Produktblad

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
klodser er det muligt at bygge dem sammen til glatte
og fleksible vægge.
Modulo Block’s er nemme at bygge sammen, og der
kræves hverken klæb eller mørtel for at skabe en
robust og holdbar mur. På grund af al sin enkelthed
er Modulo Block et godt valg, både når det gælder
permanente og midlertidige løsninger.
Modulo Block tilbyder en komplet løsning, f.eks.:
• Kummer og båse til opbevaring af sand, salt, grus,
haveaffald, kompost osv.
• Støttemure og brandmure
• Industribygninger (permanente/midlertidige)
• Inddæmningsvægge til arrangementer
• Sikkerhedsvægge for at sikre mod tunge køretøjer

Modulo Block kan nemt og enkelt opsættes på alle
former for bærende og plane underlag, og der kræves
ikke støbning af fundament. Modulo Block er meget
fleksible at arbejde med. Blokkene kan f.eks. hurtigt
skilles ad og opsættes i en helt ny opstilling - eller
eventuelt flyttes til en helt anden placering, til et helt
andet formål.

100%

Genbrugsbeton
Begge klodser tilbydes som normale byggeklodser,
med ‘tapper’ til sammenkobling, og en glat klods til
afslutning af muren.
Modulo beton tilbyder en komplet løsning inklusive
design, beregning, statiske beregninger, levering og
opstilling.

Alle blokke er
udstyret med
2 stk. 21/2 ton
løfteankre
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Modulo MEGA Block findes
i 2 størrelser (L x B x H):

•		180 x 60 x 60 cm
•		120 x 60 x 60 cm
•		 90 x 60 x 60 cm
•		 60 x 60 x 60 cm

• 160 x 80 x 80 cm
• 80 x 80 x 80 cm

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.
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Modulo Block findes i 4
størrelser (L x B x H):

