ASFALT

EN KOMPETENT PARTNER

Én entreprenør – mange kompetencer.
Fra udvikling til udlægning.
Asfaltbelægning er vores speciale.

ARKIL ASFALT

En kompetent partner, når det gælder asfalt

Arkil har fire danske asfaltfabrikker. Fabrikkerne ligger i Skrydstrup,
Århus, Skive og Næstved. Desuden har vi en specialafdeling der
udfører OB-belægning, brobelægning og Densiphaltbelægning ®.
Asfaltdivisionen udfører alle former for
asfaltbelægninger og vedligeholdelses
arbejder – på motorveje, landeveje, kom
muneveje, lufthavne, på parkeringspladser,
industriarealer m.v. herhjemme og i udlan
det. Der sælges også asfalt direkte fra de
fire fabrikker.
Udover de fire danske asfaltfabrikker har
Asfaltdivisionen syv asfaltfabrikker i udlan
det – 5 i Tyskland og to i Irland (Arkil Ltd.).
Vi har muligheden for at udføre asfaltarbej
der i Danmark og syd for den dansk-tyske
grænse i samarbejde med vore derværende
fabrikker og kompetente medarbejdere.
Vi har egen emulsionsfabrik i Skrydstrup til
fremstilling af alle former for emulsioner, og
på asfaltlaboratorierne i Skrydstrup, Næst
ved og Århus arbejder teknikere konstant
på at forbedre produkterne og med at ud
vikle og optimere belægninger, som både
holder bedre og er mere økonomiske.

SYDDANMARK
(Sønderjylland)
Tingvejen 32
6500 Vojens
Tel. 74 54 11 00

ØST- OG MIDT
JYLLAND
Birkemosevej 5
8361 Hasselager
Tel. 86 28 30 55

NORD- OG
VEST JYLLAND
Folmentoftvej 4
7800 Skive
Tel. 97 52 28 88

Alle danske fabrikker kan genbruge g
 amle
asfaltmaterialer, som vi selv sorterer og
knuser til gavn for miljøet.
Asfaltdivisionen har indgået funktions
kontrakter og dermed overtaget vedlige
holdelsen af veje i nogle kommuner, samt
på nogle tidligere amtsveje for henholdsvis
10, 15 og 18 år. Desuden, udfører vi asfalt
vedligeholdelse af kommuneveje i partne
ringaftaler.
Som opgaveeksempler kan nævnes:
-- Drift og vedligeholdelse af veje
-- Motorveje
-- Lufthavne
-- Amtsveje
-- Kommuneveje
-- Industriarealer
-- Private veje og pladser
-- Industrigulve
-- Bro- og p-dæk belægninger
-- Partiel overfladebehandling
-- Asfaltfræsning
-- Fugning af revner

SJÆLLAND
Fiskerhusvej 24
4700 Næstved
Tel. 55 54 11 01

