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Az építôanyag gyártásával és kereskedelmével 
foglalkozó Mixtura Kft. Veszprém északi ré-
szén fekvô ipari parkjában található. 

A teljes mértékben magyar magántulajdonban 
lévô vállalat több mint 20 éve sikeresen van je-
len az építôanyagok és segédanyagok piacán 
gyártóként és mûszaki termékek szakmai kép-
viseleteként egyaránt. 

A magas minôségi követelményeknek való meg-
felelést a legjobb minôségû hazai- és nemzet-
közi alapanyagok használata, a stabil beszállítói 
bázis, a folyamatosan képzett szakembergárda, 
a precíz termelési folyamatok és az infrastruktú-
ra folyamatos továbbfejlesztése biztosítják. 

Vállalati folyamataink és irányítási rendszerünk 
ISO 9001:2001 minôsítéssel rendelkezik. 

A kereskedelmi tevékenységünk alapja a kiter-
jedt partnerhálózat, melyet a saját értékesítési 
hálózatunk kezel. 

Mindig figyelünk partnereink egyedi igényeire, 
és rugalmasságunkkal törekszünk az abszolút 
egyedi vásárlói igények kielégítésére is...

Az állandó kutatás-fejlesztési tevékenység és  
az innovációs potenciál biztosítja termékeink 
folyamatos megújítását és a magas elvárások-
nak való folyamatos megfelelést.

A klímaváltozás hatásai új termékek kifejlesz-
tésére ösztönzik a kutatókat. Kiemelten fontos 
feladattá válik a csapadékvíz helyszínen tar-
tása. Ennek egyik természetes megoldására  
fejlesztették ki a STABILIZER burkolatot.

Vállalkozásunk - Küldetésünk

A STABILIZER termék az ezredforduló környé-
kén jelent meg Európa magasan fejlett környe-
zetvédelemmel rendelkezô országaiban. 
A megjelenését követôen a Mixtura Kft. is  
elkezdte a termék magyarországi adaptációját.

A STABILIZER növényi kötôanyag felhaszná-
lásával készülô burkolat a beton és az aszfalt 
természetes alternatívája. A burkolatkeverék 
kötôanyaga nem változtatja meg a felhasznált 
töltôanyagok jellegét, színét, hasznos tulaj-
donságait. 

Az alépítményhez és a fedôréteghez felhasz-
nált anyagok szemelosztásától függôen a 
STABILIZER-rel olyan vízáteresztô burkolat 
készíthetô, amely pórusaiban a csapadék-
mennyiség egy részét visszatartja, és a kipá-
rolgás által azt a környezetének elnyújtva adja 

le. A száraz, nyári idôszakokban a hajnali kon-
denzációs párát is képes hasznosítani. 

A STABILIZER –hez felhasznált kötôanyag 
100%-ban növényi eredetû porszerû anyag, 
mely kiváló szilárdulási tulajdonságokkal ren-
delkezik. Korlátozás nélkül alkalmazható tájvé-
delmi-, vízvédelmi területeken. 

A hagyományosan használt burkolatokkal 
szemben jelentôsen kisebb hôkapacitással 
rendelkezik. 

A STABILIZER-rel elôállított talajburkolat 
kevesebb gondozást igényel, mint egy ha-
gyományos kavicsburkolat. Esetleges sérülés 
esetén a felülete egyszerûen helyre állítható. 
A kiszáradást követô néhány napon belül a felü-
let homogénné válik, a javítás nem észrevehetô.

Stabilizer - „Természetes utakon”



 Biztosítja a talaj szellôzését és a kipárolgást
 Magas víztartó tulajdonságú
 Hosszú élettartam

 Szín- és formatartó
 Korlátlanul fagyálló
 Fuga és dilatáció mentes

A Stabilizer burkolat tulajdonságai



 Alacsony karbantartási igény
 Egyszerûen és homogénen javítható
 100%-ban újrafelhasználható

 Sportoláshoz ergonomikus felületet biztosít
 Kerékpárral, kerekesszékkel és babakocsival is könnyen járható
 Természetvédelmi környezetben is alkalmazható

A Stabilizer burkolat tulajdonságai



 Utak, kerékpárutak
 Járdák, sétányok, gyalogos utak, zónák
 Iskolaudvarok, kertek

 Játszóterek, közösségi helyek
 Történeti korok megjelenítésének lehetôsége
 Faverem készítés

A Stabilizer burkolat felhasználási területei



  Parképítés, tájépítészet
  Gépkocsibejárók

 Sportpályák (pl. futópályák, golf, lóverseny)
 Töltések, rézsûk megerôsítése

A Stabilizer burkolat felhasználási területei


