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Az építôanyag gyártásával és kereskedel-
mével foglalkozó Mixtura Kft. Veszprém 
északi részén fekvô ipari parkjában találha-
tó. A teljes mértékben magyar magántulaj-
donban lévô vállalat közel 25 éve sikeresen 
van jelen az építôanyagok és segédanyagok 
piacán gyártóként és mûszaki termékek 
szakmai képviseleteként egyaránt. 
A magas minôségi követelményeknek való 
megfelelést a legjobb minôségû hazai- és 
nemzetközi alapanyagok használata, a sta-
bil beszállítói bázis, a folyamatosan képzett 
szakembergárda, a precíz gyártófolyama-
tok és a termelési folyamatok és mûszaki 

infrastruktúra folyamatos továbbfejleszté-
se biztosítják. Vállalati folyamataink és irá-
nyítási rendszerünk ISO 9001:2001 minô-
sítéssel rendelkezik. 
A kereskedelmi tevékenységünk alapja a ki-
terjedt partnerhálózat, melyet a saját érté-
kesítési hálózatunk kezel. Az állandó kuta-
tás-fejlesztési tevékenység és az innovációs 
potenciál biztosítja termékeink folyamatos 
megújítását és a magas elvárásoknak való 
folyamatos megfelelést. Mindig figyelünk 
partnereink egyedi igényeire, és rugalmas-
ságunkkal törekszünk az abszolút egyedi 
vásárlói igények kielégítésére is...

Vállalkozásunk - Küldetésünk

Több mint 3 éves elôkészítô és fejlesztô 
munka után immáron kézzel fogható egy 
olyan új, innovatív, exkluzív megjelenést 
biztosító stabilizált kavicsburkolat, mely 
teljes mértékben vízáteresztô, továbbá kül- 
és beltéren egyaránt használható. 

A MIXTON exkluzív kavicsburkolatunk egy 
olyan természetes, szilárd felületet alkot, 
amely egyesíti magában a vízáteresztô, 
légáteresztô és nagy mechanikai terhel-
hetôség elônyös tulajdonságait. 

Egyedülálló módon kiküszöböli a beton, az 
aszfalt és a macadam burkolatok vízzáró 
tulajdonságát és lehetôvé teszi a csapa-
dékvíz szabad beáramlását a talajba. 

Rugalmas kötôanyagának köszönhetôen 
repedések nélkül követi az altalaj mozgá-
sát. További elônyei a hagyományos nem 
vízáteresztô burkolatokkal szemben, hogy 
használata során csökken a környezet zaj-
terhelése, nem koncentrálja a szennyezô 
anyagokat (olaj, szennyvíz stb.), és nem 
kerül koncentráltan csapadékvíz a csator-
narendszerbe, illetve szennyvíztisztítókba.

Mixton

Budapest, Lánchíd park



 Hosszú élettartam
 Alacsony karbantartási igény
 100%-ban kipárolgásmentes

  Kötôanyaga több mint 50%-ban újrafelhasznált anyagokat tartalmaz
 Ellenáll a savas lúgos hatásoknak
 Ellenáll a gyors hômérsékletingadozásnak és kiváló fagytûrô képességekkel rendelkezik

A Mixton burkolat tulajdonságai

Balatonfüred, Széchenyi sétány



 Biztosítja a talaj szellôzését és a kipárolgást
  Korlátlan vízáteresztô képességgel rendelkezik
 Valós természetes kôhatású megjelenést biztosít

  Azonos használat mellett kisebb zajterhelést eredményez
  Nagy terhelhetôség

A Mixton burkolat tulajdonságai



  Utak, kerékpárutak
  Járdák, sétányok, gyalogos zónák

  Nagy felületû parkolók
  Gépkocsibejárók

A Mixton burkolat felhasználási területei

Székesfehérvár, Koronás Park



  Parképítés, tájépítészet
  Kerti tavak és természetes vizek partkialakítása

  Fatörzsek keretezése
  Dekoráció, Belsô építészet

A Mixton burkolat felhasználási területei

Budapest, Olimpiai park


