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Easydrop genbrugsplads
Modulo Systems modulær genbrugsplads installeret på en enkelt dag

Kommuner og forsyningsselskaber skal hele tiden 
være forberedt på ændringer i love og regler på 
affaldsområdet. I bedste fald kan man se 4-5 år ud 
i fremtiden, og meget kan hænde derefter. Når man 
foretager store investeringer på affaldsområdet, er 

det vigtigt at vælge løsninger der er dynamiske og 
fleksible. Den modulære og fleksible affaldsplads 
fra Modulo Systems er derfor en god strategisk 
investering med mange fordele f.eks.

• Kort byggetid. Færdig til brug på en dag

• Intet fundament. Opstillet på eksisterende underlag

• Intet jordarbejde

• Let at udvide & flytte

• Fremtidssikker

• Alt inkl. I prisen. Ingen udgifter til Ingeniør og
arkitekt

• Attraktiv pris

• Hurtig afskrivning- op til 25%/år

Modulo Easydrop er en modulær genbrugsplads der 
kan installeres på kun 1 dag. Genbrugspladsen er 
opbygget af betonmoduler, som giver en fremtidssikker 
og økonomisk attraktiv løsning.

Genbrugspladsen opstilles let på eksisterende underlag, 
og leveres helt klar til brug, med alle omkostninger 
inkluderet. Genbrugspladsen er designet med lav 
vedligeholdelse for øje. F.eks. er alle hegn og fendere 

monteret på indstøbte beslag, og kan således udskiftes 
på 5-10 minutter.

Modulo beton har installeret over 500 pladser, og 
konceptet er finpudset i alle detaljer. I kan være helt 
sikre på at pladsen kommer til at fungere til såvel 
borgernes og personalets fulde tilfredshed.

Sidst men ikke mindst – Så leverer vi til tiden og til 
prisen hver gang!
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Om Modulo Systems
Modulo Systems er totalleverandør til affalds - og genbrugsbranchen. Vi leverer ydelser, 
viden og produkter – helt fra de første idéer til projektet er i drift.

Easydrop 10
10 fraktioner i container, 
804M2, 46 moduler

28x54m

Easydrop 4
4 fraktioner i container, 
168M2, 16moduler

36x8m

Easydrop 6
6 (7) fraktioner i container 
og 1 fraktion i nedkastkube 
til 600L container, 196M2, 
22moduler

16x33m


