
De ecologisch
verantwoorde recyclageparken



UITBREIDBAAR
De bouwelementen zijn zowel 
geschikt voor kleine gemeenten 
als voor grote steden.

VERPLAATSBAAR
zonder een zware impact op 
het bouwterrein om zich te 
kunnen aanpassen aan de 
stedelijke ontwikkeling.

MODULEERBAAR
De recyclageparken kunnen 
altijd uitgebreid worden.
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Modulo Béton, met zijn unieke concept van moduleerbare recyclageparken, maakt het mogelijk 
een rechtstreekse verband te leggen tussen afval en de herwaardering ervan.

Door de demografische groei en de snelle verstedelijking worden de voorsteden van vandaag 
opgeslorpt door de stadscentra van morgen. De capaciteit van de containerparken zal dus in 
dezelfde mate moeten groeien. Het is op basis van deze vaststellingen dat Modulo Béton zijn 
octrooi heeft ontwikkeld.

De mens doet steeds meer inspanningen om 
te besparen op grondstoffen. Bovendien 
groeit ook de belangstelling voor de 
herwaardering en de behandeling van afval.  

Dat alles zorgt ervoor dat afval steeds meer 
gesorteerd wordt, zowel door particulieren 
als door bedrijven.

Toch is de taak van de overheid om die 
afvalsortering te organiseren en de toegang 
tot de infrastructuur gemakkelijker te maken.

Dit decennium wordt gekenmerkt door de 
bewustwording van de rechtstreekse invloed van 
ons consumptiegedrag op het milieu.

Modulo Béton,
een sociale speler

MET MODULO BÉTON,     WORDT STORTEN EEN BLIJK VAN BURGERZIN

Ongeveer 50% van de 

3 miljard ton
AFVAL DIE IN IN 2006 IN DE EU-27
GEPRODUCEERD WERD,
KWAM OP EEN STORTPLAATS
TERECHT
De rest werd ingezameld, 
gerecycleerd en hergebruikt, 
of verbrand*
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Uit dit unieke concept ontstonden vele 'acties’ om het 
idee te ontwikkelen dat wat afval is voor de ene, een 
rijkdom kan zijn voor de andere.
Modulo Béton verbindt zich er toe gemeenten een specifieke ruimte te bieden die perfect 
geschikt is voor de inzameling en sortering van afval, met respect voor het milieu.

Door vooral beton te gebruiken voor zijn systeem, stelt Modulo Béton zich ecologisch 
verantwoordelijk op. De installatie veroorzaakt immers geen enkele vervuiling.

MINIMALE VOORBEREIDING 
VAN DE BODEM
Om een Modulo Béton 
recyclagepark te installeren, 
zijn beperkte grondwerken 
voldoende.

De bodem blijft in zijn 
oorspronkelijke toestand, 
zelfs na de afbraak.

DE HERWAARDERING VAN 
HET AFVAL VERFIJNEN EN 
OPTIMALISEREN
Dankzij de vermeerdering van 
het aantal containers.

EEN PERFECTE INTEGRATIE 
IN HET LANDSCHAP
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Modulo Béton,
ecologische speler

MET MODULO BÉTON,     WORDT AFVAL INZAMELEN EEN ECOLOGISCH GEBAAR

De noodzaak om het milieu te beschermen 
wordt door een meerderheid van de burgers 
erkend in Frankrijk en meer algemeen in 
Europa en de rest van de wereld.

Ondanks de inspanningen om de hoeveel-
heid afval te verminderen, blijft de afvalberg 
jaar na jaar groeien, wat nog wordt versterkt 
door de bevolkingsgroei.
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MET MODULO BETON,    WORDT AFVALINZAMELING EEN COMPLETE OPLOSSING

Modulo Béton,
internationale speler
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Modulo Béton heeft rekening gehouden met de 
beperkingen van de gemeenten, de aangroei van de 
bevolking en dus van de afvalberg, en ook met de 
collectieve bewustwording om een uniek concept te 
ontwikkelen dat overal ter wereld kan worden toegepast.

Sinds 2004 is Modulo Béton eerst gegroeid in Frankrijk en daarna in Noord-Europa 
waar milieubescherming een belangrijk thema is. Op basis van dat succes is dit 
concept nu het onderwerp van een internationaal octrooi.

Modulo Béton ondersteunt de locale economie door 
fabrikanten de toestemming te geven voor de productie 
van zijn betonelementen. Dat heeft vele voordelen:

ECONOMISCHE: het bevordert de locale industrie en 
optimaliseert de productiekosten.

ECOLOGISCHE: het vermindert de koolstofuitstoot, vooral 
deze van het transport.

46 landen aanwezig 

MODULO BETON IS VANDAAG
IS MEER DAN

Nieuwe 
partners 2012
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GEOCTROIEERD



TRANSPORT, PLAATSING 
VAN DE BLOKKEN
MET EEN KRAAN

3
OPLEVERING VAN 
HET RECYCLAGEPARK5

4

VOORBEREIDING
VAN DE BODEM2

1
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Bouw van een recyclagepark

Het principe van de Modulo Béton recyclagepark is tegelijk gebaseerd 
op een eenvoudig idee en op een exporteerbare toepassing.
Het recyclagepark bestaat uit betonnen modules.
Er kunnen een onbeperkt aantal blokken aan elkaar worden 
bevestigd, zodat het geheel geschikt is zowel voor kleine 
gemeenten als voor de grootste steden.

Voor dit concept zijn geen 
grootschalige werkzaamheden 
nodig. De installatie kan dus altijd 
verplaatst worden afhankelijk 
van de demografische 
ontwikkeling van 
de steden.

SNELHEID
opbouw 
2 tot 5 dagen

HQE

Zeer
milieuvriendelijk

VUURBESTENDIGHEID

2 uur
DRAAGKRACHT
van
3,5 T tot 29 T

MODULEERBAAR
Van 1 tot een oneindig 
aantal containers

INPLANTING 

VOLGENS PLAN

ASSEMBLAGE 

EN AFWERKING

GE
DE

PONEERD

M E RK
TIENJARIGE GARANTIE

GEOCTROIEERD



Afwerking 
Gemakkelijk onderhoud van het 
beton, geen slijtage, geen corrosie, 
het beton kan ook geschilderd 
worden om te beantwoorden aan 
architecturale voorschriften of 
geïntegreerd te worden in de 
omgeving.

Verwarmde 
vloeren
De anti-slipvloer zorgt 
voor een optimale 
veiligheid. Een 
verwarmde vloer is een 
optie voor koude 
streken (noorden, 
hooggebergte,...).

De elektrische weerstanden 
worden in het beton gegoten om de 
platformen en de toegangshellingen 
sneeuwvrij te houden. 

Personalisering
Het logo van uw gemeente of uw 
organisatie kan in de muren 
gegoten worden, zodat u het 
containerpark aan uw huisstijl 
kunt aanpassen.

Veiligheid
De gegalvaniseerde (handmatig of 
automatisch) opstaande randen 
beschermen de gebruiker en 
vergemakkelijken het onderhoud 
van de recyclageparken.

Warm gegalvaniseerde leuning.

Rails en bescherming van de containers
Geleiderails (optie) maken het plaatsen en verwijderen van de 
containers gemakkelijker zonder gevaar voor de ondergrond. 
De stootranden van de containers voorkomen schade aan de 
betonstructuur.

Overslagkade 
voor oplegger met 
beweegbare vloer, 
hoogte 4 meter
Een systeem dat het opstellen 
van overslagkaden van 4 meter 
hoog mogelijk maakt voor 
opleggers met beweegbare 
vloer.

Dat biedt dezelfde voordelen als 
onze moduleerbare 
recyclageparken (snelle 
montage, verplaatsbaar, 
gebruik van de ruimten onder 
de kaden) voor een 
aantrekkelijke prijs.
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100% BOVEN 
Het enige recyclagepar k dat voor 200% bruikbaar is

NIEUW
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Opslagruimte, 
een extra 
troef van 
Modulo Béton
De ruimte onder de platformen 
kan worden gebruikt als 
opslagruimte (KGA, elektrisch 
afval, materiaal, 
voertuigen,enz....).

Normen
Alleen de recyclageparken van 
Modulo Béton respecteren de 
nieuwe normen 
(brandbestendigheid van 2 u) 
en hebben een opslagruimte 
onder de hele oppervlakte van 
het platform.

Binnenkant
Modulo Béton heeft 
ook een compleet 
assortiment 
opslagmateriaal: vaten 
voor gebruikte olie, 
allerlei bakken...
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100% ONDER
Het enige recyclagepar k dat voor 200% bruikbaar is
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Modulo Béton in beelden

Het eerste recyclagepark van Modulo Béton werd 
opgericht in 2004. Vandaag zijn al vele honderden 
installaties in gebruik in Frankrijk, Europa en nu ook 
de rest van de wereld.

De mogelijkheden om installaties op te richten of 
bestaande te vergroten of te vernieuwen zijn zeer 
groot.

Dankzij zijn sterke groei in Frankrijk en de rest van de 
wereld is Modulo Béton de onmisbare oplossing voor 
recyclageparken.

Michel BOSIO
Oprichter van Modulo Béton

Als, Denemarken

Ballancourt, Frankrijk

Port Leucate, Frankrijk

Lelystad, Nederland

Leerdam, Nederland

Audressein, Frankrijk

Rosny-sous-Bois, Frankrijk Villiers St Frédéric, Frankrijk

Epinay-sur-Seine, Frankrijk

Dilbeek, België



Fo
to

 c
re

di
ts

 : 
M

od
ul

o 
B

ét
on

 -
 F

ot
ol

ia
 -

 I-
st

oc
k

DE ECOLOGISCH VERANTWOORDE RECYCLAGEPARKEN

Modulo Béton bvba/sarl
Z.1 Researchpark 310 - B-1731 ZELLIK - BELGIE/BELGIQUE

 Phone : 02 481 6020 - Fax : 02 481 6021 - email : info@modulo-beton.eu
www.modulo-beton.eu


