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A Société RoutièRe colAS egy hideg ASzfAlt eljáRáSRA épülõ bitumen SzAbAdAlom AlApján jött létRe fRAnciAoRSzágbAn 

1929-ben. máRA A közúti-, vASúti-, vízi- éS légiközlekedéS-építéSben, váRoSfejleSztéSben éS köRnyezetvédelmi beRuházáSokbAn 

világvezetõ colAS cSopoRt A világ öt kontinenSén 50 oRSzágbAn vAn jelen. több mint 60 000 AlkAlmAzott AlkotjA 

Az évente 100 000 pRojektet bonyolító colAS cSApAtát. Az AnyAcég önálló leányvállAlAtAi RegionáliS kApcSolAtokAt 

ápolnAk, éS megõRzik otthoni gyökeReiket, de kAmbodzSától AlASzkáig ugyAnAzokAt Az éRtékeket vAllják: veRSenySzellem, 

innovAtív éS felelõS fejlõdéS, kifogáStAlAn minõSég, biztonSág, SzoRoS együttmûködéS. A mAgyAR cégcSopoRt Az 

AutópályA- éS útépítéSi felAdAtok mellett A különlegeS méRnöki léteSítmények, vAlAmint Az éRzékeny, komoly SzeRvezéSt 

igénylõ váRoSRehAbilitációS éS közmûépítéSi megbízáSok kivitelezõjeként egyARánt Az ipARág élvonAlábA tARtozik. fiAtAl, 

SzAkképzett, közel 1000 fõS cSApAtA mAgyARoRSzág SzámoS pontján jelenleg iS Azon dolgozik, hogy A köRnyezetet 

A lehetõ legkevéSbé teRhelve, új, modeRn éS idõtálló építményeket hozzon létRe. öSSzeállítáSunkbAn A cégcSopoRt hAzAi 

köztéR pRojektjeit mutAtjuk be, vAlAmint Az áltAluk AlkAlmAzott, innovAtív technológiákAt.

Két évtizede 
az épít ipar élvonalában

Összeállította: 
Szépvölgyi 
Viktória
Fotó: 
Colas Hungária
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A Colas Alterra 2007 óta vesz részt a buda-
pesti 4-es metróhoz kapcsolódó felszíni beru-
házások megvalósításában. A Fõvám téri és 
Kálvin téri területeken a teljes közmûhálózat 
átépítése mellett a Fõvám téri aluljárót, vala-
mint az ezekhez kapcsolódó villamos vona-
lak, a 47-es, 49-es és a 2-es villamosok útvo-
nalát is átépítették. A felszíni térrendezés 
részeként a Kálvin tér és a Múzeum körút jár-
dái beton és gránit díszburkolatot, továbbá 
korhû öntöttvas kandelábereket, LED-csíkos 
díszvilágítást, egyedi üveg lefedéseket, kor-
rózióálló acél és üveg lépcsõkorlátokat, zöld-
kazettákat és dézsákat kaptak, míg a fel-
szín alatt, az aluljáró falburkolatai mészkõ 
borítással gazdagodtak. A Kálvin téri alul-
járó átépítése további feladatokat is megkí-
vánt: kétoldali, automatikus átváltó kapcso-
lóval ellátott elektromos betáplálással készült 
itt mind a közvilágítás, mind az elektromos 
energiaellátás, valamint megvalósult a tel-

jes vízvezeték és csatornahálózat átépítése.  
A Baross utca sétálóövezetté alakítása a terü-
let átalakításának leglátványosabb eleme. 
Ennek köszönhetõen az új közterület méltó 
folytatása a Belvárosban már megépült „új 
fõutca” tengelynek és filozófiának. 

A Budapesti Corvinus Egyetem déli hom-
lokzata és a közraktárak felé esõ területeken  
a gránit és vörös porfír díszburkolat zöld-
területekkel váltakozik, amelyeket öntött- 
vas kandeláberek kísérnek és földbe süllyesz-
tett, ún. „LED-pötty” díszvilágítás. A Fõvám 
tér északi részén, a Váci utca torkolatánál 
egy játszótérrel rendelkezõ díszpark létesült  
a Belvárosban élõ családosok örömére. A té- 
ren több zöldterület, gumiaszfalttal ellátott 
gyermekjátszótér, gránit játékasztalok, terep-
lépcsõk, ülõpadok, bazalt útburkolat, grá-
nit városfal-megjelenítés, földbõl feltörõ vilá-
gító vízcsobogók és szökõkút, valamint egy  
I. világháborús emlékmû is alakot öltött.

F vám tér és Kálvin tér

Az átépített útkeresztezõdésben a kerék-
pársávok helyén anyagában színezett piros 
aszfaltburkolat készült, a gyalogátkelõhelye-
ken és az aluljáró lépcsõknél, peronoknál  
a vakok részére ún. taktilis, veszélyt jelzõ és 
vezetõsávok létesültek.

A túlzsúfolt közlekedési csomóponttá csök-
kent, kizsigerelt Kálvin tér visszakapta a tér 
elnevezéshez méltó arcát – igaz, a városfal 
Kecskeméti kapujának forgalmas pontjaként, 
és a 19. században lóvasút végállomásként 
is hasonlóan túlterhelt infrastrukturális funkció-
val mûködött, mint a 2000-es évek derekán. 
A csökkentett forgalom és a belvárosiasságot 
sugalló, minõségi burkolatok, zöldszigetes, kivi-
lágított sétálóövezet kortárs, letisztult és élhetõ 
környezetté avanzsálták a Palotanegyeddel 
övezett, valamint Hild, Róth Miksa, Pollack, 
Lotz, Petz Samu tervezõk és mûvészek nevé-
vel fémjelzett, a Dunától az Astoriáig nyújtó-
zó, néhány kilométeres szakaszt. 
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A közel 64 000 fõt számláló, orszá-
gos sörfesztiválnak otthont adó és neves 
hungarikumot, a csabai kolbászt termelõ 
Békéscsaba méltán gazdagodott olyan dísz-
burkolatos belvárosi térrendszerrel, amely  
a látogatók ezreit idevonzó programoknak 
színvonalas környezetet kínál. A 2013-ban 
lezárult átépítéseknek köszönhetõen nem 
csak a fõtér, de a Kossuth tér és a Szabad-
ság tér, valamint számos utca rehabilitáció-
ja is megtörtént, beleértve az infrastrukturális 
fejlesztéseket.

A Szent István tér mentesült az autóforga-
lom és a parkolók alól, fõ közlekedési útvo-
nalból eseményeknek, rendezvényeknek 
helyet adó városi térré alakult. Karakteres  
elemként épült meg a közlekedési felületeket 
az események helyszínétõl elválasztó zöld 
sáv, és a központi dísztér, amely méreté-
nél fogva alkalmas különbözõ rendezvények 
fogadására. Az új, kiselemes burkoló lap 
növénykazettákkal váltakozik. Az Andrássy 
út egy szakaszának térkõ burkolata és zöld-
felületei is megújultak.

Forgalmi változásként ad többletet a város 
infrastruktúrájához a Luther utcában kiala-

kított négy sáv, valamint az Irányi utcai cso-
mópont kiszélesítése, továbbá a Kossuth 
tér mentén kiépült gyalog- és kerékpárutak,  
a Hunyadi téri csomópontban pedig új gya-
logos átkelõhely létesült. Az Irányi utcai útfe-
lület a teljes szakaszon átépült, autóbusz-
megállóhelyek átépítésével buszforduló is 
készült és utasvárók. A színház épülete elé 
látványszökõkút és csobogó került. A belvá-
ros hangulatához illeszkedõ közvilágítás, illet-
ve az ivó- és csapadékvíz gerincvezeték-cse-
réje, építése miatt a közmûkiváltás is jelentõs 
része volt az átalakításoknak.

„Fejlõdés és hagyomány” – áll Békéscsaba  
hivatalos jelmondatában. A Tiszántúl déli 
részén fekvõ település számos büszkesége 
között említheti belvárosát: itt áll az ország 
legnagyobb evangélikus temploma, az Alpár 
Ignác tervezte gimnázium, a gyerekkorában 
itt élt és asztalos inaskodott Munkácsynak 
szentelt múzeum, no és a jól ismert kolbász. 
Nem kell sokat várni a következõre, küszö-
bön a közösségi kulturális épület megvalósítá-
sára indított Agora projekt, és a 2020-ig meg-
valósítandó számos egyéb településfejlesztési 
beruházás. 

béKéscsaba
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Kõszeg történelmi belvárosának rekonstrukci-
ója 2011-ben zajlott. A Jurisics tér átépítésé-
re koncentráló beruházás a település legfonto-
sabb közterének átalakítását jelentette, hiszen 
ez az egykori vásártér, itt állt a plébániatemp-
lom, a pellengér, a patika és a fontosabb üzle-
tek, a városháza, kezdetekben még egy temetõ 
is, és a mai napig itt látható a város kútja.

A munkák nem csak bontással, de nagyobb 
részt értékmegõrzéssel jártak. Egyrészt, az 
eredeti bazalt kiskocka köveket megtisztítás 
után visszaépítették, másrészt az alépítmé-
nyi munkák során feltárt leleteket megõriz-
ték (az alépítményi munkálatokra részben  
a szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezetõ 
rendszer átépítése céljából, másrészt a dísz-
világítás és öntözõrendszer kiépítése miatt 
volt szükség). A talaj a város gazdag törté-
nelmi múltjának rétegeit rejtette, több helyen 
régi falak, csatornák maradványai, közép-
kori leletek bukkantak elõ, így régészek és 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munka-
társainak felügyeletével zajlott a kivitelezés. 

Az építendõ közmûvezetékek tervezett nyom-
vonalát a feltárások után sok esetben a helyi 
adottságok figyelembevételével módosították, 
a feltárt falak egy része, mint például az egy-
kori temetõ és a régi gimnázium falai, az új 
burkolatban is megjelennek.

A feladatok ütemezését a téren rendezett, 
tavasztól õszig zajló kulturális programok, 
valamint az itt található épületek, intézmé-
nyek, üzletek folyamatos megközelíthetõségét 
figyelembe véve alakították ki. A várszínházi 
elõadások, az ostrom napok, a szüreti felvo-
nulás, az Orsolya napi vásár idejére a kivite-
lezési munkákat felfüggesztették, figyelembe 
véve, hogy a rendezvények idején rendezett, 
biztonságos közlekedésre alkalmas állapot 
fogadja a látogatókat.

Végeredményül díszvilágítás, térvilágítás 
és energiaellátással kiépített öntözõrendszer 
létesült az újonnan telepített dísznövények 
számára. A beruházás átgondoltságát 
indokolja, hogy nem csak a fõtér, de a tér-
hez kapcsolódó öt utca burkolata és csapa-

K szeg
dékvíz elvezetõ rendszere is megújult, vala-
mint a várárok csatlakozó szakasza. Bazalt 
kiskockaköves burkolatot kapott a Rajnis,  
a Táblaház, a Schneller, a Chernel valamint 
a Városház utca. A projekt keretében szi-
lárd burkolatot kapott még a Jurisics teret  
a Várkörrel összekötõ Diák-köz, ahol egy új, 
Magyarországon még sehol nem alkalmazott 
„Pest-Buda” fantázianevû térkõ került beépí-
tésre, amely a bazalt kiskockakõhöz hason-
ló, ívelt mintában rakható, azonban jobb 
minõségben, gyorsabban és kisebb költség-
gel kivitelezhetõ.

A kulturális programok érdeklõdõi és  
az Írottkõre kirándulók által is kedvelt Kõszeg 
megújult tereivel felveszi a versenyt oszt-
rák szomszédaival és testvérvárosaival. Tör-
ténelmi rétegeiben megannyi színt kínál, 
fellelhetõk a díszburkolatban megidézett 
középkori romok, Jurisics küzdõ szelleme és 
az emblematikus Hány az óra, Vekker úr? 
címû Bacsó film kõszegi jeleneteinek felhang-
jai. 



A Baross tér átépítése 2003-ban kezdõdött. 
Az azóta eltelt évek alatt talán már az itt élõk 
sem emlékeznek arra, hogyan festett eredeti-
leg a tér. Lássuk, hogy valójában mi történik 
az építési kordonok mögött! A rekonstrukciós 
feladat részeként a meglévõ vasbeton aluljá-
ró szerkezetek bontása után épül meg az új, 
6000 m2 területû aluljáró, amely csatlakozik 
a 4-es metró állomásához, a Keleti pályaud-
varhoz, valamint a régi aluljáró megmaradó 
szerkezetéhez. A személy- és teherforgalom 
biztosításához két személy- és két teherlift is 
létesül, valamint új BKK végállomás és vég-

állomás-épület emelkedik majd, a Thököly 
úti parkolóban. A Baross tér teljes terüle-
tét érintõ közmûvezeték cserén kívül a troli 
felsõvezeték és vezetéktartó oszlopok háló-
zata is megújul. Automata öntözõhálózattal 
ellátott zöldfelületek váltakoznak az új bur-
kolatokkal, Baross Gábor szobra pedig res-
taurálás után méltó helyére, a tér közepére 
kerül. 

A véghatáridõ betartásához az egyik leg-
kritikusabb munkarész az újonnan épülõ 
aluljáró vasbeton szerkezetének megépí-
tése. Itt nem elsõsorban a szerkezetépítés 

baross tér
okoz nehézséget – bár a 6000 m2-es, szi-
getelt szerkezet egy méterrel a talajvízszint 
alatt épül –, hanem az, hogy a Baross tér 
jelentõs gépkocsi- és gyalogosforgalmának 
lebonyolítása mellett valósítják meg. Eddig 
öt különbözõ, ideiglenes forgalomtechnikai 
állapot volt érvényben, a projekt végére ez  
a szám meghaladja majd a 20-at is.

Az utasok és autósok türelmét is próbára 
tevõ beruházás utolsó szakaszához érkezett, 
várhatóan 2014. március végén vehetik bir-
tokba a városlakók, 10 év szünet után a meg-
szépült teret. 



az érdi csatornahálózat, az üröm-ezüsthe-
gyi ivóvíztározó építése, vagy a tiszaroffi 
árvízi tározó, amely a 2010-es árvíz idején 
10-15 centiméterrel tudta csökkenteni az ára-
dó Tisza vízszintjét, így a folyó nem okozott 
nagyobb károkat Szolnok környékén. 

A cégcsoport 11 kõbányája Északkelet- 
Magyarországon, a Dunakanyartól a Zemp-
lénig húzódnak. A tavaly több mint 1 300 
000 tonna zúzottkövet értékesítõ cég a felelõs 
fejlõdést szem elõtt tartva amellett, hogy bon-
tási hulladékok újrahasznosításával is fog-
lalkozik, elkötelezett a környezetvédelem 

la route avance 

interjú soKorai istvánnal, 
a colas Hungária elnök-vezérigazgatójával

mellett. A kõbányák falai gyakran szolgál-
nak menedékül olyan védett fajok számára, 
mint az uhu baglyok. Megóvásuk érdekében 
a költési idõszakban a cég átszervezi a ter-
melést, hogy háborítatlanul fejlõdhessenek  
a fiókák. A bányák okozta tájseb mérséklé-
se érdekében a Colas a Corvinus Egyetem  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszékével kar- 
öltve állítja helyre a természetes állapotokat. 

A magyarországi elnök-vezérigazgató,  
Sokorai István, kilátásokról, a válságból le-
vont tanulságokról és napi munkájának meg- 
élésérõl mesélt.  

A Colas cégcsoport 1991 óta vesz részt 
Magyarország építõipari beruházásaiban.  
A kezdetek óta kizárólag magyar szakembe-
rek által vezetett holding a hazai úthálózat 
fejlesztésében mára meghatározó szereplõvé 
vált. Az elmúlt évtizedekben a Colas össze-
sen több mint száz kilométernyi gyorsforgal-
mi utat épített Magyarországon, a Csepel- 
szigeten létesült Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep pedig a Velencei-tó vízmennyi-
ségének két és félszeresét tisztítja meg évente.  
A cégcsoport nevéhez még számos olyan 
környezetvédelmi beruházás is fûzõdik, mint 



Az elmúlt években az építõipar különösen megszenvedte a gazdasági vál-
ságot, de a Colas képes volt növekvõ pályára állni. Mi a siker receptje?
Látszólag fordulat bontakozik ki a magyar építõiparban. Bár az ágazat sta-
tisztikai adatai túlzott optimizmusra nem adnak okot, egyre több infrastruktu-
rális beruházás indul az országban, melybõl a Colas magyar cégcsoportja is 
igyekszik kivenni a részét. Bízunk benne, hogy egy hosszan tartó fellendülés 
elsõ jeleit látjuk, melyben azok a cégek lesznek képesek elõnyös helyzetbõl 
indulni, akik az utóbbi évek során hatékonyabbá tették mûködésüket és raci-
onalizálták szervezetüket. A Colas is ezek közé tartozik: 2012-ben 159 mil-
lió eurós árbevételt értünk el, és 1,5 millió euróval javítottuk pénzügyi eredmé-
nyünket 2011-hez képest.

Milyen évet tudhat maga mögött a cégcsoport?
Idén készült el Mezõberényben egy kétnyílású, vasút feletti közúti felüljáró,  
a 86-os fõút három hídja és kilenc csõátereszének építése, valamint a Szamos 
és Kraszna folyók mentén készülõ tározó 13 pilléres vízbeeresztõ mûtárgya 
szintén befejezéshez közelít. Az M0-s kõrgyûrû déli szektorának új pályáit  
az M1-es autópálya és az 51-es út között nyár óta már használhatják az autó-
sok, az M3-as autópálya folytatását Vásárosnamény irányába pedig már asz-
faltozzuk. Nem rég kezdõdött az M85-ös autóút Enese és Csorna közötti sza-
kaszának építése, a nemrég elnyert M4-es autópálya Abony és Fegyvernek 
közötti szakaszának építése pedig jövõre kezdõdik.
Útépítõ leányvállalatunk, a Colas Út a Regionális Operatív Program egyik leg-
sikeresebb résztvevõjeként egyre több helyen környezetbarát helyszíni hideg-
remix technológiával újít fel másod- és harmadrendû utakat országszerte. Vár-
palotán a burkolat felújítási és parkoló építési feladatok mellett megújultak 
a vízi közmûvek és a közvilágítási hálózat is, Vasváron pedig közel 10 km  
nyomvonalat állítottunk helyre a város szennyvízcsatorna-építési munkáit 
követõen. Idén nyertük el az M85-ös autóút Gyõr és Enese közötti szakaszá-
nak építését, illetve az M86-os Szeleste és Hegyfalu közötti szakaszának épí-
tését, de a 86-os fõút Nádasdot elkerülõ szakasza, az 55-ös út és a 31-es út 
felújítása, illetve megépítése is a mi feladatunk lesz 2014-ben. Az útépítési  
feladatok mellett a Colas Út térfelújításokat is végez. Kezük munkáját dicséri 
Békéscsaba megújult fõtere, de a fõvárosi Baross tér felszíni rendezési munkái-
ban is részt vesznek.
A Keleti pályaudvar melletti építkezés jó példája a cégcsoporton belüli  
együttmûködésnek, hiszen mélyépítõ leányvállalatunk, a Colas Alterra fel-
adata a pályaudvarhoz és az épülõ 4-es metró állomásához kapcsolódó  
6000 m2-es aluljáró kialakítása. A Colas Alterra részvételével zajlik a Duna 
Projekt is, amelyben Baja és Kalocsa között, illetve Tolna megyében 50 km 
hosszon erõsítik meg a folyó mentén a töltéseket, melynek fontosságára a 
nyár eleji árvíz is felhívta a figyelmet. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító  
építésében szintén résztvevõ leányvállalatunk idén a telep harmadik tisztítá-
si fokozatának megvalósítását is teljesítette, így a Dunába kerülõ tisztított víz 
maradék nitrogén és foszfor tartalma is jelentõsen lecsökkent. Leányvállalatunk  

a miskolci villamoshálózat felújítását követõen nemrég elnyerte a budapesti 
1-es villamos több mint 13 kilométeres felújítását, ahol nemcsak a sínpálya  
teljes körû felújítására kerül sor, de a megállóhelyi peronok felújítása, valamint 
liftek és mozgólépcsõk beépítése mellett meghosszabbítjuk a villamos vonalát is  
a Rákóczi hídon keresztül a Fehérvári útig.

Mi különbözteti meg a Colas-t versenytársaitól?
A Colas mindig is egyedülállóan nagy hangsúlyt fektetett a technológiai fej-
lesztésekre, melyek fõ célja a gyártás és beépítés során kibocsátott káros anya-
gok csökkentése. Maga a cégnév is erre utal: a Colas a „cold asphalt” sza-
vakból alakult ki. Egy úgynevezett habosított bitumenes technológiával  
az aszfalt gyártás hõfokát, és így az energia-felhasználást is csök-
kenthetjük, de akár meg is tudjuk növelni a beépítési távolságot.  
A habosított kötõanyagok használatával 100-140 °C között 
tartjuk a keverési és beépítési hõmérsékletet, ami a hagyomá-
nyos hõfokokkal összevetve mintegy 20-40°C-os csökkenést tesz lehetõvé, 
így alacsonyabb energia-felhasználás mellett ez az eljárás lényegesen 
környezetkímélõbb. Számos feladatunk mellett azonban mindig kiemelt sze-
rephez kell jusson a biztonság. Francia anyavállalatunk, a Colas SA 2013-
ban indult munkabiztonsági kampánya ugyanúgy szól a segédmunkásokhoz, 
mint a fõmérnökökhöz. A biztonság mindent megelõzõ, alapvetõ tényezõvé 
kell váljon, hogy balesetmentesen tudjuk elvégezni feladatainkat.

Milyen különbséget lát egy épület létrehozása és egy mûtárgy építése között?
Bizonyos értelemben, nincs különbség. Sokan vagyunk a szakmában, akik  
az alkotás szépségéért dolgozunk. Arra gondolok, amikor nap mint nap 
látom azt a mérnöki létesítményt, ami a munkánk nyomán egyre emelkedik 
ki a földbõl. Fantasztikus dolog részt venni egy-egy nagy volumenû létesít-
mény létrehozásában, ezek mérföldkövek az ember életében. Mindegy, hogy 
a Mûvészetek Palotájáról, egy vízbeeresztõ mûtárgyról, vagy egy autópályá-
ról beszélünk. Ha kimegyek egy munkaterületre és látom, ahogy új dolog épül 
ott, ahol eddig nem volt, az lenyûgözõ.

Milyen vízióval vette át a cég vezetését 2010-ben és hogyan értékelné ma 
saját munkáját?
A cégcsoport erõs és meghatározó szereplõként nagyon nehéz évekkel nézett 
szembe 2010-ben, de a folyamatosan szûkülõ építõipari szektorban a Colas 
megmaradt az egyik legjobb cégnek. Fontos volt, hogy megtartsuk, és – ha 
lehet – növeljük presztízsünket, amihez szükség volt egy kiemelkedõ mûködési 
sztenderdre és folyamatoptimalizálásra, illetve el kellett terjesszük az üzleti 
gondolkodást. Úgy kell jó építményeket létrehoznunk, hogy közben megfelelõ 
hozamot érünk el. A jövõben azt szeretném, hogy még erõsebben kötõdjön  
a Colas nevéhez a minõség, a környezetvédelem, az innováció, és tovább-
ra is érvényesüljön a megrendelõkkel szemben képviselt korrekt, kiszámítható, 
partneri hozzáállásunk. 
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A Colas Technológiai Igazgatósága számá-
ra kiemelt jelentõségû feladat az innováció, 
és a vonatkozó kutatás-fejlesztési feladatok 
elvégzése, részben magyarországi egyete-
mekkel és kutatóintézetekkel megvalósuló 
együttmûködésben, részben pedig közös K+F 
projektek és pályázati tevékenység révén. 
A magyarországi kutatás-fejlesztés másik 
fõ fókusza az az adaptációs munka, amely  
a COLAS anyavállalat párizsi CST Magny 
Központi Laboratóriuma által kifejlesztett, 
nemzetközi és francia gyakorlatban bizonyí-
tott, termékek és innovációk adaptációjára 
irányul.

Suttogó utak
A környezetvédelmi szempontok mellett egy-
szerre kell figyelembe venni az úthasználói és 
a lakossági elvárásokat, így jogos igényként 
merül fel, hogy az új útburkolat mind forga-
lom-biztonsági, mind pedig zajártalmi szem-
pontból kifogástalan legyen. A Rugosoft egy 
vékony rétegû aszfaltbeton, amely kedvezõ 
akusztikai tulajdonságai mellett jó és tartós 
csúszás-ellenállási mutatókkal rendelkezik. 
A Rugosoft speciális hézagrendszere az 50 

km/óra feletti gördülési zajokat a normál asz-
faltokhoz képest sokkal hatékonyabban nyeli  
el, így csökken a környezetre gyakorolt zaj-
ártalom.

Langyos aszfalt
Világszerte egyre többször vetül fel a kér-
dés: hogyan lehet a termelési folyamatok-
ban – így az aszfaltgyártás és bedolgo-
zás során – energiát megtakarítani, hogyan 
lehet csökkenteni a széndioxid-kibocsátást.  
A habosított kötõanyagok használatával 100-
140°C között tartható a keverési és a beépí-
tési hõmérséklet, ami a hagyományos gyár-
tási-beépítési hõfokokkal összevetve mintegy 
20-40°C-os csökkenést tesz lehetõvé, így  
alacsonyabb energia-felhasználás mellett ez 
az eljárás lényegesen környezetkímélõbb.

Újrahasznosított utak
A bontott anyagok újrafelhasználása alapvetõ 
környezeti és gazdasági érdek, különösen, ha 
maga az újrahasznosítás technológiája is kör-
nyezetbarát. Egyre szélesebb körben terjed  
a hideg, keverõtelepen gyártott recycling asz-
falt, amelynek technológiáját Valorcol néven 

nYomunKban az innováciÓ
Svájcban fejlesztette ki a Colas csoport.  
Az ún. lassan törõ bitumen-emulzió hozzá-
adásával készülõ alacsony hõmérsékletû ke- 
verék 80-100%-ban mart aszfalt felhasználá-
sával készül.

Csillogó aszfalt
Ragyogó megoldás a biztonsági vagy turiszti-
kai szempontból kiemelt útszakaszok vizuális 
megkülönböztetésére. A Scintiflex aszfalthoz 
üvegzúzalékot keverünk, amely így csillogva 
veri vissza a közvilágítás, illetve a közlekedõ 
autók fényét, kiemelve egy-egy turisztikai lát-
ványosság, part menti sétány szépségét, 
vagy akár egy forgalmas körforgalom köze-
ledtét. (x)

Colas Hungária Zrt.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12. V. em.
Telefon: +36 (1) 883 1000
Fax: +36 (1) 883 1010
E-mail: hungaria@colas.hu
Honlap: www.colas.hu
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