C3C Blocksystem

™

Robusta betongblock som byggs ihop som lego.
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C3C:s betongblock ar robusta,
flexibla och kostnadseffektiva!

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

C3C Blocksystem™
Vårt C3C Blocksystem™ passar för alla typer av industriell
verksamhet. Våra massiva betongblock byggs enkelt ihop likt
lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar. Blocken
fungerar som permanenta eller tillfälliga lösningar för att
lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot,

kompost, ensilage, vägsalt m m. Fungerar även för buller,
erosion och brandskydd. Behöver du invallningar för olja och
kemikalietankar kompletteras de med lining. Som du märker
finns det många lösningar. Låt oss titta på en som passar
just dig!

Ett samarbete mellan dig och oss!

1. Ert behov?

2. Var produkt.

3. Oandliga mojligheter.

4. Flexibla losningar.

Olika verksamheter har olika
behov. Vi ser och planerar
efter de förutsättningar och
de lösningar ni behöver.

Vår produkt är ett komplett
blocksystem som kan utföras
med kundanpassade taklösningar, finmaskigt nät mm.

Vi skissar och visar på hur
möjligheterna och lösningen
kan se ut just för er.

Robusta och flexibla
stödmurar för materialfickor,
lagerhallar, planlager och
mycket mer.

Inbyggd gardsplan for effektiv
hantering av olika material.

Holmängens ARV, Vänersborg
C3C Stomsystem, Bona Egendom, Munsö
”Stomsystemet ger stor frihet och flexibilitet och främjar
naturligt ljus och temperatur. Det ligger helt rätt i tiden
och går hand i hand med dagens tankar om att värna
naturbetad mark och frigående boskap.”
ADAM GIERTTA, BONA EGENDOM

Spannande stomprojekt!
C3C Stomsystem
Sedan slutet av 2014 satsar C3C dedikerat
även på prefabricerade stomsystem. Det har
uppfattas mycket positivt av marknaden.
Vi är materialoberoende och blandar
gärna betong med limträ och stål för att
uppnå en optimal stomme. Vi fokuserar
på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper,
men när det är lämpligt så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc.
också vara intressant.
Vi föredrar långsiktiga och utvecklande
samarbeten både med våra kunder och
våra övriga vassa samarbetspartners.

Design i norsk natur.

>>

Har finns vi ocksa!

Med engagemang utför vi både
större och mindre projekt
med främst prefabricerade
betongprodukter. Ofta unika
och skräddarsydda lösningar
för just det projektet.
Domkyrkocentrum
Sittgradänger, Växjö
Byggherre: Svenska Kyrkan
Beställare: Peab
Projektbeskrivning:
Totalt 118 st. gradänger i
varierande dimensioner.
Mycket höga krav ställdes på
toleranser, ytor och finish
”Finaste betongelement jag sett”
Arbetsledare på Peab
med många års erfarenhet.

>>
Tankar för Södra Cell, Mörrum. En bufferttank som utförs med höjd 12,0 m, diameter 15,2 m.
En inre bassängen i buffertank. En aktiv slambassäng som utförs med diam 32 m, höjd 10,0 m.
C3C levererade: Bottenplattor och väggar för bassängerna. Betongtak för buffertank. Invändig beläggning
med polyurea för bufferttanken. Utvändig isolering av bufferttanken (upp till 70 °C vätska i tanken).

Containerramp, RiR, Norge.
Plattform för optimerad materialhantering.
Lätt in -och utfart. Hög lagringskapacitet
och minimalt underhåll.
C3C Tanksystem
Utförs med kapacitet från
ca 100 – 30 000 m3. Höjder på väggelement från 2-14 m. Diametrar från
5-70 m. Aqua-tanken är konstruerad för
att vara fleibel och kunna anpassas för
varje behov och för innehåll som
t ex rent vatten, flis, biogas, slam och
avloppsvatten för såväl industriella som
kommunala anläggningar.
C3C Brosystem
Består bland annat av stenvalvsbroar
av typen FlexiArch. Ett modulärt och
prefabricerat bro-och tunnelsystem där
bågarna tillverkas med en spännvidd på
1 till 15 meter och en höjd på 4 meter.
20-30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska
stenvalvsprincipen.

Vi hjälper dig med din unika lösning!

SPR-tank,
Mosserud Biogasanläggning
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C3C är ett innovativt bolag med fyra primära produktgrupper,
C3C Tanksystem, C3C Blocksystem, C3C Stomsystem och C3C Brosystem.
C3C Engineering AB 0470-34 74 60. WWW.C3C.SE

