
Brug for hurtig udrykning til  
mindre asfaltopgaver? 

Effektive små vejhold til hurtig 
udrykning.  
Hos Peab Asfalt har vi specialiseret os i løsning af de opgaver - af større 
eller mindre omfang - som ofte opstår i andelsbolig- og boligforeninger. 
Vores teams  består af erfarne folk og specielt udvalgt udstyr, nøjagtigt 
tilpasset til opgaven. Dette gør os mindre omkosningstunge, hurtigere 
og superfleksible. Desuden optager vi meget lidt plads på vejen og er 
ikke til væsentlig gene for hverken beboere eller trafikken. Vi gør det 
derfor betydeligt lettere at få udført reparationer, vedligehold og for-
bedringer, uden større planlægning.
Med nye materielmuligheder, er det nu også muligt for os at tilbyde  
hurtig udrykning til lidt større opgaver, som fx nye slidlag eller asfalte-
ring af P-pladser og andre arealer.

Specialister i reparation af revner
Vi tilbyder branchens mest holdbare reparationer af revner i asfalten. 
Med en ny fremgangsmåde har vi udviklet en revneforsegling, som har 
vist sig betydeligt tættere og mere holdbar end de hidtil anvendte. 
Processen er forklaret nederst på næste side.

Større opgaver og  
vedligeholdelsesaftaler
Har I brug for udlægning af asfalt fx. heldækkende slidlag 
inkl. forberedende og afsluttende arbejder, klarer vi selv-
følgelig også det. Herunder brolægnings-, brønd-, kloak- og 
stribearbejder. Vi laver individuelle løsninger og kan tilbyde 
vedligeholdelsesaftaler.

Ring til os - vi står klar til at 
løse opgaverne hurtigt og  
effektivt. 

Spørgsmål og kontakt 

- se adresser og telefonnumre på bagsiden.  

Vi udfører udfører mange opgaver, som fx.
• Opkørselsramper.

• Reetablering af opgravninger.

• Tilfyldning ved kantsten.

• Reparation af slaghuller, lunker etc.

• Fartdæmpning: Etablering af fartbump. 
 Opsætning af hastighedstavler og opstribning.

• Udskiftning af defekte riste og dæksler.  Brolægnings-,  
 brønd-, kloak- og stribe-arbejder.

• Revneforsegling.

• Fræsning og kantafretning.

• Asfaltudlægning på P-pladser, fællesveje, indkørsler 
 og andre arealer.

• Problemer med trafikstøj eller regnvand? 
 Udlægning af støjreducerende asfalt eller drænasfalt  
 til afhjælpning af regnvandsproblemer.
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- færdig !1 2

- fyldes med 150 grader            
  varm revnemastik

3
- opvarmes igen for optimal  
  vedhæftning  og stryges til  
  sidst af med bitumineret stenmel

Revneforsegling

- Revnen i asfalten  
  renses og varmes op

Effektive små vejhold til hurtig udrykning  

Fleksibilitet og kvalitet til  
fornuftige priser

Stærkeste 
løsning på 
markedet



Hovedkontor:   
Peab Asfalt A/S 
Nørreskov Bakke 1  •  8600 Silkeborg 
Telefon 8722 1500  •   Fax 8722 1501  •  info@peabasfalt.dk

Region Nord:  
Egelundvej 3   •   8800 Viborg 
Telefon 8727 5030

Region Midt:  
Dortheasvej 11-13   •  7171 Uldum 
Telefon 7567 8355

Region Syd:  
Mads Clausens Vej 6  •  6360 Tinglev 
Telefon 7466 2444

Region Øst:    
Nordhavnsvej 2  •  4600 Køge 
Telefon 5664 6800

Specialafdelingen  
Mekuvej 1  •  7171 Uldum 
Telefon 7640 1220

Fræsning  
Dortheasvej 11-13  •  7171 Uldum 
Telefon 7567 8355

Vejmarkering:  
Dortheasvej 11-13  •  7171 Uldum 
Telefon 7567 8355

peabasfalt.dk

Til andelsbolig- og boligforeninger

Skal I have   
hjælp til  
vejene?
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