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Modulo Sign  

Skilte udviklet til genbrugspladser 

Holdbare og solide
Modulo Sign er fremstillet af solidt varmgalvaniseret 
stål, og kan holde til det hårde miljø på en genbrugs-
plads.

Modulære
Modulo Sign er modulære og kan konverteres fra 
standardskilt  til dobbeltskilt på få minutter.

Fleksible
Modulo Sign er fleksible og kan udvides med topskilt 
med fraktionsnummer eller klapramme for yderligere 
information om sorteringen på fraktionen.

På dagens genbrugsplads er det yderst vigtig med 

en god skiltning. Det betyder at de besøgende hurtigt 

finder de rigtige sorteringer. Genbrugspladsen 
er et hårdt belastet område at skilte, så det er 

vigtigt med en løsning, der sikrer lang holdbarhed. 

Skiltene skal samtidig tilbyde fleksibilitet, grafiske 
muligheder og robusthed.

600x850mm 2 skilte a’ 600x850mm

Rådgivning

I kan også trække på 
vores erfaring og få 
input til jeres valg af 
skilte og tilbehør. Vi 
tilbyder rådgivning i 
forhold til placering af 
skilte, skilteinformation 
og det rigtige tilbehør.  

Standardskilt Dobbeltskilt
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Om Modulo beton
Vi fremstiller og installerer modulære og moderne, genbrugspladser og alt i tilbehør til 
bestående løsninger som f.eks. skilte, belysning, SW for containerstyring, uddannelse 
af medarbejdere, fenderløsninger, moduler for farligt affald. Vi har et team af fleksible 
og dynamiske medarbejdere der kan realisere dit projekt - uanset hvilke tekniske og 
økonomiske udfordringer der måtte være. vores arkitekter og ingeniører udarbejder 
gerne et løsningsforslag til præcis jeres projekt. Vi er dedikerede til at finde den bedste 
løsning, der passer til den konkrete sag.

Standard beslag til skilt 

Betonfod til flytbart skilt   

Kombineret beslag 
til hegn og skilte til 
Modulo egen løsning  

Topskilt F.eks. med 
fraktionsnummer

Snapramme eller 
klikramme - den smarte 
løsning til yderligere 
og udskifteligt info på 
fraktionen

Tilbehør 

Hurtig levering 

Alle standard-
produkter er 
på lager og kan 
sendes ud med 
kort varsel. 


