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C3C Blocksystem™

Robusta betongblock som byggs ihop som lego.



C3C Blocksystem™
Vårt C3C Blocksystem™ passar för alla typer av industriell 
verksamhet. Våra massiva betongblock byggs enkelt ihop 
likt lego till fl exibla, robusta och fl yttbara lagerlösningar. 
Blocken fungerar som permanenta eller tillfälliga lösningar 
för att lagra och avskilja material som t ex sand, fl is, me-

tallskrot, 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 fi nns det många lösningar. Låt oss titta på en som 
passar just dig!

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 taklös-
ningar, fi nmaskigt nät mm.

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

Robusta och fl exibla 
stödmurar för materialfi ckor, 
lagerhallar, planlager och 
mycket mer.

1. Ert behov? 

Ett samarbete mellan dig och oss!

2. Var produkt. 3. Oandliga mojligheter. 4. Flexibla losningar. 

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

C3C:s betongblock ar robusta, 
flexibla och kostnadseffektiva!

Ett samarbete mellan dig och oss!



Inbyggd gardsplan for effektiv 
hantering av ol ika material.



”Vi ser att våra produkter och vårt arbetssätt 
uppskattas av våra kunder. Det är en stark drivkraft 
för oss att det ska fortsätta vara så. Vi utvecklar 

kontinuerligt C3C Blocksystem™ med t ex 
taklösningar och lagerhallar i samråd med våra kunder.”

Tobias Axelsson, Utvecklingsansvarig C3C.
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C3C är ett innovativt bolag med tre primära produktgrupper,
C3C tanksystem, C3C blocksystem och C3C brosystem.
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