Megablokken

Snel, efficiënt én duurzaam
CB Megablokken zijn solide betonnen elementen die een snelle en efficiënte oplossing

bieden voor (tijdelijke) toepassingen zoals

opslagvakken, grondkeringen en wanden van
hallen en loodsen.

Duurzaam

CB Megablokken worden geproduceerd van 100% hoogwaardig gerecycled betongranulaat of 100% gerecycled

beton. Hierdoor wordt een continue minimale sterkte van

elke blok gecreëerd. Daarbij worden er voor onze productie
veel minder primaire grondstoffen gebruikt waardoor het
milieu minimaal belast wordt.

Door het praktische ontwerp zijn de elementen eenvoudig
te stapelen en snel te monteren. Ook demontage is ge-

makkelijk waardoor de CB Megablokken geschikt zijn om
meerdere malen in te zetten. CB Megablokken zijn ver

krijgbaar in verschillende afmetingen en ook dakelementen
zijn leverbaar.

Afmetingen

Bovenaanzicht heel en half blok. De hele

Omschrijving

Breedte

Diepte

Hoogte

Heel blok (8 noppen)

160 cm

80 cm

40 cm

Half blok (4 noppen)

80 cm

80 cm

40 cm

3/4 blok (6 noppen)

120 cm

80 cm

40 cm

1/4 blok (2 noppen)

40 cm

80 cm

40 cm

Heel hoog (8 noppen)

160 cm

80 cm

80 cm

Half hoog (4 noppen)

80 cm

80 cm

80 cm

3/4 hoog (6 noppen)

120 cm

80 cm

80 cm

1/4 hoog (2 noppen)

40 cm

80 cm

80 cm

Lengte half (4 noppen)

160 cm

40 cm

40 cm

1/8 blok (1 nop)

40 cm

40 cm

40 cm

blokken zijn 160 cm breed, de halve blokken
zijn 80 cm breed. Beide blokken zijn 80 cm
diep en 40 cm hoog. De nokbreedte onder is
19 cm, de nokbreedte boven is 10 cm en de
nokhoogte is 6 cm.

Toepassingen

• Opslagvakken

• Grondkeringen

• (Scheidings-)Wanden van hallen en loodsen
CB Megablokken worden gemaakt met betonmortel
die voldoet aan het BBK-certificaat Besluit Bodem

kwaliteit. Hierdoor mogen CB Megablokken worden

toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen
met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

Kenmerken
• Stapelbaar

• Snel op te bouwen

• Gemakkelijke demontage
• Herbruikbaar

• Duurzaam geproduceerd

• Brandvertragend en geluidswerend
• Uit voorraad leverbaar
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CB Megablokken

Concreet duurzaam

Het waarborgen van de conti-

nuïteit in brede zin; dat is
wat Cementbouw drijft tot

duurzaam ondernemen. Wij

bouwen aan duurzame relaties
met

onze

klanten,

mede-

werkers en andere partners in
de keten. Duurzaamheid stimuleert ons daarom ook tot

productontwikkeling en inno-

vatie. We denken ook na over
nieuwe (totaal)concepten en

toepassingen die positief bijdragen aan duurzame prestaties van gebouwen en infra.

CB Caron Recycling is een werkmaatschappij van Cementbouw. Cementbouw levert

Meer weten?

binnen de Benelux en is één van de grootste producenten van betonmortel in Nederland.

CB Caron Recycling

en betonwarenindustrie. Een belangrijk deel van de logistieke processen van haar

4906 CK Oosterhout

materialen en grondstoffen voor de bouw – zoals cement, vulstoffen, zand en grind –
Daarnaast recyclet Cementbouw betonpuin tot secundaire grondstoffen voor beton-

bedrijfsactiviteiten voert Cementbouw in eigen beheer uit. Cementbouw is onderdeel
van het Ierse CRH concern, een toonaangevende internationale beursgenoteerde
leverancier van bouwmaterialen.

Handelsweg 7

0162 – 433 966

CB Caron Recycling
Mortelstraat 9

8211 AD Lelystad
085 – 111 69 50

info@cbmegablokken.nl

www.cbmegablokken.nl
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