Fleksibelt og flytbart underlag der
beskytter asfalten mod slitage og
samtidig dæmper støj fra håndtering
af containeren.

Beskytter underlaget

Hurtig montering

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.

Modulo container mat monteres af jeres egne
medarbejdere på 5 min for hver fraktion, hvilket
minimerer omkostningerne.

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.
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Minimal vedligeholdelse
Modulo container mat er udført i selvhelende High
Molecular Polyethylene med høj mekanisk styrke hvor
småskader reparerer sig selv. Modulo container mat
kan flyttes for rengøring og vedligeholdelse

Produktblad

Modulo Container Mat

•

Alternativ til styreskinner af stål

•

Kan flyttes for rengøring og vedligehold

•

Flytbare, fleksible og modulære

•

Udført i 100% genbrugsplast

•

Skal ikke fastgøres til jorden

•

UV og frost-bestandig

•

Dæmper støj fra containerhåndtering

•

•

Skal ikke installeres

Vandtæt, og opsamler forurenet vand fra f.eks.
metalcontainere

•

Beskytter selv SF sten eller andre fliser

•

•

Helt glat, gør snerydning til en leg

High Molecular Polyethylene har høj mekanisk
styrke, suger ikke vand og er selvhelende for
småskader.

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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Fordele:

Produktblad

•

Type A-D er alle 6000 x 2450mm

•

Type A er an standardmåtte uden bagstop
eller styreskinner
Type B er med bagstop
Type C er med bagstop og styreskinne i
højre side
Type D er med bagstop og styreskinne i
venstre side
Type E er en specialmåtte til komprimatorcontainere som måler 7000 x 3000mm

•
•
•
•
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