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C3C Moduulijärjestelmä
Järeä betonimoduulisarja, jolla voit rakentaa kuin legoilla



C3C Moduulijärjestelmä
C3C:n innovatiivinen moduulijärjestelmä on betoniteol-
lisuuden vastine Lego-palikoille. Rakenna, siirrä, laajenna, 
muokkaa joustavasti tarpeidesi mukaan. Lajitteluvarastot, 
varastohallit, tukimuurit, pengermuurit, tai ehkä jotain 
täysin muuta? Ratkaisuja ja moduulityyppejä on tarjolla 
lukemattomiin sovellusalueisiin. 

Vankkarakenteisella järjestelmällämme luomme kustannuste-
hokkaita varastointiratkaisuja turvallisemman ja tehokkaam-
man työympäristön luomiseksi ja rajoittamaan melua, pölyä 
ja paloriskejä. Järeää betonirakennetta on helppo täydentää 
liittyvin rakentein optimaalisen ratkaisun saavuttamiseksi. 
Mahdollisuuksia on loputtomasti. Katsotaan yhdessä juuri 
sinun tarpeisiisi sopiva!

Eri yrityksillä on erilaiset tarpeet. 
Suunnittelemme ratkaisumme  
projektikohtaisten olosuhteiden  
ja tarpeidesi mukaisesti.

Suunnittelemme ja visualisoimme mitä 
eri mahdollisuudet ja ratkaisut voisivat 
olla juuri sinulle. Muuntojoustavat tuki-
muurit, varastohallit ja paljon muuta.
 

Optimaalinen ratkaisu yhdistämällä betoni 
ja teräsrakenteet. C3C moduulijärjestel-
mällä ratkaiset työturvallisuus-, mate-
riaalien varastointi- ja käsittelytarpeesi.

1. Sinun tarpeesi? 2. Loputtomasti mahdollisuuksia 3. Joustava ratkaisu

Optimiratkaisu juuri sinun tarpeisiisi. 

C3C:n moduulijärjestelmä on  
vankkarakenteinen, muuntojoustava 
ja kustannustehokas!

Järeät betonimoduulit on helppo  
latoa yhteen kuin legopalikat!
Valuja tai saumausta ei tarvita!

Vankkarakenteiset ja  
helposti muunneltavat   
lajitteluvarastot ja läjitysseinämät kierrätys-
materiaalien ja teollisuuden raaka-aineiden 
tehokkaaseen varastointiin ja turvalliseen 
käsittelyyn. 

Katoksella varustettu loossirakenne   
materiaalien lajitteluun ja varastointiin. 
Järeä moduulirakenne tehostaa läjitystä 
ja helpottaa raskailla koneilla tapahtuvaa 
käsittelyä.

Ainutlaatuista  
mukautuvuutta 
Yhdistämällä C3C moduulirakenteeseen 
yläpuolinen rakenne, voidaan joustavasti 
ja tehokkaasti luoda monia uusia mahdol-
lisuuksia. Moduulijärjestelmällä varastointi-
ratkaisut saadaan helposti vastaamaan juuri 
tämän hetkisiä tarpeita, ja tarvittaessa 
myöhemmät muutokset ja täydennykset on 
kustannustehokasta toteuttaa.

Piha-alueratkaisu erityyppisten  
materiaalien tehokkaaseen  
varastointiin ja käsittelyyn.



Vastaanottoramppi, RiR, Norja 
Jäteaseman vastaanottoramppi materiaalien 
tehokkaaseen ja turvalliseen käsittelyyn.
Helppo sisäänajo sekä poistuminen. Suuri 
konttikapasiteetti, minimaalinen huolto-
tarve ja tarvittaessa kustannustehokkaasti 
purettavissa ja siirrettävissä.

Kestävä yhteistyö 
Yhteistyökumppaneilla on merkittävä asema 
C3C:n toiminnassa ja luodessamme kestäviä 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Pyrimme 
pitkäikäiseen, avoimeen ja luottamuksel-
liseen yhteistyöhön, jonka myötä voimme 
kehittyä rinta rinnan toimittajiemme ja asi-
akkaidemme kanssa. Entistä tehokkaampien, 
kestävää kehitystä tukevien ja uudentyyp-
pisten ratkaisujen löytäminen inspiroi meitä 
enemmän kuin mikään muu.

Foto: Anders Bergön

Kestävä rakentaminen 
Autamme sinua löytämään tehokkai-
ta, käytettävissä olevan tilan mukaan 
optimoituja kestäviä ratkaisuja, jotka on 
suunniteltu vastaamaan tarpeitanne nyt 
ja joita on helppo mukauttaa tarpeisiinne 
tulevaisuudessa.

Hyödynnämme C3C moduulien valmistuk-
sessa kierrätysbetonia ja tuotteillamme 
luodaan optimoituja, huoltovapaita, 
pitkän käyttöiän omaavia rakenteita, jotka 
monesti ovat helposti purettavissa ja 
uudelleen sijoitettavissa ja käyttöönotet-
tavissa.



Turvallisuus ja  
mukautuvuus keskiössä 
Jätteiden käsittely vaatii työskentelyä samalla 
alueella jatkuvassa liikkeessä olevien raskaiden 
ajoneuvojen kanssa. C3C:n konseptiratkaisu mini-
moi aikaisemmat työturvallisuusriskit, helpottaa 
työskentelyä ja tarjoaa vankkarakenteisen ja 
kestävän ratkaisun avokonttien verkotukseen. 
C3C moduulijärjestelmällä toteutettu rakenne on 
kuhunkin käyttökohteeseen mukautettavissa ja 
voidaan toteuttaa taskuna tai läpiajettavana, ajo-
neuvon peruuttamistarpeen poistavana, versiona. 
Moduulirakennetta kiertävät potkulistat ja kaiteet 
vähentävät työturvallisuusriskejä entisestään. 
C3C:n verkotusramppiratkaisu on nopea asentaa 
ja rakenne on tarvittaessa helposti purettavissa ja 
uudelleen sijoitettavissa.

”Ramppejamme täydennettiin vähitellen käyt-
töönoton jälkeen, kun huomasimme uudet mahdol-
lisuudet työturvallisuuden parantamiseen. C3C:n 
ratkaisu on toimintamme kannalta optimaalinen. 
Kuljettajat ovat tyytyväisiä ja tuntevat työsken-
telynsä turvalliseksi, mikä on meille tärkeintä”, 
kertoo Magnus Jonsson, Suez Recycling. 

Massiva betongblock som enkelt byggs ihop som lego. 
Ingen gjutning el ler fogning behovs!

C3C:s betongblock ar robusta, 
flexibla och kostnadseffektiva!

Tukevat  
muurirakenteet teoll isuus 
- ja varastohalleihin  
C3C-moduulein suojattu kevytrakenteinen 
hallirunko, tai C3C-betonimoduulisokkeli 
ja sen varaan teräksestä tai liimapuusta 
rakennettava ylärakenne tai telttahalli-
rakenne. C3C-moduulijärjestelmä tarjoaa 
tehokkaan tavan toteuttaa kestäviä ja 
joustavasti muunneltavia muuri- ja suoja-
rakenteita varastohallien sisä- ja ulkotilo-
ihin yksilöllisten tarpeisin mukaisesti.

Kevytkatteella peitetty materiaaliva-
rasto suojaa varastoitavia raaka-aineita 
säältä ja C3C-moduulein toteutet-
tu sokkeli toimii vankkarakenteisena 
läjitysseinämänä. Nopeasti asennettava ja 
yksinkertaisen kustannustehokas ratkaisu 
materiaalien varastointiin.

Varastohalli, Suez Recycling

Vankkarakenteinen, tehokas ja turvallinen käyttää, uudelleen sijoitettavissa.

”Kuljettajamme ovat tyytyväisiä ja  
tuntevat työskentelynsä turvalliseksi”



Autamme sinua löytämään kohdekohtaisiin 
tarpeisiinne vastaavan optimaalisen ratkaisun 

C3C Engineering Oy:n  
päätuoteryhmä Suomessa

C3C Moduulijärjestelmä
C3C:n innovatiivinen moduulijärjestelmä on 
betoniteollisuuden vastine Lego-palikoille. 
Vakio- ja erikoismoduuleista koostuva järjes-
telmä mahdollistaa järeiden muurirakenteiden 
joustavan suunnittelun ja nopean rakentami-
sen lukemattomiin käyttötarkoituksiin. Tarpei-
den muuttuessa muokkaaminen, laajentami-
nen, siirtäminen ja uudelleenrakentaminen on 
helppoa ja kustannustehokasta.

C3C:n muut tuoteryhmät Pohjoismaissa 

C3C siilojärjestelmä 
Betonielementtijärjestelmällä toteutettavissa 
kapasiteetiltaan noin 100 – 30 000 m3:n sii-
lorakenteita. Seinäelementtien korkeus välillä 
2-14m. Siilojen halkaisijat välillä 5-70m. Nes-
tesäiliörakenne on suunniteltu muokattavaksi 
niin, että se voidaan mukauttaa projektikoh-
taisten tarpeiden ja sisällön, kuten puhtaan 
veden, biokaasun, puujalosteiden, lietteen ja 
jäteveden vaatimuksiin, ja myös teollisuuslai-
tosten tarpeisiin. 

C3C Siltajärjestelmä
FlexiArch-kaarisiltatyypistä koostuva ele-
menttisiltajärjestelmä. Modulaarinen ja 
esivalmistettu tunnelointijärjestelmä, jolla 
voidaan toteuttaa kaarirakenteita 1-15metrin 
jännevälillä 4 metrin korkeuteen

C3C Engineering on erikoisalueeseensa täydellä sydämellä keskittyvä rakennusosatoimittaja Pohjoismaissa.  
C3C Engineering Oy on C3C Engineering Ab:n tytäryhtiö Suomessa

C3C Engineering Oy, info@c3c.fi, WWW.C3C.FI   
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