Fax. +31 235 544 029
ccbenelux@container-centralen.com

Denmark, Norway, Sweden, Finland
Container Centralen A/S
Afd Nordic
Sanderumvej 16
Lokale 142-147
DK-5250 Odense SV
Danmark
Tel. +45 63 14 21 90
Fax. +45 63 14 21 98
ccnordic@container-centralen.com

France
Container Centralen France sarl
Chez BDO
43/47 avenue de La Grande Armée
75116 Paris
France
Tel. +33 241 220 110
Fax. +33 241 220 111
ccfrance@container-centralen.com

Germany, Austria, Switzerland
Container Centralen GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a, Haus 7
D-22453 Hamburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 405 390 80
Fax. +49 (0)4053908100
ccdach@container-centralen.com

Italy
Container Centralen Italia S.r.l.
Soc. Unipersonale, Sede Legale
c/o Studio Sala e Associati
Largo Augusto, 8
20122 Milano
Italia
Tel. +39 0187 969 256
Fax. +39 0187 963 045
ccitalia@container-centralen.com

Poland
Container Centralen Polska Sp. z o.o.
Ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
Polska
Tel. +48 326 304 114
Fax. +48 326 304 118
ccpoland@container-centralen.com

Spain and Portugal
Container Centralen Iberica S.L.U.
c/o BDO
Calle Sant Elies, núm. 29-35, 5ª planta
08006 Barcelona
España
Tel. +34 944 805 455
Fax. +34 944 805 456
cciberica@container-centralen.com

United Kingdom
Container Centralen Ltd.
c/o BDO LLP
Level 12
Thames Tower
Reading
Berkshire RG1 1LX
United Kingdom
Tel. +44 (0)1322 294267
Fax. +44 (0)1322 225290
ccuk@container-centralen.com

Subsidiaries
USA
www.cc-racks.com 

Pool Service B.V.
www.pool-service.nl

KONTAKT OS!


