Vejen frem
Holdbare løsninger til veje, stier,
p-arealer, pladser og meget mere

VALG AF DEN RIGTIGE ASFALTLØSNING
Er vejen meget trafikeret, køres der med høj hastighed, eller benyttes
den af tunge køretøjer?
Colas har mange års erfaring med forskellige asfalttyper til nye og eksisterende
veje. Når vi vejleder vores kunder, tager vi udgangspunkt i underlaget og vejens
anvendelse, så den med almindelig vedligeholdelse får en lang levetid.

SKAL VEJEN REPARERES?
Reparationer og løbende vedligehold forlænger vejens levetid. Derfor bør alle
asfaltbelægninger efterses og vedligeholdes jævnligt, så vand og frost ikke får
mulighed for at trænge ned i det dybereliggende bærelag.
Vi udfører både små og store reparationer af alle vejtyper, lige fra de små huller
og revner, til større belægninger. Det øverste slidlag er relativt billigt at reparere,
mens det er langt dyrere at rette op på en vej, hvis det underliggende bærelag
bliver beskadiget.

SKAL ASFALTEN HAVE FARVE?
Få en holdbar løsning med arkitektoniske muligheder.
Farvet asfalt øger trafiksikkerheden og giver unikke arkitektoniske muligheder. Colas kan tilbyde en vifte af forskellige farvemuligheder.
Vojens Kommune ønskede at
gøre cykelstien mere sikker og
valgte blå asfalt. Farvet asfalt er
ikke glat som den termoplast,
man bruger til afstribning. Derfor
er farvet asfalt velegnet som underlag på fx cykelstier.

På Musiktorvet foran Amager Kulturpunkt i København har Colas udført
en belægning i sort og hvid asfalt.
Det var bygherres ønske at skabe et
æstetisk og funktionelt rum, og pladsen bliver brugt til fri leg, afslapning,
kulturelle events og koncerter.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIT PROJEKT?
Colas er landsdækkende med afdelinger over hele landet. Vi er derfor tæt på
vores kunder og har et godt lokalkendskab.
Alle opgaver, uanset størrelse, skal udføres i den aftalte kvalitet og til den aftalte tid og pris. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde og en god dialog med
kunden gennem hele forløbet. På den måde kan vi hurtigt finde konstruktive
løsninger, hvis der opstår uforudsete udfordringer eller et ønske om ændringer undervejs i projektet.
Kontakt os, hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med et projekt eller læs mere om os og vores produkter på www.colas.dk

LØSNINGER TIL SMÅ OG STORE PROJEKTER
Colas udfører alle typer opgaver, lige fra mindre reparationer af dit eksisterende
asfaltareal og nyt asfaltslidlag, til anlæg af en ny vej.
Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med en opgave, er vores
erfarne medarbejdere altid klar til at hjælpe dig med valg af belægning, planlægning og udførelse af opgaven.
Vi leverer løsninger og vedligehold til:
•
•
•
•
•

Boligveje, kommuneveje, broer og motorveje
Cykel- og gangstier
Parkeringspladser
Industriarealer til havne, fabrikker og lagerfaciliteter
Legearealer til leg og læring

•
•

Gårdarealer
Byrum

Colas Danmark A/S er en af landets førende virksomheder inden for asfaltvejbygning med afdelinger over hele landet. Colas Danmark A/S beskæftiger ca.
500 medarbejdere og indgår i den internationale Colas Gruppe med ca. 55.000
medarbejdere i 50 forskellige lande.

Colas Danmark A/S
Hovedkontor: Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Tlf. 4598 9898
www.colas.dk

