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EN NY GENERASJON MILJØSTASJONER 

Det har vært et godt år for Modulo beton, med 
flere løsninger levert over hele Skandinavia. 
Blant annet har Høje-Taastrup kommune 
i samarbeid med Vestforbrændingen valgt 
Modulo betong for oppgradering av sin mil-
jøstasjon. Remiks i Tromsø utvidet sin plass 
med 4 fraksjoner i løpet av en helg - uten å 
måtte holde plassen stengt, og vi har åpnet 
et kontor i Finland, hvor vi allerede har levert 
den første løsningen til HSY Helsinki. Alle 
prosjektene har vært meget vellykkede, og 
våre kunder er meget fornøyde. På typisk 
Modulo beton vis har vi levert på tid og til 
avtalt pris i alle prosjekter!

Lars Steen-Jørgensen
Adm. direktør

På dagens miljøstasjoner er det meget viktig 
at skiltningen er god, slik at den besøkende 
raskt finner frem til riktig fraksjon. 
Miljøstasjonen er et område hvor skilter 
utsettes for hard belastning, og det er derfor 
viktig at man benytter en løsning som sikrer 
lang holdbarhet. Skiltene skal i tillegg til å 
være robuste også kunne tilby fleksibilitet 
og muligheter for grafisk utforming.

Holdbare og solide
Modulo Skilt er produsert i solid varmgal-
vanisert stål, og tåler det røffe miljøet som er 
på en miljøstasjon.

Modulære
Modulo Skilt er modulære og kan konver-
teres fra standardskilt til dobbeltskilt på 
få minutter.

Fleksible
Modulo Skilt er fleksible og kan utvides 
med topp-skilt med fraksjonsnummer eller 
klappramme for ytterligere informasjon om 
sorteringen ved fraksjonen.

Modulo Skilt
Skiltserie spesielt utviklet for miljøstasjoner
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Utvidelse av 
miljøstasjonen i Tromsø
REMIKS i Tromsø monterte en Modulo beton løsning som-
meren 2014. Da det rådet usikkerhet om både trafikkgrunnlag 
og avfallsvolumer så valgte man i utgangspunktet å gå for en 

løsning med 14 fraksjoner. Det viste seg imidlertid raskt at både trafikkmengde og avfallsvolum var større enn forventet, og REMIKS 
valgte derfor å utvide løsningen med 4 nye fraksjoner allerede i 2015. Det er nå totalt 18 fraksjoner på deres Modulo beton løsning.

Utvidelsen ble gjennomført i løpet av en enkelt helg, eller rettere sagt fra fredag kl. 18 til søndag kl. 18. 
Rampene og et antall sidemoduler i hver ende ble fjernet, og totalt fire nye rekker med moduler ble 
installert sammen med de eksisterende modulene. Samtlige moduler ble gjenbrukt i den nye utvidede 
løsningen. Gjerder og fendere ble så installert på de nye seksjonene. Anlegget kunne åpnes igjen som 
planlagt kl 07:00 på mandags morgen, etter kun to dager med installasjonsarbeid!

UNIKT FOR 
Modulo beton
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Modulo beton nyhetsbrev 

EN NY GENERASJON MILJØSTASJONER 

Referanse – siste nytt! 
Det er meget viktig for oss at alle våre kunder er fornøyde med den løsningen de har kjøpt. 
Vi kan med stolthet si at samtlige av våre er referanser, og åpne for besøk.

Fleksibelt og flyttbart underlag som beskytter asfalten mot slitasje og 
samtidig demper støyen fra håndteringen av containeren. 
Beskytter underlaget: Modulo containermatte beskytter ethvert under-
lag mot slitasje og skader fra håndtering av containere og samtidig gir en 
viss vektfordeling slik at setninger under rullene unngås.
Minimerer støyen:  Modulo containermatte beskytter ethvert underlag 
mot slitasje og skader fra håndtering av containere og samtidig gir en viss 
vektfordeling slik at setninger under rullene unngås.
Mobilt:  Modulo containermatte er mobilt og flyttes enkelt ved hjelp av 
de integrerte løftebeslagene.
Hurtig montering: Modulo containermatte kan monteres av egne 
medarbeidere på 5 min for hver container, hvilket minimerer omkostnin-
gene.
Minimalt vedlikehold: Modulo containermatte er utført i selvlegende 
High Molecular Polyethylene med høy mekanisk styrke, hvor småskader 
reparerer seg selv. Modulo container matte kan flyttes for rengjøring og 
vedlikehold.

Modulo Containermatte

Produsert av 

100% gjenbruks-

materialer

Se flere referanser 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 samarbeid med Philips Lightning kan vi nå 
tilby moderne og fremtidsrettede belysning-
sløsninger som gir effektiv og estetisk tiltal-
ende belysning av miljøstasjon og kjørefelt.

Den seneste utvidelsen av Modulo betong 
konseptet er trekantede moduler som gjør 
at man enkelt kan plassere containere langs 
en rett strekning av standardmoduler eller 
eksisterende kant. Dette gir en mye bedre 
utnyttelse av plassen under plattformen, og 
rom til flere containere på mindre plass.

Modulo betong har utviklet et kon-
sept med prefabrikkerte garderober 
og toalettmoduler for sine mod-
ulære miljøstasjoner. Modulene er 
på 10m² og har separat toalett, dusj 
og garderobe. Modulene installeres 
– som resten av miljøstasjonen – på 
en dag eller to.

I forbindelse med mottak av farlig avfall oppe 
på plassen, og senere transport til en spesi-
aldesignet lagringsplass for farlig avfall inne i 
modulene, har vi nå integrert en løsning med 
vareheis som frakter avfallet direkte ned til 
bakkenivå. Heisen kan etableres på utsiden 
av modulene, eller innvending i en utsparing 
i modulene. 

Belysning på 
miljøstasjoner 

Trekantmoduler

Toalett og omkledningsrom under modulene 

Sakselift 

Modulo Blokk  

Omlastnings-
rampe

Fleksible byggeklodser 
Modulo Blokk er et fleksibelt konstruksjon-
skonsept som består av tunge og låsbare bet-
ongblokker som enkelt kan bygges sammen. 
Presis som med legoklosser er det mulig å 
bygge dem sammen til glatte og 
fleksible vegger.

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

Modulo beton har utviklet en 
rampe for omlastning fra renovas-
jonsbil til container eller binge.  

Rampen kan produseres i valgfri 
høyde og med individuell stigning. 
Akkurat som med resten av Modulo 
beton konseptet er rampen flytbar 
og lett å utvide eller bygge om der-
som behovet forandres.  
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Vi produserer og installerer modulære, moderne miljøstasjoner og moduler til farlig avfall. Vi er et team bestående av fleksible medarbeidere som 
kan realisere ditt prosjekt – uansett utfordringer. Med utgangspunkt i en målsatt kartskisse, og en samtale rundt de krav/ønsker dere har for den 
nye miljøstasjonen, så vil våre arkitekter og ingeniører kunne lage et uforpliktende løsningsforslag som er tilpasset hvert enkelt prosjekt. 
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WasteNet er en App for containertømming. 
Nå er det slutt på de dager da man var nødt 

til å bestille tømming fra ulike avfallsselskaper 
via telefon eller e-post. Modulo beton kan nå 
presentere en individuelt tilpasset App hvor 
deres transportører og containere kan opereres 
og tømmes med ett klikk.

WasteAcademy er en web-basert opplæringsportal som 
gir selskapet mulighet til alltid å kunne holde sine medar-
beidere 100% oppdatert i riktig håndtering av avfall.

Modulo digitale 
produkter

Vi har utviklet et konsept bestående av 2 moduler hvor 
man kan sette en container med låsbare dører for lagring 
av hvitevarer. Dette gjør at hvitevarene kan losses direkte på 
plattformen eller rampen. Kundene kan selv plassere dem i 
containeren, noe som underletter arbeidet for både brukere 
og ansatte på plassen. Brukerne kan levere alt avfall oppe på 
rampen, og medarbeiderne slipper å håndtere de tunge hvite-
varene. Sist, men ikke minst, gir dette en estetisk tiltalende og 
ryddig løsning.

Container for hvitevarer 

Takk til samtlige som tok seg tid til å besøke oss på utstillinger: 

Løsningen kan 
etableres på alla 
eksisterende 
plasser og 
produseres 
individuelt 
etter ønske.  


