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C3C Blocksystem™

Tøffe Betongblokk som monteres sammen som ”Lego”



C3C Blocksystem™
C3C:s Innovative blocksystem er betongindustriens motstykke 
til ”Lego”, Bygge, Flytte, Ekspandere, Bygge om, Material lommer, 
Binger, Bulklager, Støttemurer, Sikkerhets konstruksjoner, eller 
kanskje noe helt annet., Vi har løsninger og blokk typer for 
alle bruksområder. Bare fantasien setter grenser for anven-
dings områdene. Vårt system er robust og kostnadseffektivt.
 

Vi skaper lagerløsninger for en sikrere og mer optimal 
arbeidsmiljø samtidig som det begrenser støy, erosjon 
og spredning av brann. Vi blander gjerne konstruksjoner 
i betong med stål og tre for å finne en optimal løsning. 
Som dere forstår finnes det mange løsninger på samme 
problem. La oss se på løsninger som passer bare for dere.

Ulike virksomheter har ulike  
behov. Vi ser og planlegger etter 
de forutsetninger og løsninger 
dere behøver. 

Vi skisser og viser  hvilke muligheter 
og løsninger som kan se ut kun for 
dere. Støttemurer, Material lommer, 
Lagerhaller og mye mer.
 

Vi blander gjerne betong med stål og 
limtre for en optimal konstruksjon. C3C
Blocksystem løser et hvert behov m.h.t 
sikkerhet, lagring og håntering av 
materialer.

1. Deres behov ? 

Et samarbeide mellom deg og oss!

Massive betongblokk som enkelt  monteres som ”Lego” 
Ingen stop el ler fuging er nodvendig. 

C3C ;s betongblokk er toffe, 
fleksible og kostnadseffektive. 

2. Uendelige muligheter 3. Fleksible losninger 

Innbygget gardsareale for effektiv  
hanterig av ul ike materialer. 

Material binger med skjermtak for  
sortering oghåntering av avfall. Robust  
og fleksibel konstrukjon med motlastnings 
vegger og takhøyde for tipping.  
RagnSells AB Skellefteå.

Overbyggde material binger for sikret  
lagerhåll av støpegrus til alle årstider. 
Rask montasje og kostnadseffektiv løsning. 
Isolamin Sweden AB, ÔverKalix.

Unik fleksibi l i tet
Ved og kombinere C3C Blocksystem med 
takoverbygg skapes det raskt og effektivt 
mange muligheter. C3C Blocksytem byr 
på en unik fleksibilitet som på en enkel 
måte tilpasser material bingene til dagens 
behov og skaper muligheter for framtidige 
forandringer. 



Containerramp, RIR , Norge 
Plattform for selektiv sortering av  
materialer. Lett inn- og utfart Høy lagrings-
kapasitet og minimalt med vedlikehold.

Våre samarbeidspartnere har stor del i C3C `s 
framgang og vår mulighet til og skape unike 
hållbare og kostnadseffektive løsninger.
Vi satser på langsiktige, åpne og nære 
samarbeid med både leverandører og kunder. 
Gjennom og ta med våre samarbeidspartnere på 
råd, finner vi de mest effektive, hållbare og 
nytenkende løsningene. Det å kunne gi våre 
kunder den marginale løsningen er for oss 
en meget kreativ og inspirerende prosess. 

Med engasjement utfører vi både store og 
små prosjekter med prefabrikerte betong 
produkter. Ofte unike og skreddersydde 
løsninger for akkurat det prosjektet. 

Domkirkesentrum,  
Sittebenker,Växjö  
Byggherre: Svenske Kyrkan
Bestiller: Peab
Prosjektbeskrivelse:
Totalt 118 stk.Benker i varierende  
dimensjoner. Spesielt høye krav til  
toleranser, overflater og finish. 

”Fineste betongelement jeg har sett”

Arbeidsleder på Peab  
med mange års erfaring.

Samarbeid basert  
pa fortroende

Innovative losninger

Foto: Anders Bergön



Håntering av avfall betyr mennesker og kjøretrøy 
i stadig bevegelse ute på anleggene. Tidligere 
arbeidsmiljø problem med å klatre ubeskyttet på 
containere for å feste nett som holder avfallet 
på plass er borte. Med sikkerhet og fleksibilitet i 
fokus er C3C`s nye konseptløsning - Nettingrampe 
med på og minimere risikoen og sikre arbeids-
miljøet. C3C Blocksystem er robust og fleksibelt. 
Nettingrampen tilpasses som en lomme eller for 
gjennomkjøring. Trappen og rekkverket med  
gelender rundt minsker fallrisken og sikrer personalet 
i arbeidet. Nettingrampen er demonterbar  
og kan flyttes eller endres etter behov.  

Fornøyd kunde med oppgradert sikkerhet
– Vår ramp ble komplementert etterhvert som 
vi benyttet den og så nye muligheter for å øke 
sikkerheten. Vi kan konstatere at løsningen ble 
optimal for vår virksomhet. Sjåførene er fornøyde 
og kjenner seg sikre. Det er det aller viktigste sier 
Magnus Jonsson, Suez Örebro

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

C3C:s betongblock ar robusta, 
flexibla och kostnadseffektiva!

”Vare sjoaforer er fornoyde  
og kjenner seg sikre”

Med sikkerhet og  
fleksibi l i tet i Fokus

Robuste Industri  
og lagerhaller 

Betongblokk i stammen gjennomført med  
overbygg av stål, limtre eller teltløsning.
C3C Blocksystem gir robuste industri og 
lagerhaller og skaper muligheter for fram-
tidige forandringer. Bygge til og, - eller 
bygge om etter behov. Vi utfører også 
tradisjonelle prefab. stammer for industri 
og infrastruktur.

Nettingrampe med gjennomkjoring, robust, fleksibel og flyttbart!

Servicebygg, Arlanda Airport

Pelletslager, Häggatorp

Presshall, Suez Recycling, Åstorp



Vi hjelper til med dine unika løsninger!

C3C Brosystem
Består bl.a. av steinhvelvs broer av typen 
FlexiArch. En modulært og prefabrikert bro 
og tunnelsystem der buene produseres med 
en spennvidde på 1 – 15 meter og høyde på 
4 meter. 20-30 meters spennbro er under ut-
vikling. Systemet bygger på den tradisjonelle 
steinhvelv prinsippet. 

C3C Tanksystem
Produseres med kapasitet fra ca. 100 – 30 000 m3. 
Høyder  på veggelement fra 2 -14 M.  
Diameter fra 5 – 70 M . Aqua-tanken er kon-
struert for å være fleksibel og kunne tilpasses 
alle behov og med innehold som t.ex. rent 
vatten, flis, biogas, slam og avløpsvann – 
både for industrielle og kommunale anlegg.
 

C3C Stomsystem
Tyngre industristammer er vårt hovedfokus – 
ofte i kombinasjon med øvrige produktgrupper. 
Prefabrikert stammesystem også for pir og 
havneprosjekt, parkeringshus,varmeverk,  
og mye mer. 

C3C er et innovativt selskap med fire primær områder:
C3C Tanksystem, C3C Blocksystem, C3C Stomsystem och C3C Brosystem.

C3C Engineering AB 0470-34 74 60. WWW.C3C.SE
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