
Modulárne zberné dvory

Nároky na ochranu životného prostredia sa neustále zvyšujú a s nimi aj požiadavky  na vybavenie 
zberných dvorov a prekladacích staníc. Doteraz bola ich realizácia rozsiahlou, nákladnou investíciou. 
V reakcii na to prichádza nová generácia zberných dvorov a prekladacích staníc MODULO BETÓN.

Flexibilita.  Tento stavebnicový systém umožňuje nielen zostaviť praktické riešenie na mieru , ale 
tiež pružne reagovať na postupné zvyšovanie nárokov na zberný dvor. Už postavené zariadenie ide 
prispôsobiť rastu mesta alebo ho dokonca premiestniť do inej oblasti. Užitočná nosnosť od 3,5 t do 29 t.

Variabilita zostáv.  Patentovaná koncepcia MODULO BETÓN ponúka nepreberné množstvo 
možností usporiadania pre ľubovoľný počet kontajnerov. Využíva flexibi l itu prefabrikovaných 
betónových blokov v rôznych veľkostiach (2x3 m, 3x3 m, 3x4 m…).

Využitie miesta na 200 %.  Pod plošinou sa nachádzajú plne využiteľné skladovacie priestory, 
ktoré možno vybaviť bezpečnostnými dverami. Sú ideálne ku skladovaniu zariadenia , špeciálneho 
a nebezpečného odpadu.

Rýchla montáž.  Po dopravení  na miesto pozemnou prepravou sú diely zložené za pomoci žeriavu 
a následne zmontované. Do troch dní je konštrukcia zostavená a pripravená k prevádzke.

Vynikajúci  pomer úžitkových vlastností k cene.  Betón sa vyznačuje jednoduchou údržbou 
a nevykazuje žiadne známky opotrebenia alebo korózie. Montáž i demontáž sú bezstratové operá-
cie a umožňujú opakované použitie. Samozrejmosťou je šetrnosť materiálu k životnému prostrediu.

Dôraz na bezpečnosť.  Podlaha s protišmykovým opatrením poskytuje optimálnu bezpečnosť, 
ktorá môže byť zvýšená inštaláciou podlahového vykurovania. Vyvýšené plochy môžu byť ohraničené 
obrubníkmi a žiarovo zinkovaným zábradlím, manipulácia s kontajnermi na odpad môže byť uľahčená 
inštaláciou vodiacich líšt a drevených nárazníkov po stranách konštrukcie. Klapky z pozinkovanej 
ocele zvyšujú bezpečnosť užívateľa a zároveň zabraňujú padaniu odpadu do priestoru medzi 
kontajnerom a stenou konštrukcie.

Integrácia do prostredia.  Možnosťou je povrchová úprava v súlade s okolitou zástavbou alebo 
s krajinárskymi predpismi , napr. náter, zatrávnenie alebo zelená strecha.
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