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– med miljøvenlige overfladebelægninger



Hos Dansk Overfladebehandling sætter vi en 
ære i at skabe holdbare, flotte og økonomiske 
overfladebelægninger, men vi lægger også 
vægt på at skåne miljøet. Miljøbevidsthed ligger 

dybt i vores DNA, og vi går gerne nye veje for at 
udvikle produkter med ingen eller mindst mulig 
miljøbelastning.

En af de måder, vi gør det på, er ved at tilbyde et 
CO2-besparende alternativ til vores almindelige, 
bitumen-baserede overfladebelægninger, nem-
lig Vegecol. Det er et vegetabilsk bindemiddel, 
der udelukkende er baseret på plantematerialer. 
Det plantemateriale, bindemidlet er udvundet 

af, optager CO2 under væksten, og den CO2 
bliver efterfølgende bundet i overfladebelæg-
ningen i hele dens levetid. 1 ton Vegecol binder 
hele 1,3 tons CO2.  I beregningen er indregnet al 
CO2-udledning i forbindelse med bearbejdning 
og transport af materialer. 

Miljøansvar 

 En del af vores DNA

 Miljøvenlige overfladebelægninger 



Belægninger 

 Bæredygtigt og smukt
I de senere år er flere og flere kunder begyndt at 
vælge den bæredygtige belægning med Vegecol. 
En væsentlig del af forklaringen findes i to mega- 
trends: bæredygtighed i byggeriet og ønsket om 
en god totaløkonomi. 
Vegecol opfylder begge kriterier og er samtidig et 
materiale, der giver store muligheder for at opnå 
et unikt og æstetisk udtryk. 
Bindemidlet er nemlig transparent, hvilket 
får belægningsstenenes farver til at fremstå 
tydeligere. Det giver mulighed for at skabe unikke 

arkitektoniske løsninger i meget høj kvalitet, og 
Vegecol er derfor blevet populær hos mange 
landskabsarkitekter. Belægningerne er med til 
at skabe et naturligt og smukt udtryk, der binder 
boligområder og rekreative områder flot sammen.

”Vegecol er generelt set et interessant produkt, 
der kan anvendes i mange opgaver”

Jens Hendeliowitz
Landskabsarkitekt MAA. CAND.HORT

Belægningerne fås i et utal af farvenuancer, der passer naturligt ind i omgivelserne  
– og samtidig kræver de minimal vedligeholdelse.
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Dansk Overfladebehandling lægger også gerne miljøvenlige veje, stier og pladser for dig.  
En miljøvenlig overfladebelægning er en holdbar, flot og økonomisk løsning. 

Vi har over 30 års erfaring med overfladebelægninger. Det betyder, at vi har en meget bred 
viden og hurtigt kan afgøre, hvilken løsning, der er den optimale til netop dit behov. Kontakt 
os for et uforpligtende møde, og lad os finde den rigtige løsning til dig. 

Find os på Instagram, LinkedIn og YouTube

God og økonomisk løsning

 Skal din belægning også  
være miljøvenlig?

Ring til vores serviceteam på telefon 64 44 25 33  
– de sidder klar til at hjælpe dig. 


