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EN NY GENERATION ÅTERVINNINGSCENTRALER

Det har varit ytterligare ett bra år för 
Modulo beton, med flera lösningar lever-
erade i Skandinavien. Bland annat så har 
Høje-Taastrup kommun, i samarbete med 
Vestforbrændingen, valt Modulo betong 
för att uppgradera sin återvinningscentral. 
REMIKS i Tromsö utvidgade sin plats med 
ytterligare 4 fraktioner under en helg – utan 
att behöva hålla platsen stängd, och vi har 
öppnat ett kontor i Finland, där vi redan 
har levererat den första lösningen till HSY 
Helsingfors. Samtliga projekt har varit myck-
et framgångsrika, och våra kunder är mycket 
nöjda. I typisk Modulo beton stil har vi lever-
erat i tid och till överenskommet pris i alla 
projekt!

Lars Steen-Jørgensen
Adm. direktør

På dagens återvinningscentraler är god 
skyltning av stor betydning. Det gör att 
besökande snabbt hittar till rätt fraktion. 
Skyltarna på en återvinningscentral utsätts 
för hård belastning, och det är därför viktigt 
med en lösning som ger lång hållbarhet. 
Skyltarna ska i tillägg till att vara robusta 
också kunna erbjuda flexibilitet och 

möjligheter till grafisk utformning.

Hållbara och solida
Modulo Skylt är producerade i solid var-
mgalvaniserad stål, som tål den hårda 
belastningen som de utsätts för på en åter-
vinningscentral.  

Modulära 
Modulo Skylt är modulära och kan kon-
verteras från en standardskylt till en dub-
belskylt på några få minuter.

Flexibla
Modulo Skylt är flexibel och kan utökas med 
toppskylt med fraktionsnummer eller klap-
pram för ytterligare information om sorterin-
gen på fraktionen.

Moulo Skylt  
Skyltar utvecklade speciellt för återvinningscentraler 
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Utbyggnad av återvinnings-
Centralen i Tromsø
REMIKS i Tromsø etablerade en Modulo beton lösning sommaren 
2014. Eftersom det rådde osäkerhet om både trafik- och avfalls-
mängder så beslutades det att gå för en lösning med 14 fraktion-

er. Det visade sig fort att behovet var större än förväntat, och REMIKS valde därför att utvidga anläggningen med 4 nya fraktioner 
redan i 2015. I dag är det totalt 18 fraktioner på platsen.

Utbyggnaden blev färdigställd under en helg, eller rättare sagt från fredag kl. 18 till söndag kl. 18. 
Ramperna och kantmodulerna i vardera änden avlägsnades, och totalt blev 4 nya modulrader samman-
fogade med de existerande modulerna. Samtliga moduler återanvändes i den nya utbyggda-lösningen. 
Stängsel och skavskydd i containerfacken monterades också på de nya sektionerna. Kl. 7 på måndagsmor-
gonen kunde den nya utvidgade återvinningscentralen öppna, efter endast  2 dagars monteringsarbete.

UNIKT FÖR 
Modulo beton
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Modulo beton nyhetsbrev

EN NY GENERATION ÅTERVINNINGSCENTRALER

Referenser – senaste nytt  
Det är viktigt för oss att samtliga av våra kunder är nöjda med den lösning dom har köpt. Vi kan med 
stolthet säga at alla våra kunder är referenser, och deras anläggningar är öppna för besök. 

Flexibelt  och  flyttbart  underlag  som skyddar  asfalten  mot  slitage  och 
som  samtidigt dämpar buller från hanteringen av containern. 
Skyddar underlaget: Modulo containermatta skyddar alla underlag 
mot slitage och skador från hantering av containrar, och  ger samtidigt 
en viss viktfördelning så att  sättningsskador under rullarna undviks. 
Minimerar buller:  Modulo containermatta dämpar i väsentlig grad 
buller från container-hanteringen – till glädje för grannar i närmiljön, 
medarbetare och användare av platsen.
Mobilt: Modulo container matta är mobil och flyttas enkelt med hjälp av 
de integrerade lyftbeslagen.
Snabb montering: Modulo containermatta monteras av era 
egna medarbetare på 5 minuter för varje fraktion, vilket minimerar 
kostnaden. 
Minimalt underhåll: Modulo containermatta är producerad i 
självläkande High Molecular Polyethylene med hög mekanisk styrka, 
där  småskador reparera sig själv. Modulo containermatta kan enkelt 
flyttas for rengöring och underhåll.

Modulo Containermatta 

Producerad av 

100% återvunnet 

plastmaterial

Se fler referenser på:  
www.modulo-beton.dk

H ø j e - Ta a s t r u p  G u d e r u p
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Produktnyheter

I samarbete med Philips Lightning, kan vi nu 
erbjuda moderna och innovativa belysning-
slösningar som ger en effektiv och estetisk 
tilltalande belysning av återvinningscentral 
och körfält. 

Den senaste utvecklingen av Modulo beton 
konceptet är triangulära moduler, som gör 
att man enkelt kan placera containrar längs 
en sträcka av standardmoduler eller annan 
existerande rak kant. Detta ger väsentligt 
bättre användning av utrymmet under plat-
tformen, och tillåter flera containrar på ett 
mindre utrymme.

Modulo betongen har utvecklat 
prefabricerade omklädnings- och 
toalettmoduler för den modulära 
återvinningscentralen. Modulerna är 
10m² och innehåller separat toalett, 
dusch och garderob. Modulerna 
installeras - liksom resten av återvin-
ningscentralen - på en dag eller två.

I samband med mottag av farligt avfall upp 
på platsen och senare transport till lagring, 
har vi nu integrerat en lösning med varuhiss 
som för avfallet direkt ner i de specialdesig-
nade förvaringsrummen för farligt avfall som 
är lokaliserade i modulernas källarutrymme. 
Hissen kan etableras på utsidan av moduler-
na, eller invändigt via urtag i modulerna.

Belysning på återvin-
ningscentralen  

Trekantmoduler

Toalett och omklädningsrum i moduler 

Saxlift 

Modulo Block  

Omlastnings-
ramp

Flexibla byggklotsar

Modulo Block är ett flexibelt koncept, som 
består av tunga och låsbara betongblock, 
som enkelt sammanfogas. Precis som med 
legoklossar är det möjligt att bygga ihop dem 
tillsläta och flexibla väggar.

• 180 x 60 x 60 cm 
• 90 x 60 x 60 cm  
• 60 x 60 x 60 cm  Modulo Block finns i 3 storlekar (L x B x H): 

Modulo betongen har utvecklat en 
ramp för omlastning från renova-
tionsbil till container eller bås.

Rampen kan produceras i valfri 
höjd och med individuell stigning 
av uppkörningsrampen. Precis som 
resten av Modulo beton konceptet 
är rampen flyttbar, lätt att bygga ut 
eller bygga om när behoven ändras.



www.modulo-beton.se

Savsvinget 7, 2970 Hørsholm | Telefon 7025 3344 | info@modulo-beton.dk | www.modulo-beton.se

Vi producerar och installerar modulära, moderna, återvinningscentraler och kompletta moduler för lagring av farligt avfall. Vi är ett team bestående 
av flexibla medarbetare som kan realisera ert projekt – oavsett vilka utmaningar som måtte finnas. Med utgångspunkt i en måttsatt kartskiss och 
ett samtal om era krav och önskemål för platsen, kan våra arkitekter och ingenjörer ge lösningsförslag som er specialtillpassade varje projekt.
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WasteNet är en App för containertömn-
ing. Nu är det slut på att beställa tömning 

från olika avfallsentreprenörer via telefon eller 
e-post. Modulo betong kan presentera en indi-
viduellt tillpassad App där ni kan installera eran
transportör och eran container - och den töms
med ett klick.

WasteAcademy är en webbaserad utbildningsportal som 
ger bolaget möjlighet att alltid kunna hålla sina anställda 
100% uppdaterade inom korrekt avfallshantering.

Modulo digitala 
produkter

Vi har utvecklat ett koncept bestående av två moduler var 
man kan placera en container med låsbara dörrar för lagring 
av vitvaror. Vitvarorna kan därför lossas direkt på plattformen 
eller rampen. Besökarna kan själva placera det i containern, 
vilket gör arbetet enklare för både användare och personalen 
på platsen. Sist, men inte minst, ger detta en estetisk bra 
och smidig lösning. Lösningen kan etableras på samtliga 
befintliga återvinningscentraler, med individuellt anpas-
sade lösningar.

Containrar för vitvaror/kyl och frys

Ett stort tack till alla som tog sig tid att besöka oss på mässorna:


