ASFALT

ASFALT

-Vi lægger ikke bare asfalt,
vi forkorter køretiden
og øger trafiksikkerheden
Munck Asfalt er en stærk og tryg partner indenfor asfaltproduktion og vejbygning.
Vi er landsdækkende med fem asfaltfabrikker og egen emulsionsfabrik. Herfra
producerer og leverer vi standard- og specialmaterialer til hele landet.
Al produktion lever op til de nyeste krav og standarder og sikrer, at alle asfalttyper
er bæredygtige, ressourcebesparende og af høj kvalitet.
Vi har stor ekspertise i at rådgive og udføre asfaltopgaver for offentlige og private
kunder. Vi tager os af alt – lige fra motorveje og landeveje til parkeringsanlæg og
indkørsler – alt afsluttet af funktionelle og præcise vejmarkeringer.
Munck Asfalt tilbyder rådgivning indenfor alle områder. Uanset opgavens størrelse
er vores erfarne rådgivere og fagfolk altid garant for et skarpt innovativt blik og en
holdbar løsning langt ud i fremtiden.
Munck Asfalt har hovedkontor i Nyborg og beskæftiger ca. 300 medarbejdere.

MOTORVEJE

Kompetencer:
• Nyanlæg
• Vedligehold
• Reparation
• Stor moderne maskinpark
• Standard- og specialprodukter - bl.a. støjreducerende slidlag (SRS)

VEDLIGEHOLD

Kompetencer:
• Løbende vedligehold af slidlag på alle vejtyper
• Lapning af slaghuller
• Vi udfører alle typer asfaltopgaver
• Rådgivning

PLADSER

Kompetencer:
• Nyanlæg og vedligehold
• Alle former for pladser: parkering, indkørsler, forpladser, adgangsveje, havnearealer
• Landbrug - ensilagepladser mv.
• Rådgivning om det konkrete valg af asfalttype

OVERFLADEBEHANDLING (OB)

Kompetencer:
• Alle OB typer
• Mulighed for farvevalg og stenstørrelse
• Miljøvenlige bindemidler – fra egen emulsionsfabrik
• Partiel OB (POB )

FRÆSNING

Kompetencer:
• Alle fræseropgaver
• Fræsning og skæring i både asfalt og beton
• Sugning og fejning
• Demarkering

BROBELÆGNING

Kompetencer:
• Drænasfalt – drænkanaler og fugtisolering
• Beskyttelseslag
• Modificerede belægninger til store belastninger
• Omisolering og renovering
• Stor faglig ekspertise

BROSPECIALER

Kompetencer:
• Kunststofbelægninger
• Bitumenfuger
• Stenfyldte fuger
• Støbeasfalt
• Revneforsegling

VEJMARKERING

Kompetencer:
• Trafikmarkering – fra parkeringspladser til landingsbaner
• Motorveje
• Landeveje
• Byer
Præcision og perfektion i kilometervis

SURFACE BRANDING

Kompetencer:
• Leg – spil – sport
• Dekorative markeringer
• Taktile markeringer
• Sikkerhedsmarkeringer/Fabrik/Lager
Din løsning er vores udfordring

PRODUKTION

Kompetencer:
• Landsdækkende med egne asfaltfabrikker
• Miljøgodkendt produktion
• Egen emulsionsfabrik
• Vi sælger også ab værk

SUPPORT

Kompetencer:
• Laboratorium til kontrol af råvarer og færdige produkter
• Produktudvikling med fokus på miljø og arbejdsmiljø
• Certificerede ledelsessystemer efter ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
• Maskinafdeling og værksted til reparation og udvikling af specialudstyr
• Vi fokuserer på holdbare løsninger, samarbejde og videndeling

FAGLIGHED

Kompetencer:
• Vi uddanner fremtidens ingeniører, anlægskonstruktører og vejasfaltører
• Vi udvikler vores faglige kompetencer på udenlandske projekter
• God og ligeværdig dialog om alle typer asfaltløsninger
• Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner - også for private og grundejerforeninger
• Kontakt os - vi yder individuel rådgivning

HAVNE & ANLÆG

-Vi banker ikke bare pæle i,
vi giver vandkantsdanmark
forudsætninger for vækst
Munck Havne & Anlæg har mange års erfaring og ekspertise
med havnebygning og anlægsopgaver. Det kommer naturligt
til udtryk i virksomhedens DNA og dens velrespekterede
aktiviteter, der vidner om årtiers tradition for innovation og
høj faglighed.
Hos Munck Havne & Anlæg har vi vores speciale i opførelse
og renovering af havneanlæg, anløbsbroer, uddybning og klimasikring i hele landet. Kernen i arbejdet er en omfattende
viden om de særlige materielle og logistiske udfordringer hav
og vejr byder på. Kombineret med lydhørhed og dialog danner
det grobund for holdbare og flotte resultater.
Ved siden af dette kerneområde har vi hos Munck Havne &
Anlæg etableret en række efterspurgte ekspertiser inden for
anlægsbranchen. Det gælder jordarbejde, kloakarbejde og
anlægsbeton.
Der udføres opgaver for både private og offentlige kunder.
Munck Havne & Anlæg har hovedkontor i Nyborg.

CIVIL ENGINEERING

-Forsyningsledninger til
fremtidens udfordringer

- Vi baner vejen for en
effektiv infrastruktur

Munck Forsyningsledninger har år efter år gravet sig gennem
landet og bragt danskerne tættere på hinanden - og tættere
på problemfri forsyning til det moderne liv.

Munck Civil Engineering udfører større infrastrukturelle
projekter – både nationalt og internationalt. Vores kompetencer dækker over projektstyring, entreprisekoordinering og
entrepriseledelse.

Munck Forsyningsledninger etablerer og renoverer alle
kategorier af forsyningsledninger: fjernvarmenet, fibernet,
tele- og lyslederkabler samt kloak- og vandledninger. Hver
eneste opgave udføres kvalitetsbevidst og med den nyeste
viden af skræddersyede ’teams’ og vi tager altid størst muligt
hensyn til trafik, miljø og beboere.
Gennem vores No-Dig specialer i form af strømpeforing,
rørsprængning og styret boring tilbyder vi miljørigtige
og opgravningsfrie løsninger til renovering og nyanlæg af
forsyningsledninger.
Vi udfører hoved-, total- og fagentrepriser på alle kerneområder og har tradition for rammeaftaler med kommuner og
forsyningsselskaber. Problemfri forsyning kræver ekspertise,
erfaring, vedligeholdelse og udbygning. Det kommer naturligt
med Munck Forsyningsledninger.
Munck Forsyningsledninger er det største selskab i
Munck Gruppen.

Af større projekter i Munck Civil Engineering kan der refereres
til et 2-årigt renoveringsprojekt af den internationale lufthavn
i Dhaka, Bangladesh (2012-2014). Projektet blev afsluttet
3 mdr. før tid og har beskæftiget godt 200 medarbejdere i
projektperioden. Projektet blev udført i totalentreprise.
I Grønland renoverer vi over 4 sæsoner landingsbaner på
Thule Air Base (2014-2017).
Projekterne kendetegner selskabets strategiske retning.

VI SKABER LØSNINGER...
...I DIN HVERDAG!

Munck Asfalt
Toftegårdsvej 18 · 5800 Nyborg
Tel: +45 6331 3535
mail@munck-asfalt.dk
www.munck-asfalt.dk
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