Modulære affaldspladser

Fleksible og moderne

løsninger

Modulo beton: HJÆ

* Kilde: European Environment Agency/Thomas Henrichs The European
environment - state and outlook 2010: synthesis

Både privathusholdninger og virksomheder bliver stadigt mere bevidste om
behovet for at mindske mængden af
affald - og for at behandle affaldet som
en ressource.
Det er fremskridt, men de kan fremskyndes ved at tilbyde brugervenlige
kildesorteringsanlæg.

I 2006,

3 milliarder ton

AFFALD BLEV PRODUCERET
AF DE 27 EU LANDE:
omtrent halvdelen blev sendt til deponi,
resten blev genanvendt eller sendt til
forbrændingsanlæg*

Lokale myndigheder og deres ansatte
er ansigtet udadtil for disse tiltag, og
ved at levere kvalitetsanlæg opmuntres
brugerne til aktiv deltagelse.

Modulo beton,
et bevidst valg
I de senere år er bevidstheden øget om den hastighed, hvormed
vi bruger og kasserer materialer, og det faktum, at dette er
særdeles skadeligt for miljøet.
Genbrugsstationer synliggør de stigende affaldsmængder for borgerne. Modulo betons fleksible design gør det
let for borgerne at sortere rigtigt og samvittighedsfuldt. I vores hurtigt voksende samfund er det nødvendigt at
holde trit med forandringerne:
De prefabrikerede, patenterede moduler til Modulo beton løsningen giver maksimal fleksibilitet i genbrugspladsens design, og kræver kun en kort installationstid.

ÆLPER JER MED AT ØGE KILDESORTERINGEN

FLEKSIBEL/FREMTIDSSIKRET

MODULÆR

HURTIG

En genbrugsplads opført af Modulo
beton kan til enhver tid ændres i takt
med behovet, ligesom nye moduler
kan lægges til.

Modulo betons modulære løsning kan
leveres i konfigurationer til såvel
store centrale genbrugspladser som
til små lokale genbrugspladser.

Modulo betons moduler er designet
til enkel transport. Levering og installering varer kun få dage. Hvis det
ønskes, kan hele anlægget demonteres, lagres og sættes op igen et
nyt sted med nyt design.
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Modulo beton: GIV
Den generelle miljøbevidsthed er steget
markant de seneste årtier - men forbruget
er også steget. Der skal en stadig stigende
indsats til for at værne om naturen og
udnytte de brugte materialer som en ny
ressource.
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Modulo beton,
et bevidst valg
Muligheden for at ændre og udvide et Modulo beton anlæg
sikrer fleksibilitet i fremtiden, som flere affaldsfraktioner
kommer til.
Med separate containere for hver ny affaldsfraktion reduceres krydsforurening, og på den måde øges ressourcens værdi yderligere.

VER MATERIALER NYT LIV

INTET FUNDAMENT

FREMTIDSSIKRET DESIGN

DISKRET DESIGN

Modulo beton moduler kræver intet
fundament. Det eneste, som behøves,
er et fladt, drænet og stabilt underlag.

En Modulo beton plads kan let og
hurtigt udvides ved stigende trafikmængder eller behov for flere
affaldsfraktioner.

Modulo betons arkitekter har specielt
designet anlægget til at glide diskret
ind i omgivelserne. Genbrugspladsens
udtryk kan ændres i enhver ønsket
retning f.eks. ved at beklæde pladsen
med lokale genbrugsmaterialer.
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Modulo beton: BID
Modulo beton HAR INSTALLERET GENBRUGSPLADSER I
MERE END

Modulo beton fremmer lokalområdets økonomi ved at
benytte lokale betonfabrikker til produktion af modulerne. Dette har mange fordele:
ØKONOMISK: hjælper den lokale industri og optimerer
produktionsomkostningerne.
MILJØ: minimerer CO2-udslippet, som er specielt
transportrelateret.

46 lande
verden over

Modulo beton, en
international samarbejdspartner,
som ser det store billede
Affaldsindustrien er i konstant udvikling: Miljølovgivningen ændres
hyppigt, og der stilles til stadighed krav om øget genanvending.
Yderligere bliver der flere og flere materialer, der kan genanvendes med økonomisk fordel. Det er vigtigt at have fleksibilitet og
være i stand til at kunne reagere hurtigt på disse forandringer.
Siden opstarten i Frankrig i 2004 har Modulo beton med vores unikke, patenterede system vist - verden over - at
vi kan tilbyde fleksible løsninger til genbrugspladser, således at disse kan ændres efter behov. På den måde er
jeres løsning altid opdateret.

DRAGER TIL ET BEDRE MILJØ
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Installation af ge
Modulo beton genbrugspladser er baseret
på en enkel ide
Pladserne er fremstillet af præfabrikerede betonelementer.
Vi tilbyder et udvalg af standarddimensioner - både i
bredde og højde - således at vi kan designe en
skræddersyet løsning, tilpasset jeres behov.
Denne fleksibilitet sikrer, at en løsning findes, uanset placeringen
af jeres anlæg. Mobiliteten gør
modulerne lette at omorganisere
eller flytte om nødvendigt.

1

3 LOSSES MED KRAN

MODULERNE TRANSPORTERES OG

DIREKTE PÅ PLADSEN

HURTIG

ØKONOMISK

For en almindelig genbrugsplads tager
det kun 2-5 dage at installere og levere en nøglefærdig genbrugsplads.

Modulo betons modulære koncept er særdeles
økonomisk attraktivt set i forhold til traditionelle
pladser.
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enbrugspladsen

1

GRUNDSKITSER
EFTER PLAN

2

KLARGØRING
AF GRUNDEN

MONTERING OG

FÆRDIGGØRELSE

FLEKSIBILITET
Hvad enten I ønsker en enkelt affaldsfraktion eller flere, har Modulo beton
løsningen.
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LEVERING AF DEN
NYE GENBRUGSPLADS

VÆGTBELASTNING
Fra 3,5 ton til 29

BRAND
SIKKER

ton

2 timer
09

Den eneste genbru
Finish
Beton er nemt at vedligeholde
og er modstanddygtig over for
slitage og skiftende vejr. Den
kan eventuelt beklædes eller
udføres i andre farver, så pladsen tilpasses det omgivende
miljø.

Sikkerhed
Hegn og slidsker i galvaniseret
stål beskytter brugeren og minimerer spild. Varmgalvaniserede
rækværk.

Kundetilpasning
Pladsen kan tilpasses jeres
helt specifikke ønsker: Et logo
eller kommunens våbenskjold
kan indstøbes i modulet.

Opvarmede
ramper
Skridsikker belægning på
ramper og platform giver
godt vejgreb i vintervejr.

ugsplads, som kan benyttes 200%
100% OVER

KOMPLET
MILJØSTATION
Farligt affald modulet er certificeret til sikker opbevaring af
farligt affald, således at farligt
affald separeres og opbevares
forsvarligt.
Moduler er udformet og konstruktionsmæssigt ens som en
standard Modulo-beton modul
men den store forskel er at
farlige affald modulet bliver
leveret med bund

Det er ligeledes muligt at tilkøbe indstøbte varmekabler,
der automatisk og afhængig
af temperaturen holder ramperne fri for sne og is.

Fendere og styreskinner
Fendere beskytter modulerne mod skader i forbindelse med håndtering af containerne. Afsætning af container lettes via styreskinner
som yderligere beskytter underlaget.
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Den eneste genbru
Opbevaring,
en Modulo beton
fordel
Pladsen under platformen kan
bruges som lager. Her kan der
opbevares farligt affald, elektronik, maskiner, udstyr, redskaber
etc.

Interiør
Modulo beton tilbyder et stort
udvalg af lagerudstyr, som spildkar, containere og beholdere.

ugsplads, som kan benyttes 200%
100% UNDER

Patenteret
Modulo betons præfabrikerede
moduler har et patenteret design.

Standard
Modulo beton genbrugspladser
fremstillet at præfabrikerede
moduler er de eneste, som overholder de strenge Eurocode
krav til brandsikkerhed på 2
timer...og som kan tilbyde opbevaring under hele platformen.
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Modulo beton i billeder

Als, Danmark

Ørbæk, Danmark

Gråsten, Danmark

Galten, Danmark

Hørning, Danmark

Arden, Danmark

Nässjö, Sverige

Southwark, England

Hamborg, Tyskland

Dilbeek, Belgium

Leerdam, The Netherlands

Port Leucate, France
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Modulo beton ApS - Savsvinget 7 - DK 2970 Hørsholm
Telefon +45 7025 3344 - Mail: info@modulo-beton.dk

www.modulo-beton.dk

