
MODULÁRNÍ SBĚRNÉ DVORY

Nároky na ochranu životního prostředí se neustále zvyšují , a s nimi i požadavky na vybavení sběrných 
dvorů a překládacích stanic. Dosud byla jejich realizace rozsáhlou, nákladnou investicí.  V reakci na to 
přichází nová generace sběrných dvorů a překládacích stanic MODULO BÉTON.

Flexibilita.  Tento stavebnicový systém umožňuje nejen sestavit praktické řešení na míru, ale také 
pružně reagovat na postupné zvyšování nároků na sběrný dvůr. Již postavené zařízení lze přizpůsobit 
růstu města nebo jej dokonce přesunout do jiné oblasti. Užitečná nosnost od 3,5 t do 29 t.

Variabilita sestav.  Patentovaná koncepce MODULO BÉTON nabízí nepřeberné množství možností 
uspořádání pro libovolný počet kontejnerů. Využívá flexibil ity prefabrikovaných betonových bloků 
v různých velikostech (2x3 m, 3x3 m, 3x4 m…).

Využití  místa na 200 %.  Pod plošinou se nachází plně využitelné skladovací prostory, které lze 
opatřit bezpečnostními dveřmi. Jsou ideální ke skladování zařízení, speciálního a nebezpečného odpadu. 

Rychlá montáž.  Po dopravení na místo pozemní přepravou jsou díly složeny za pomoci jeřábu
a následně smontovány. Do tří dnů je konstrukce sestavena a připravena k provozu. 

Vynikající poměr užitných vlastností k ceně.  Beton se vyznačuje snadnou údržbou
a nevykazuje žádné známky opotřebení nebo koroze. Montáž i demontáž jsou bezztrátové operace
a umožňují opakované použití . Samozřejmostí je šetrnost materiálu k životnímu prostředí.

Důraz na bezpečnost.  Podlaha s protiskluzovým opatřením poskytuje optimální bezpečnost, 
která může být zvýšena instalací podlahového vytápění. Vyvýšené plochy mohou být ohraničeny 
obrubníky a žárově zinkovaným zábradlím, manipulace s kontejnery na odpad může být usnadněna 
instalací vodících lišt a dřevěných nárazníků po stranách konstrukce. Klapky z pozinkované oce-
li zvyšují bezpečnost uživatele a zároveň zabraňují padání odpadu do prostoru mezi kontejnerem
a stěnou konstrukce.

Integrace do prostředí.  Možností je povrchová úprava v souladu s okolní zástavbou nebo
s krajinářskými předpisy, např. nátěr, zatravnění nebo zelená střecha.
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200% využití prostoru - nad i pod povrchem

jedna z mnoha možností uspořádání

rychlá montáž

skladovací prostory


