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EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER

Modulo Sign

Skilte udviklet til genbrugspladser

Det har været endnu et godt år for Modulo
beton med flere løsninger leveret over hele
Norden. Bla. har Høje-Taastrup kommune
i samarbejde med Vestforbrænding valgt
Modulo beton til opgraderingen af deres
genbrugsplads. Remiks i Tromsø fik udvidet
deres plads med fire fraktioner over en weekend – helt uden at holde lukket. Vi har også
åbnet kontor i Finland, hvor vi allerede har
leveret den første løsning til HSY i Helsinki.
Alle projekter har været meget succesfulde,
og vores kunder er yderst tilfredse; og helt
typisk for Modulo beton, så har vi leveret til
tiden og prisen i alle projekter! Jeg håber, I
finder vores årlige nyhedsbrev interessant
og relevant. Godt nytår!

NYHED

Lars Steen-Jørgensen
Adm. direktør

På dagens genbrugsplads er det yderst
vigtigt 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.
Holdbare og solide
Modulo Sign er fremstillet af solidt
varmgalvaniseret stål, og kan holde til
det hårde miljø på en genbrugsplads.
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.

Udvidelse af genbrugspladsen i Tromsø
Remiks monterede en Modulo
beton-løsning i sommeren 2014. De valgte en løsning med 14
fraktioner, da de ikke rigtigt kendte til trafik-/affaldsvolumen på
denne nye plads. Økonomien spillede også ind, da der var kun sat budget af til denne løsning. Det viste sig hurtigt at der var mere
volumen på pladsen end beregnet, og derfor valgte Remiks allerede i 2015 at udvide løsningen med fire fraktioner. Der er i dag i
alt 18 fraktioner på Modulo beton-løsningen.
Udvidelsen blev færdiggjort på en enkelt weekend, eller rettere sagt fra fredag aften kl. 18 til søndag
aften kl. 18. Ramperne og en række moduler i hver ende blev afmonteret, og i alt fire yderligere rækker
af moduler blev monteret sammen med de eksisterende moduler. Alle moduler blev genbrugt i den nye,
udvidede løsning. Der blev yderligere opsat nye hegn og fendere på det udvidede område. Pladsen kunne
genåbne mandag morgen, efter kun to dages arbejde!

UNIKT FOR
Modulo beton

www.modulo-beton.dk
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Modulo beton nyhedsbrev

Nyeste referencer
Det er vigtigt, at alle vores kunder er begejstrede for den løsning, de har købt.
Vi kan med stolthed sige, at alle vores kunder er referencer, og de er alle åbne for besøg.

LUDVIKA

Guderup

Se flere referencer på
www.modulo-beton.dk

H ø j e - Ta a s t r u p

Modulo Container Mat
Fleksibelt og flytbart underlag, der beskytter asfalten mod slitage og
samtidig dæmper støj fra håndtering af containeren.
Beskytter underlaget: Modulo container mat beskytter ethvert underlag mod slid og skader fra håndtering af containerne, og samtidig giver
det en vis vægtfordeling, således at sætninger under rullerne undgås.
Minimerer støjen: Modulo container mat dæmper støjen fra containerhåndteringen signifikant – til glæde for naboer i nærmiljøet, medarbejdere og brugere af pladsen.
Mobilt: Modulo container mat er helt mobilt og flyttes nemt ved de
indbyggede løftebeslag.
Hurtig montering: Modulo container mat monteres af jeres egne
medarbejdere på fem min. for hver fraktion, hvilket minimerer
omkostningerne.
Minimal vedligeholdelse: Modulo container mat er udført i selvhelende
HMP plast med høj mekanisk styrke, så småskader reparerer sig selv.
Modulo container mat kan flyttes for rengøring og vedligeholdelse.
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Produktnyheder

Belysning af
genbrugspladser

Trekantede moduler Sakselift

I samarbejde med Philips Lightning tilbyder
vi nu moderne, fremtidsrettede belysningsløsninger, der giver effektiv og æstetisk
belysning af pladserne og tilkørselsanlæg.

Den nyeste tilføjelse til Modulo beton konceptet er trekantsmodulerne, som gør det
let at placere containere langs et lige stræk
af standardmoduler. Dette giver væsentlig
bedre udnyttelse af pladsen under platformen og plads til flere containere på
mindre plads.

Toilet og omklædning under modulerne
Modulo beton har udviklet præfabrikerede omklædnings- og toiletmoduler til den modulære
genbrugsplads. Modulerne er
10 kvadratmeter og indeholder
separat toilet, bad og omklædning.
Modulerne installeres - som resten
af genbrugsstationen - på en dag
eller to.

Modulo Block

Fleksible byggeklodser
Modulo Block er et yderst fleksibelt konstruktionskoncept, som består af tunge og låsbare
betonblokke, der nemt og enkelt kan bygges
sammen. Præcis som LEGO-klodser er det
muligt at bygge dem sammen til glatte og
fleksible vægge.

Modulo Block findes i 3 størrelser (L x B x H):

•
•
•

180 x 60 x 60 cm
90 x 60 x 60 cm
60 x 60 x 60 cm

I forbindelse med modtagelse af farligt
affald på pladsen og senere transport til
opbevaringsrummet har vi nu integreret en
fragtelevator, der tager affaldet direkte ned
i de specialdesignede opbevaringsrum til
farligt affald.

Omlastningsrampe

Modulo beton har udviklet en
rampe til omlastning fra renovationsbil til container eller kumme.
Rampen kan fremstilles i valgfri
højde og med individuel stigning
på tilkørselsrampen. Præcis som
resten af Modulo beton konceptet
er rampen flytbar, let at udvide eller
ombygge, når behovet ændrer sig.

www.modulo-beton.dk
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Modulo digitale
produkter
Container til hårde hvidevarer
Vi har udviklet et koncept bestående af to moduler, hvorpå der
kan opsættes en skibscontainer med aflåselige døre til hårde
hvidevarer. Med disse kan hvidevarerne aflæsses direkte på
platformen eller rampen. Borgerne sætter dem selv på plads
i containeren, og krogbilen kan derefter afhente. En optimal
løsning for såvel borgere som medarbejdere på pladsen.
Borgerne kan aflevere alt affald oppe på rampen, og medarbejderne slipper for at håndtere de tunge hårde hvidevarer.
Sidst men ikke mindst giver det en æstetisk og ryddelig plads.

WasteNet er en App for containertømning. Nu er det slut med at bestille tøm-ning
fra forskellige affaldstransportører via telefon eller e-mail. Modulo beton præsenterer
en Individuelt tilpasset App, hvor jeres transportører og containere kan oprettes - og tømmes med et klik.
WasteAcademy er en webbaseret uddannelsesportal, der
giver virksomheden mulighed for, at medarbejderne altid er
100 % opdaterede i korrekt håndtering af affald.

Løsningen kan
tilsluttes alle
eksisterende
pladser og
produceres
individuelt
efter ønske.

En stor tak til alle jer, der tog jer tid til at kigge forbi på vores udstillinger:

www.modulo-beton.dk
Vi fremstiller og installerer modulære, moderne, genbrugspladser og moduler til 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. Med udgangspunkt i en grundplanstegning, og en snak om den krævede kapacitet, udarbejder vores arkitekter og ingeniører gerne et løsningsforslag til præcis jeres projekt.
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