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a colas út múltja és jelene 

a société Routière Colas anyavállalatot 1929-ben ala pí  tot    ták  
Franciaországban. a cégcsoport neve egy bitumen sza bada lom-
ból származik, mely az angol „CoLD asPHaLT” vagyis hideg 
aszfalt eljárásra utal. a Colas nemzetközi csoport 1991-ben 
jelent meg magyarországon, és közel tíz év alatt vált a hazai 
építőipar meghatározó szereplőjévé. 
a Colas Út Zrt. olyan – magyarországon történelmi múlttal 
ren  delkező – nagy építővállalatokból jött létre, mint az EgÚT 
Egri Útépítő Zrt., a Debreceni magas, mély és Útépítő Zrt. és a 
Hoffmann Rt. a jogelődök 1996-tól a nemzetközi vállalatcsoport 
tagjaiként, 2009-től pedig összeolvadva, már Colas Út Zrt. 
néven szerepelünk a magyar útépítés élvonalában. a vállalat 
je lenleg két területi igazgatóságával, nyolc aszfaltkeverő 
te le pével és egy bitumenemulzió-üzemével országos területi 
lefedettséggel rendelkezik az útépítés, a melegaszfalt keve rék-
gyártás/értékesítés és a bitumenemulzió gyártás /ér té ke sítés 
területén. az általunk vég zett munkák minőségi ga ran ciája az 
évtizedes tapasztalat, a kiváló szakembergárda és a minőségi 
anyagfelhasználás.

2011 és 2015 köZöTT  
köZEL 1000 
muNkaTERüLETEN  
Több miNT  
900 kiLoméTERNyi 
uTaT éPíTETTüNk.

Colas Út Zrt. 
Kelet-magyarországi Területi 
Igazgatóság
2330 Dunaharaszti,  
Puskás Tivadar u. 6.
Tel.: +36 1 883 1650

Tóth sándor
területi igazgató
mobil: +36 30 371 7810

Terjéki József
technológiai építésvezető
mobil: +36 30 371 7856

Colas Út Zrt. központ
1113 budapest, bocskai út 73.
Tel.: +36 1 883 1700

Colas Út Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi 
Igazgatóság
2890 Tata, 
környei u. 24.
Tel.: +36 1 883 1871

bányavári gábor
területi igazgató
mobil: +36 30 916 6771

bányavári Csaba
technológiai építésvezető
mobil: +36 30 676 8769

3200 gyöngyös, 
karácsondi u. 22.
gPs: 47.76716, 19.94433
mata gábor, telepvezető
mobil: +36 30 749 2144

2330 Dunaharaszti, 
Puskás Tivadar u. 6.
gPs: 47.36082, 19.1150
gömöri istván, telepvezető
mobil: +36 30 685 2298

4014 Debrecen-apafa, 
66/b hrsz.
gPs: 47.59412, 21.6538
sáli gábor, telepvezető
mobil: +36 30 415 9582

6100 kiskunfélegyháza,
külterület: 099/7 hrsz.
gPs: 46.70564, 19.9072
kozári Ákos, telepvezető
mobil: +36 70 907 6809

3561 Felsőzsolca, 
iparterület 015/16 hrsz.
gPs: 48.1235, 20.8568
Dajkó Dénes, telepvezető
mobil: +36 30 371 7823

9545 Jánosháza, 
068/2 hrsz.
gPs: 47.10351, 17.1552
Tálos Zoltán, telepvezető
mobil: +36 30 747 4277

9086 Töltéstava, 
2612 hrsz.
gPs: 47.64248, 17.7351
boros László, telepvezető
mobil: +36 30 685 2303

5100 Jászberény, 
szelei u. 0337/5 hrsz.
gPs: 47.48094, 19.9109
Takács attila, telepvezető
mobil: +36 30 330 1786

8713 kéthely 
091/8 hrsz.
gPs: 46.663920, 17.379495
mózes Zoltán, telepvezető
mobil: +36 30 626 0762

Bitumenemulzió-vásárlással 
kapcsolatos információk: 
Lancsák ildikó 
üzletfejlesztési vezető
mobil: +36 20 378 1690

Colas Út Zrt. telephelyek:

aszfaltkeverő telephelyeink bitumenemulzió-értékesítési 
telephelyeink



bitumenemulzió 
saját beépítése

aszfaltkeverékek 
értékesítése

bitumenemulzió 
értékesítése

aszfalt saját beépítése 

(2011 és 2015 között) (2011 és 2015 között)

5447 t

975 484 t 9190 t

1 772 362 t

az elmúlt néhány évben tovább bővítettük tevékenységeink 
körét, így új, speciális üzletágként hoztuk létre az emulzió-
gyártást és -értékesítést.  

a telephelyeken lehetőség van a tartállyal rendelkező bitu men   -
emulzió-szóró gépek feltöltésére, a hordós vásárlásra, valamint 
10–20 literes kannás emulzió vásárlására is. az emulzió ér té-
kesítés mellett igénybe vehető szolgáltatásaink közé tartozik a bi-
tu men emulzió-szórás, szórt felületibevonat-készítés, az asz falt-
marás, a talajstabilizáció és a helyszíni, illetve telepi hideg remix.

NOVACOL
Ez egy helyszíni hideg re cycling technológia, amely a meglévő 
aszfaltburkolat újrafelhasználásával hatékonyan alkalmazható 
a mellékúthálózat felújításánál. 

VÉGÉCOL, a bitumen nélküli aszfalt
a növényi eredetű, termé sze tes kötőanyaggal készü lő aszfalt. 
meg felelő merev  sé gű, jól ellenáll a szennye ző déseknek. a szín-
telen kötő anyaggal esz tétikailag kedvező kopóréteg építhető. 

COLBASE H
a hagyományosan alkalmazott aszfaltoknál nagyobb teherbírású 
és kedvezőbb öregedési tulajdonságokkal bíró aszfaltkeverék, 
amelyik kötő- és alaprétegekbe építhető be.

BETOFLEX H
a modifi kált bitumennel és műanyag asz faltadalék hozzáadá-
sával készülő kopó-kö tő réteg elsősorban az utak nyom vályú-
ellenállásán javít.

RUGOSOFT H
a „suttogó” kopóréteg aszfalt kiemelkedően kedvező akusztikai 
tulajdonsága mellett, jó csúszás ellenállású felülettel rendelkezik. 
Nem igényel különleges téli üzemeltetést és karbantartást.

VALORCOL
a speciális mobil keverő telepen gyártott, emulzió és 100% visz-
szanyert aszfalt felhasználásával előállított hidegaszfalt- keverék 
a mellékutak rehabilitációjánál használható fel gazdaságosan.
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EmuLZiÓTíPusok, 
FELHasZNÁLÁsi TERüLETEk

C40b1

40% bitumentartalmú, 
kationaktív bitumen-
emulzió, aszfaltfelületek 
ragasztásához

C69b4

69% bitumentartalmú, 
kationaktív bitumen-
emulzió, szórt felületi 
bevonathoz

C60b1

60% bitumentartalmú, 
kationaktív bitumen-
emulzió, aszfaltfelületek 
ragasztásához

C60bF4
60% bitumentartalmú, közepesen törő 
kationaktív bitumenemulzió, emulziós 
keverékekhez, pl. kátyúzásra

C65b4

65% bitumentartalmú, 
kationaktív bitumen-
emulzió, szórt felületi 
bevonathoz

alkalmazása 
széles körű

Pontos adagolása kis 
mennyiségben is megoldható

Javítja a kivitelezés minőségét, 
növeli a szerkezetek élettartamát

megakadályozza a hossz- és kereszt irányú
csatlakozások szétnyílását, illetve a csatla-
kozások elválását a közműszerelvényektől

költséghatékony, mert 
bevonatok készítésére 

is alkalmas

Tárolása, 
kezelése 
egyszerű

Elősegíti a rétegek együttdolgozását, 
csökkenti az aszfaltrétegek lehámlá-
sának, kátyúk képződésének veszélyét

megnöveli 
a burkolatok 
élettartamát

Használatával csökkennek 
a javítási és garanciális költségek

 Fagypont közeli hőmér-
sékleten, 0 és +5 °C 
között is használható

Energiatakarékos 
építési módokat 
tesz lehetővé* C60-as 

bitumenemulzió- 
értékesítés

colas út-IRODÁK és 
telePHelYeK

FEJLŐDÉSRE HaNgoLVa 

a Colas Út Zrt. az iNNoVÁCiÓ elkötelezettje. Célunk a folyamatos 
technológiai fejlesztés a biZToNsÁgos és TaRTÓs utak építése 
érdekében. élen járunk az új, köRNyEZETbaRÁT technológiák 
magyar  országi bevezetésében. a következő technológiák új di-
menziót nyitnak a hazai útépítésben mind környezetvédelmi, 
mind köLTségHaTékoNysÁgi szempontból.

A BITUMENEMULZIÓ alKalmaZÁsa 
és FelHasZnÁlÁsI leHetŐséGeI


