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Felnőttünk! Azt mondják, hogy az a leg-
jobb dolog, ami történhet egy emberrel, 
hogy örökre gyerek marad. Ezt én is így 
gondolom.

Hogy egy cég esetében ez igaz vagy 
sem, azt nem tudom, de egy biztos:  
a Mapei Kft. 2021. 04. 01-jén betölti a 
30. életévét. 

Ahogy itt most írom ezt a köszöntőt, 
sorban tódulnak fel az emlékek, ugyanis 
nemcsak a Mapei Kft. lesz 30 éves, ha-
nem én magam is betöltöm a 30. éve-
met. Nem az életévemet, hanem a 30. 
évemet a Mapei Kft.-nél, ugyanis 1991. 
szeptember 1-től vagyok a Mapei Kft. 
munkatársa. Megmondom őszintén, 
hogy most nagyon nehezemre esik írni. 
Még soha nem néztem rá erre, hogy 30 
éve vagyok Mapei-es. Számomra telje-
sen igaz a dal, hogy „Csak a szépre emlé-
kezem”. Annyi sok élményt, örömet, sze-
retetet kaptam mindenkitől, akinek csak 
az elmúlt 30 évben köze volt a céghez, 
hogy abból egy könyvet lehetne írni.

 A 30 év alatt rengeteg minden vál-
tozott, de egy dolog állandó maradt.  
Ez nem más, mint a Mapei Kft. küldetése.

A fenntartható fejlődés szem előtt 
tartásával, a környezet- és egészségbarát 
termékeinkkel, elsőre végleges építési 

megoldásainkkal, valamint minden tudá-
sunkkal segítjük az építőket és az építte-
tőket a jövő épületeinek megalkotásában, 
építési álmaik megvalósításában... és erre 
mindenkor készen állunk! Ez az a külde-
tés, az a fő cél, amelyet minden Mapei 
munkatárs a magáénak érez, a magáé-
nak tud. Ezzel fekszünk és ezzel kelünk.  
A Mapei Kft. legfőbb értékét a küldeté-
sünk ragyogóan mutatja: a segítségnyúj-
tás. Ez állandó, ez sohasem változik. 

Ennek a küldetésnek lett az eredmé-
nye az a rengeteg épület, amelyek meg-
építésére, felújítására a termékeinket és 
megoldásainkat alkalmazták. 

Ennek a küldetésnek az eredménye 
az a sok-sok szakmai képzés, amelyet a 
munkatársainknak, a kereskedőinknek, 
a kivitelezőknek tartottunk az elmúlt 30 
évben. Ma már nemcsak szakmai képzé-
seket tartunk a kivitelező szakemberek-
nek, hanem cégszervezéssel és személy-
zet motivációval kapcsolatos tréninget, 
valamint értékesítési és kommunikációs 
tréningeket is. 

Ez a küldetés segített minket abban, 
hogy Sóskúton létrehozzuk a gyártóbá-
zisunkat, és így sokkal biztosabbá és sta-
bilabbá tegyük a partnereink számára 
az áruellátást, valamint munkahelyeket 
teremtsünk magyar emberek számára.

Ezen küldetés szem előtt tartásával 
követünk el mindent már több mint 
10 éve az építőipari szakmák nagyobb 
megbecsülése, elismerése érdekében, 
népszerűsítjük az építőipari szakmákat a 
gyerekek szemében, hogy minél többen 
válasszanak ilyen szakmákat hivatásukul. 

Természetesen az elmúlt 30 év nem-
csak sikereket hozott, hanem voltak bő-
ven kudarcaink is, azonban az is az élet 
része, és rengeteget tanultunk belőlük. 

Ami talán a legfontosabb, hogy min-
dig velünk volt az a Mapei csapat, amely 
a kudarcok idejében is mindent elköve-
tett, hogy a cég azokból sikeresen jöjjön 
ki, és haladjon az újabb sikerek felé. Ez a 
Mapei csapat nemcsak a munkatársa-
inkból áll! Rajtuk kívül beletartozik min-
den velünk együttműködő kereskedő, 
kivitelező, szakember, tervező, beruházó, 
akik a munkatársainkkal együtt a támo-
gatásukkal, a vásárlásaikkal, a figyelmük-
kel nagymértékben hozzájárultak a sike-
reinkhez. Így a mi sikereink egyben az ő 
sikereik is!

Köszönöm mindenkinek – munkatár-
saknak és partnereknek –, akinek része 
volt a Mapei Kft. 30 év alatt elért sikerei-
ben, a segítséget, a türelmet, a kitartást 
és szeretetet, ami nélkül sokkal nehe-

zebb lett volna ez a harminc év. Végte-
lenül hálás vagyok Nektek mindenért, 
amit a cégünkért tettetek!

Köszönöm a tulajdonosoknak, a Squ-
inzi családnak (Dr. Squinzinek, Dottores-
sa Spazzolinak, Veronica és Marco Squ-
inzinek) a bizalmat, a rengeteg önzetlen 
támogatást és segítséget, amit a Mapei 
csapatának nyújtottak. Hálás vagyok ne-
kik, hogy bíztak, bíznak bennünk! 

Most egy kis személyes öröm! Nem 
tudom, hogy tudtátok-e, hogy én a csa-
ládomat köszönhetem a Mapei-nek. 
1996-ban indult el ez a csoda, amikor a 
Kedvesem, Kati belépett a cégünkhöz, 
mint a cég gazdasági vezetője. Amikor 
először megláttam őt, már tudtam, hogy 
ő lesz a „vesztem”. Kati két gyönyörű 
gyermekkel ajándékozott meg és soha 
nem voltam boldogabb, mint vele. Kö-
szönöm Mapei!

Hogy mit hoz a jövő, a következő 30 év? 
Nem vagyok jós, hogy ezt meg tudjam 
mondani. Egyet azonban biztosan tudok: 
a Mapei Kft. küldetése nem fog változni!  
Továbbra is segítjük az építőket és 
építtetőket elsőre végleges építési 
megoldásainkkal, valamint minden 
tudásunkkal a jövő épületeinek meg-
alkotásában, az építési álmaik meg-

valósításában... és erre mindenkor 
készen állunk! A küldetésünk szent és 
sérthetetlen! 

Az elkövetkező minimum 30 évben 
is számíthattok ránk, a segítségünkre! 
Mindent el fogunk követni, hogy a ve-
lünk együttműködő partnerek, emberek 
életét, és a Te életedet egy kicsivel még 
jobbá tegyük! Minden tudásunkkal se-
gítünk Téged abban, hogy sikeresebb 
és eredményesebb, boldogabb légy a 
munkádban és a magánéletben egya-
ránt!

Nem vagy egyedül, 
mert mi veled vagyunk!

Szeretettel:
Béla

Budaörs, 2021. március 1.

Kedves Barátom! 

MARKOVICH BÉLA, ÜGYVEZETŐ 
KÖSZÖNTŐJE
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A Mapei csoport története szorosan ösz-
szefügg Olaszországgal. Az 1937-ben Mi-
lánóban alapított cég mára világelső a 
különböző típusú padló-és falburkolatok-
hoz való ragasztók, illetve kiegészítő ter-
mékek gyártásában, továbbá falfelületek 
védő-és dekorációs bevonatai tekinte-
tében. A Mapei az egyéb  építőiparban 
használt vegyi termékekre szakosodott, 
mint például: vízszigetelő termékek, spe-
ciális habarcsok, betonadalékszerek to-
vábbá földalatti építkezésekhez, beton és 
történelmi épületek helyreállításhoz hasz-
nált termékek gyártására is.

Az építési területek világszerte szá-
míthatnak a Mapei-re. A különböző le-
ányvállalatok közti párbeszéd és együtt-
működés lehetővé teszi, hogy kiterjesszük 
jelenlétünket, így jelen vagyunk Európá-
ban, Afrikában, Amerikában, Ázsiában 
és Óceániában is, eredményeink pedig 
magukért beszélnek. Optimalizáltuk a lo-
gisztikai költségeket, közelebb kerültünk 
az ügyfélkörünkhöz, a termelési folyama-
tok maximális hatékonyságát garantáljuk 

a környezet és a helyi lakosság elvárá-
sainak teljes mértékű tiszteletben tar-
tásával.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy 
a legjobb nyersanyagokat használjuk fel 
és a legképzettebb személyzettel dol-
gozzunk, így mindig a lehető legjobb 
megoldást tudjuk kínálni ügyfeleinknek. 
A fenntarthatóság iránti tényleges el-
kötelezettség révén a Csoport üzleti te-
vékenységeit úgy irányíthatja, hogy a tár-
sadalmi, környezeti és gazdasági értékek 
összefüggjenek.

Úgy hisszük, hogy a fejlődéshez nem-
csak gazdasági sikerre van szükség, ha-
nem társadalmi felelősséget is vállalnunk 
kell azokért a közösségekért, amelyeknek 
részei vagyunk. Ezért elköteleződtünk a 
környezeti források megőrzése mellett a 
következő generációk jövője iránt is. Prog-
ramunk váza a fenntarthatóság három 
fő elvére épül: a társadalmi, környezeti 
és gazdasági felelősségvállalásra, a cél 
pedig az, hogy e három vetület a dinami-
kus egyensúlyba kerüljön.

A Mapei csoport – 
az alapoktól a tetőig 

 Az elmúlt 30 évről 
 meséljenek 
 a számok 

„Egy vállalatnak rendkívül 
pontosan meghatározott 
szerepe van a társadalomban; 
nem a nettó profit az egyetlen 
célja. Gondolnia kell azokra az 
etikai, tudományos, emberi és 
kulturális értékekre is, amelyek 
a vállalat igazi egyéniségét és 
hírnevét képezik.”
ADRIANA SPAZZOLI

„Nagyban gondolkodunk és világszerte 
bővítjük tevékenységünket, ugyanakkor 
nem tévesztjük szem elől, hogy családi 
vállalkozás vagyunk.”
GIORGIO SQUINZI

TÖBB MINT 
167 MILLIÁRD FT 

ÁRBEVÉTEL

TÖBB MINT 
1300 SZERZŐDÖTT 

ÜGYFÉL 

TÖBB MINT 
200 MAPEI 

MUNKATÁRS

TÖBB MINT 
64 FÉLE HAZAI 

GYÁRTÁSÚ TERMÉK

TÖBB MINT 
800 MAPEI PONT 
ORSZÁGSZERTE

TÖBB MINT 110.000, 
OKTATÁSON RÉSZT VETT 

SZAKEMBER

TÖBB MINT 
830.000 TONNA 

LEGYÁRTOTT TERMÉK
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1991
Létrejött az építőipari 
segédanyagokat gyártó- 
és forgalmazó Mapei Kft., 
az olaszországi Mapei 
S.p.A. magyarországi 
leányvállalataként.

2007–2008
Ez a két év számunkra a további 
növekedés és beruházás éve volt, 
hiszen elindult a sóskúti gyár- és 
raktárbővítési beruházásunk, 
mely 2008. januárban került 
átadásra. Ennek eredményeként 
a raktár területe újabb 3380 
m2-rel növekedett. A sikeres és 
dinamikus növekedést a cég 
kereskedelmi stratégiájának 
köszönheti, melynek 
középpontjában a vevők és a 
vevői igények állnak.

2000
A cég és a munkatársi létszám 
dinamikus növekedése 
miatt szükség volt egy újabb 
beruházásra, mégpedig az 
irodaház bővítésére (az új, 
négyszintes irodaépület ekkor 
került kialakításra).

2018–2019
Befejeződött egy újabb, 2,5 milliárd 
forintos beruházás Sóskúton.  
A fejlesztés keretében a duplájára nőtt 
a raktár‐ és gyártókapacitás.  
A kibővített raktárkapacitás a jelenlegi 
kétszerese, mintegy 15 ezer m2 lett. 
A gyártókapacitás egy új, gravitációs 
rendszerű, energiatakarékos 
gyártósorral 55 ezer tonnáról 110 ezer 
tonnára nőtt. Ünnepélyes keretek 
között átadásra került új gyárunk.  
Az előző évben befejezett beruházás 
keretében robotizálásra kerültek 
a gyártási folyamataink egyes 
részei. A logisztikai és csomagolási 
végfolyamatokat automatizáló robotot 
Sofiának nevezték el a munkatársak.

2020
A pandémia ellenére tovább 

termelünk, újabb céljaink,  
terveink vannak a jövőre.

2002
Egy újabb beruházás éve, 
hiszen ekkor épült meg 
a sóskúti szárazhabarcs-
keverő gyár, ami 
akkor egy 4800 m2-es 
csarnokból, 300 m2-es 
korszerű gyártósorból 
és 400 m2-es irodákból 
és minőségellenőrző 
laboratóriumból állt. 

A gyár megépítésével 
sikerült hatékonyabbá 
tenni a logisztikai 
szolgáltatást.

2006
A cég budaörsi székháza ismét 
szűkösnek bizonyult, ezért további 
bővítésre volt szükség. A budaörsi 
székházunk területét duplájára 
növeltük. Mivel már ekkor nagyon 
fontos volt számunkra, hogy a 
velünk együttműködő partnereket 
– kereskedőket, szakembereket, 
tervezőket – megfelelő szakmai 
információkkal, tudással lássuk 
el, hogy aztán a megrendelői 
igényeknek maximálisan 
megfelelhessenek, létrehoztuk a 
modern kommunikációs eszközökkel 
felszerelt, új, tágas oktatótermünket. 
Továbbá a partnereink tökéletes 
kiszolgálása érdekében a fedett 
raktárbázisunk is ekkor került 
Budaörsön kialakításra.

Mérföldkövek 
a Mapei Kft. életében

1995
Budaörsön saját 
irodaház építése 
saját tulajdonú 
raktárral.
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Mi, a Mapei azon dolgozunk, hogy part-
nereink, valamint az általuk kiszolgált 
vásárlók környezettudatosan fejlesz-
tett termékeink és szolgáltatásaink 
felhasználásával, hosszútávon egész-
séges és sikeres életet élhessenek. 
Biztosítjuk, hogy munkatársaink a cég 
céljainak elérésével megvalósíthas-
sák saját személyes, egyéni céljaikat is. 
Olyan, mások számára fontos értékeken 
alapuló vállalati kultúrát teremtünk és 

működtetünk, amely a Mapei Kft. külde-
tését megvalósítani képes munkatársi 
csapatot biztosítja.  A vállalati kultúra, 
amelyet dolgozóink, partnereink ma-
gukkal visznek az otthonaikba és kör-
nyezetükbe, harmonikusabbá és jobbá 
teszi mindenki életét. Folyamatosan kör-
nyezetbarát termékeket fejlesztünk ki, 
amelyek az emberek egészségére nem 
károsak és óvják a környezetünket. Kép-
zéseken, rendezvényeken keresztül 

elérjük, hogy az építőipar résztvevői tö-
rekedjenek az etikus magatartásra és 
a legjobb minőségre.  Hisszük, hogy az 
etikus magatartás az alapja annak, hogy 
az építőipar összes résztvevője – építtető, 
kivitelező, kereskedő – azt mondhassa 
egy-egy építkezés után: EZ IGEN, TELJE-
SEN ELÉGEDETT VAGYOK! A Mapei Kft 
olyan ÉRTÉKEK szigorú betartásával mű-
ködik, amelyek biztosítják azt, hogy Ön 
többet kapjon, mint amire számított! 

A Mapei 30 éves hazai történetének 
meghatározó része a rendezvények és 
kiállítási megjelenések fejlődése. Töre-
kedtünk arra, hogy évről évre több em-
bernek adjunk kézzelfogható szakmai 
tudást és élményeket ezeken az ese-
ményeken keresztül.

A Mapei partnerei sokfélék; a magán-
lakások tulajdonosaitól a kivitelező szak-
embereken, tervezőkön, építési projek-
tek kivitelezőin keresztül a kereskedőkig 
emberek tízezreivel állunk kapcsolatban. 
Éppen ezért jelentett és jelent is egyre 
nagyobb kihívást e partnerek elérése, 
melyre a rendezvények szervezése ké-
zenfekvő és hatékony megoldást ad.

A sokféle partner sokféle rendez-
vényt is jelent, az egészen egyszerűtől 
a komplikált, összetett, több napos, sok 
embert megmozgató nagyrendezvénye-
kig. A szakmai tudás átadása mellett az 
elmúlt években egyre nagyobb hang-
súly került a kiegyensúlyozott, egész-
séges és teljes élet szemléletének erő-
sítésére is, így a rendezvényeink között 
megjelentek a sportesemények is.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
Minden cselekedetünket, 

gondolatunkat a vevőink segítése 
irányítja, vezérli. Minden helyzetben 

segítjük Őket céljaik, a siker elérésében! 
Segítünk munkatársainknak, 

egymásnak, hogy elérjék céljaikat. 
Mindig rendelkezésre állunk.

SZAKTUDÁS
A partnereink és az 

építtetők felmerülő építési 
problémáira műszakilag 

csak jól megalapozott, biztos 
megoldásokat adunk.  

A szaktudásunkat folyamatosan 
fejlesztjük. 

KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK
Partnereinknek és 
munkatársainknak 

szükségleteikhez igazodó 
képzéseket, oktatásokat 

szervezünk annak érdekében, 
hogy tudásuk fejlődjön, 

naprakész legyen. Törődünk a 
tudásukkal.

MINŐSÉG
Az igényekhez igazodó, az 
igényeken alapuló kiváló 
minőségű termékek és 

szolgáltatások, melyeket 
folyamatosan fejlesztünk.

KIVÁLÓSÁG
Elvártnál mindig jobbat, 
többet adunk. Akkor is a 

gázra taposunk, fejlesztünk és 
magunkat is fejlesztjük, ha fél 

környi előnyünk van. KIVÁLÓ LOGISZTIKA
Mindent megteszünk, hogy az 
árut a legrövidebb időn belül 

eljuttassuk a vevőhöz.KEDVESSÉG, SZIMPÁTIA
Mindannyian, minden 

helyzetben kedvesek vagyunk a 
partnereinkkel és egymással. 

A Mapei Kft. értékei  Események, 
 rendezvények 

Legjelentősebb kiállítási megjelené-
sünk évről évre a Construma, melyen ki-
emelt standdal és erős szakértői jelenlét-
tel biztosítjuk a lakossági érdeklődők és a 
szakmabeliek számára a legújabb tech-
nikák, anyagok bemutatását. Egy-egy 
eseményen sok ezres érdeklődői kör-
nek nyújtunk segítséget. A Construma 

kiállításon több alkalommal elnyertük a 
Construma Termékdíjakat és Legszebb 
Stand díjat is.

Kivitelező szakemberek, burkolók ré-
szére a számtalan kihelyezett oktatás 
mellett egy ezer fős nagyrendezvénnyel 
indítjuk a szezont minden februárban. Az 
Országos Építőipari Szakembertalálkozó 
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egyedülállóan gazdag szakmai, techni-
kai információkat és kézzelfogható ked-
vezményeket, nyereményeket is nyújt a 
szakmabelieknek. Emellett egyéb talál-
kozókkal, összejövetelekkel, szerteágazó 
képzésekkel is támogatjuk partnerein-
ket szakmai és privát céljaik elérésében.  
Az újdonságok, trendek első kézből tör-
ténő megismerésére szolgálnak külföl-
di partnerútjaink is, ahol anyacégünk 
standjait látogatjuk meg olaszországi 
szakmai kiállításokon, például a Bolog-
na-ban minden ősszel megszervezett 

Cersaie kiállításon. De szerveztünk több 
alkalommal olaszországi, több napos la-
bor-, gyár- és projektlátogatásokat is.

Kereskedő partnereink részére a szá-
mos képzésen kívül az évet nyitó Keres-
kedő Konferenciával készülünk évről 
évre. Az egész napos rendezvényen kol-
légáinkon kívül több, nagy nevű szakem-
ber és előadóművész is megfordult már. 
Ezen kívül több napos regionális képzé-
seket is szervezünk generálkivitelező és 
kereskedő partnereinknek.

Megálmodói és névadói voltunk ha-
zánkban a Betonkenu Kupának, amely 
lehetőséget teremtett a szakma nagy 
öregjeinek és a jövő generációinak, az 
egyetemista fiataloknak a közös munká-
ra és szórakozásra is.

Nem hagyhatjuk ki a sorból az in-
szentív rendezvényeket és utazásokat 
sem. Partnereinkkel a kapcsolat szoros, 
sokszor baráti, ezért szakítunk időt a kö-
zös kikapcsolódásra is. Év közben spor-
tesemények közös látogatása, vacsorák, 
gasztro programok, vitorlás hétvégék 

nyújtanak erre lehetőséget. Az év zárá-
saként pedig a Mapei Bál szolgál közös 
évértékelésre és szórakozásra is. A te-
matikus rendezvényen minden évben 
új helyszínnel, dekorációval, műsorral 
készülünk, és nyújtunk pár óra felhőtlen 
szórakozást partnereinknek.
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A Mapei Kft. támogatási politikájának fó-
kuszában a szociális felelősségvállalás áll. 
Ennek keretében iskolákat, hátrányos 
helyzetű gyerekeket, sérülteket és fo-

gyatékkal élőket támogat. CSR prog-
ramjának további pillérei a környezet- 
és egészségbarát termékek, az etikus 
működés, valamint a tudásmegosztás. 

Ez utóbbi keretében rendszeres képzé-
si programokkal hívja fel a szakma és a 
társadalom figyelmét az építőipari szak-
mák utánpótlásának fontosságára. 

Társadalmi 
felelősségvállalás 

Az egészségünk megőrzése, az aktív 
élet sosem volt még ennyire fontos, mint 
manapság. Szem előtt tartjuk partnere-
ink esetében is ezt a kérdést, és segítjük 
őket a minőségi tömegsportok kipró-
bálásában, megszeretésében. Névadó 
szponzorként a Mapei Tour de Zalaka-
ros amatőr kerékpárversenyt és a Mapei 
Szigligeti Félmaraton futóversenyt is 
támogatjuk. Partnereinket várjuk ezeken 
az eseményeken, biztosítva számukra az 
indulás lehetőségét, egyéb élményprog-
ramokat és vendéglátást is. Örömmel 

látjuk, hogy minden alkalommal egyre 
több és több partnert köszönthetünk a 
Mapei VIP sátraiban.

Hely hiányában felsorolni nem tudjuk 
az elmúlt 30 év rendezvényeit, nagyság-
rendileg 1200-1300 eseményig juthat-
nánk a számolásban. A visszajelzésekből 
azonban tudjuk, hogy jó úton járunk, és 
a rendezvényekbe fektetett munkánk 
megtérül: partnereink új tudások, ké-
pességek birtokában, elégedetten tá-
voznak – és reméljük hosszú ideig visz-
sza is térnek hozzánk.
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2003
Bronz Toll-díj

2005
Construma Marketing díj

2006
Legjobb munkahely

2008 
ÉKE – „Az év kereskedőbarát 
beszállítója” megtisztelő díja

2008
Kiváló Építés Termék Mapetherm 

PR homlokzati hőszigetelő 
rendszer

2009 
Business Superbrands díj

2010 
Business Superbrands díj

2010
Az ÉVOSZ által átadott „Lechner 

Ödön-díj” a szakmai képzés 
ügyének támogatásáért

2011
D&B díja, miszerint a Mapei 
Kft.-vel való üzleti kapcsolat 

kialakításának pénzügyi kockázata 
az átlagosnál kisebb

2012 
Construma – 

Stand szépségverseny különdíj

2013
Az Év Prospektusa díj

2014
Business Superbrands díj

2014
Construma – Legszebb stand díj

2015
Business Superbrands díj

2015
Opten „A” minősítése

2015
Construma díj

2015
Legjobb Munkahely díj

2016
Construma díj 

2016
Üzleti Etika díj 

2017
Business Superbrands díj 

2017
Superbrands díj 

2017
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Díj a sikeres vállalkozásokért, a 

hónap beruházója díj 

2018
Bisnode „AAA” tanúsítvány 

2018
Construma díj 

2018
Superbrands díj 

2018
Business Superbrands díj 

2018
Opten „A” minősítése 

2018
Legjobb ügyfélélmény díja 

2018
Legtöbb ügyfélvélemény díj

2019
CSR Hungary Díj, közös ügyek – 
közös felelősség kategóriában 

2020
Business Superbrands díj

Díjaink, elismeréseink 

A Mapei Kft. 2019-ben elnyerte 
a CSR Hungary Díjat.
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 Harminc év
 harminc legszebb története

„Egy kiváló minőségben elkészült szép és tartós burkolatnál, 
hőszigetelésnél, tetőszigetelésnél, bármilyen kivitelezési 
munkánál nincs is jobb ajánlólevél. Ez egyrészt múlik a munkát 
végző szakember szakértelmén, az évek alatt megszerzett 
komoly szakmai tapasztalatán, másrészt az alkalmazott kiváló 
minőségű segédanyagokon.”
MARKOVICH BÉLA
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Ezen Déli Tömb melegburkolatának 
kivitelezéséhez Mapei segédanyagok 
kerültek beépítésre. A közel 60.000 
négyzetméter és 11 szint a tudomány 
szolgálatára készült, ezért a beépítendő 
fő-és segédanyagoknak is a 
legmagasabb műszaki elvárásoknak 
kellett megfelelni. A kivitelezővel 
történt hosszas egyeztetések és 
helyszíni bejárások eredményeként 
2001 januárjára sikerült mindenhová 
a megfelelő rétegrendet kidolgozni, 
és hamarosan elkezdődött a 
melegburkolásra váró cement-esztrich 
aljzatok előkészítése és kivitelezése.  
Végül 2001 szeptemberében birtokba 
vehették a Természettudományi Kar 
lágymányosi campusának utolsó 
épületét is, ezt a déli épülettömböt. 

Lágymányoson található Budapest 
legnagyobb összefüggő egyetemi 
városrésze, mely az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának, 
az Informatikai Karnak és a 
Társadalomtudományi Karnak ad 
otthont. A terület kiválasztásában 
kiemelkedő szerep jutott a központi 
elhelyezkedésnek, valamint a bővítési 
lehetőségnek is. Az Északi Tömb 1994-
1998 közötti időszakban épült, majd 
2001-ben elkészült a Déli Tömb épülete 
is az egyetemi városrész monumentális 
elemeként.  

Egy campus 
a folyóparton 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer G, Ultraplan, Ultrabond Eco 540, Ultrabond Eco V4SP

ELTE DÉLI TÖMB, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2000–2001.
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Az épület kivitelezése során közel 4500 
négyzetméter olasz greslap burkolat 
és csaknem 2200 négyzetméter 
csempeburkolat, valamint további 40 
négyzetméter üvegmozaik ragasztása 
is MAPEI anyagokkal történt. 
Az épület központi része a 
619 férőhelyes nézőteret és a 
stúdiószínpadot magába foglaló 

épületrész. Ezt veszik körbe a 
közönségforgalom helyiségei, valamint 
a nagyszínpadot U-alakban szegélyező 
üzemi szárny. A különböző szintekre 
mindkét oldalon lépcső vezet, a 
gyalogos közlekedést két panoráma 
felvonó segíti, hogy eljuthassunk 
harmadik emeletre megcsodálni a 
gyönyörű panorámát.

A Nemzeti Színház építése 2000. 
szeptember 14-én kezdődött Siklós 
Mária tervei alapján, és csaknem 15 
hónap alatt készült el. 2002. március 
15-én tartották a megnyitó előadást.  
A színházavató mű Madách Imre 
Ember tragédiája volt.  
A színházépülethez a belső 
játszóhelyeken kívül egy Dunára néző 
szabadtéri színpad is tartozik.  
A nagyszínházban egyszerre  
600-an foglalhatnak helyet.  
A földszinti előadócsarnokban 
144 négyzetméteres, mozgatható 
elemekből álló stúdió-pódiumot 
helyeztek el. Itt egyszerre 200 néző 
tekintheti meg az előadást. 

Színház 
az egész világ 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Topcem Pronto, Planicrete, Ultraplan, 
Ultraplan Maxi, Primer G, Mapelastic, 
Mapegum WP, Mapeband, Mapesil 
AC, Adesilex P9, Kerabond, Keraflex, 
Ultracolor, Mapeflex PU 21, Profilpas

NEMZETI SZÍNHÁZ, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2000–2001.



A Művészetek Palotájának 
megnyitása Magyarország 
kultúrtörténetének kiemelkedő 
eseménye. Egy rendkívül összetett, 
sokszínű, mozgalmas épület,  
mely komplex belsőt takar.  
Az esti megvilágítás, mely különböző 
színekben pompázik mindig más és 
más hangulatot kölcsönöz ennek a 
varázslatos épületnek. 

A kivitelezési munka 2002 tavaszán 
kezdődött, az alapozási munkákba 
2002 nyár végén fogtak bele.  
2005. március 14-én végre sor került 
az ünnepi nyitó hangversenyre, 
hogy aztán a grandiózus intézmény 
szélesre tárt kapukkal várhassa a 
nagyközönséget. Egy valódi kulturális 
központ 64.000 négyzetméteren. 

 Ahol a művészeté 
 a főszerep 

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2002–2005.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer G, Mapeprim SP, Novoplan 21, Ultraplan, Mapegum WP, Mapelastic, 
Mapeband, Kerabond, Adesilex P9, Keraflex, Planobond, Adesilex P4, 
Granirapid, Isolastic, Ultracolor, Keracolor, Mapesil AC

A Nemzeti Hangversenyterem 
mintegy hiánypótlásként épült, 
hiszen a meglévő koncerttermek 
már nem tudták kielégíteni 
az igényeket. Ezt azonban a 
legmodernebb előírások és igények 
figyelembevételével tervezték és 
építették.  
 
A hidegburkolatok kialakításában a 
Mapei segítségére is számíthattak a 
Kivitelező szakemberek.
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A Megyeri híd vagy hétköznapi 
nevén az M0-s északi Duna-hídja 
egy közúti híd a Duna felett, mely 
Újpestet köti össze Budakalásszal a 
Szentendrei-szigeten keresztül. Az 
egész híd valójában öt híd együttese, 
melyek közül a legnevezetesebb a 
Nagy-Duna-ág felett átívelő közel 
600 méter hosszú hídszerkezet, az 
ország első ferdekábeles hídja. A 
híd tervezése 1993-ban kezdődött, a 
kivitelezés azonban csak 2006-ban 
indult az előkészítő munkálatokkal, 
míg végül 2008 szeptemberében 
adták át. 

A Mapei 1992-ben kezdte el a 
betonadalékszerek gyártását. A 
sebes fejlődést jól mutatja, hogy 
már két évvel később, 1994-ben, 
Európában elsőként gyártott akrilát 
bázisú adalékszert is. Az adalékszerek 
magyarországi forgalmazása néhány 
év késéssel, 1997-ben kezdődött, 
azonban a fejlődés azóta is töretlen.

Az M0 híd betonépítését egy 
versenytárs termékével kezdték meg.  
Eredetileg egy hagyományos 
képlékenyítő és egy új generációs 
adalékszer kombinációját 
alkalmazták, mely bár jól kezelhető 
betont eredményezett, nem 
biztosította a szoros építési ütem 
és a feszítési technológia által 
megkövetelt korai szilárdságot. Ezért 
átálltak egy olyan Mapei termék 
használatára, mely a hagyományos 
adalékszerekhez képest rövidebb 
alvási időt, következésképpen 
magasabb korai szilárdságot biztosít.

Öt híd egyben – 
a magyar Duna 
legnagyobbja 

MEGYERI HÍD, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2006–2008.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Dynamon SR3, Mapefer 1K, 
Mapegrout Tissotropico, Mapefinish, 
Elastocolor Primer, Elastocolor Pittura, 
Mapelastic BV3, Mapefloor H02/
Mapecoat BS1 
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A Ramada Resort Aquaworld 
Budapest komplexum Közép-
Európa legnagyobb szálloda és 
fedett élményfürdő együttese. 
A létesítmény összesen 86 ezer 
négyzetméteren terül el.  
A hatalmas épületkomplexum  elénk 
varázsolja a trópusi tengerpartot 
és a keleti kultúra varázsát. 
Ehhez az elképzeléshez álmodták 
meg a tervezők a megfelelő 
épületszerkezetet, s a hét emelet 
magas, 72 méter átmérőjű kupolát. 

A Mapei termékeit a 180 méter 
hosszú hegyi folyó alatt húzódó 
szaunavilágban és a Ramada Szálló 
wellness egységében, a Csendes 

Fürdőben, valamint a csodálatos 
egyedi mintázatú padlószőnyegek 
lerakásához a szállodában és a 
hozzátartozó apartman szárnyban 
alkalmazták.

A fürdőbirodalommal egységet alkot, 
ám különálló épület, a monumentális 
fürdőszintről kiemelkedő 7 emelet 
magas exkluzív Ramada Resort 
Budapest szálloda, amelyben 309 
lakóegység található: 261 szoba, ezen 
belül 28 junior suite, 10 lakosztály. 
A szállodaépület Csendes Fürdő 
elnevezésű wellness egységében két 
gőzkabin, egy szauna oldalfala és az 
összes szauna aljzata készült a Mapei 
termékeivel.

A keleti kultúra 
varázsa 

AQUAWORLD 
VÍZIBIRODALOM ÉS RAMADA 
HOTEL, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2007–2008.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Adesilex P4 (C2F), Adesilex V4, Fugolastic, Isolastic, Kerabond (C1T), Keracolor 
FF, Keracolor GG (CG2), Keraflex (C2TE), Kerapoxy (RZT), Novoplan 21, 
Mapeband, Mapelastic, Mapesil AC, Planipatch, Primer G, Rollcoll, Ultracolor 
Plus (CG2)
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A Semmelweis Egyetem Oktatási 
Központja Ferencváros szívében 
épült fel 2008-ban. Az épület 
tervezési fázisa 2003-2004 közötti 
időszakra tehető. A rendelkezésre 
álló építési telek, valamint a 
városszerkezet lehetőségeit 
kiaknázva az Oktatási Központ 
építése két ütemben zajlott. A Mapei 
három termékvonalának termékei 
is beépítésre kerültek az épület 
kialakítása során, ezzel hozzájárulva 
az Oktatási és Kutatási Központ 
világraszóló hírnevéhez. 

A 27.000 négyzetméter alapterületű 
épületben megtalálhatjuk a kutatást 
biztosító laboratóriumokat, a 
dolgozószobákat, előadótermeket, 
szemináriumi termeket. 

Mindezeken kívül megtalálható 
itt az adminisztráció irodái, egy 
sportkomplexum, egy étterem, és 
egy meseszép aula is, mely a ház 
lelke. A melegburkoláshoz ajánlott 
termékeinket az előadótermekben, 
oktatótermekben, laborokban és az 
aula karzatán alkalmazták. 
 
A hidegburkolati munkák során is 
segítséget jelentetettek a Mapei 
termékmegoldásai.  

Világraszóló 
hírnév

SEMMELWEIS EGYETEM 
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT, 
BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2008.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Adesilex LP, Adesilex P9 (C2TE), Aquacol T, Keracolor FF Flex (CG2), Keraflex 
(C2TE), Mapeband, Mapefloor Finish 52 W, Mapefloor H02, Mapegum WPS, 
Mapelastic, Mapelux Lucida, Mapesil AC, Planolit 315, Primer G, Primer SN, 
Rollcoll, Topcem Pronto, Ultrabond Eco V4SP (EC1), Ultraplan, Ultratop
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2020-ban ünnepelte fennállásának 
10. évfordulóját a pécsi Kodály 
Központ, melyet az ország egyik 
legjobb akusztikájú és legszebb 
koncerttermének tartanak.  
Az épület alapkövetét 2009 
augusztusában rakták le. Az 
épület szerkezetébe közel 14 000 
köbméter magas minőségű betont 
és 650 tonna betonvasat kellett 
beépíteni 4 toronydaru és 250 építő 
közreműködésével.

Egy déli sikertörténet 
kulisszatitkai 

KODÁLY KÖZPONT, PÉCS
Kivitelezés éve: 2009–2010.

Az épület szerkezete 2010. március 
23-ra készült el, ezután kezdődtek 
meg a szakipari munkák. Mindenütt 
kő- és faburkolatok, különleges 
szerkezeti megoldások, magas szintű 
villamos és gépész installáció, egyedi 
tervezésű székek, dönthető nézőtér, 
mozgatható zenekari árok és még 
sok érdekesség került az épületbe 
beépítve. A létesítmény hivatalos 
megnyitása 2010. december 16-án 

történt, Kodály Zoltán (1882-1967) 
születésének 128. évfordulóján. 

A burkolati kivitelezők a Mapei hideg- 
és melegburkolati segédanyagait 
alkalmazták a munkálatokhoz. 
A látvány létrehozását 
nagymértékben segítette a 
belsőépítész és a kivitelezők 
kölcsönösen támogató 
együttműködése. A burkolók 

három különböző egységben, az 
üzemeltetés tereiben, a művészek 
által használt helyiségekben és 
a közösségi terekben végeztek 
munkát. Aljzatkiegyenlítés, 
szigetelés, alapozás, ragasztás, 
fugázás munkafázisokat teljesítettek. 
A hidegburkolati kivitelezés 
eredménye szép terek, magas 
minőségű burkolatok majd 7000 
négyzetméteren.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Adesilex P9 (EN12004, C2F), Keracolor FF Flex (CG2, Keraflex S1, Mapeband, Mapegum WPS, Mapelastic (EN 1504-2), 
Mapesil AC, Planolit 315, Primer G, Ultraplan (EN 13813), Primer G, Planolit 315, Rollcoll, Ultrabond Eco 380, Ultrabond 
Eco 540, Ultrabond Eco V4 SP, Ultraplan Maxi (EN 13813), Ultrabond  P990 1K, Planipatch (EN 13813)
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 Elegáns ívek, 
 lenyűgöző arányok 

LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2009–2011.

A 2011-ben épült SkyCourt egy 
új utasforgalmi csarnok a 2A és 
2B terminálok között.  A magyar 
mérnökök által betonba, acélba 
és üvegbe álmodott épület ma 
is lenyűgöző látványt nyújt és 
ad egy olyan élményt, mely 
megkülönbözteti a világ számos 
légikikötőjétől. A korábban a helyén 
álló épületrész elbontásával nyert 
területre megálmodott új szárny egy 
modern, letisztult külsőt kölcsönöz 
a magyar repülőtérnek. Az építkezés 
2009-ben kezdődött a bontási 
munkálatokkal, a jelképerejű épület 
átadására 2011-ben került sor.   
Ez az építkezés jelentős mérföldkő 
volt a Liszt Ferenc repülőtér 
történetében. A teljesen fehér, 
héj alakú épületrész további 
30.000 négyzetméter utastér 
megvalósítását és egy meglévő 

55.000 négyzetméternyi épület 
teljes felújítását jelentette. Az 
épület minden apró eleme tudatos 
tervezés eredménye, az építészek 
igyekeztek a lehető legjobb minőségi 
alapanyagokat kiválasztani. 

A SkyCourt szolgáltató épület 
több ezer négyzetméterét PVC 
borítja.  A nagy kiterjedésű 
felület kialakításához a kivitelező 
olyan terméktípust választott, 
amely napi huszonnégy órában 
biztosítja a terhelés alatti kopás- és 
csúszásállóságot. Olyan antisztatikus, 
csúszásgátló, üvegszállal erősített 
padlóburkolatot alakítottak ki, 
amelyet kifejezetten intenzív 
használatra terveztek, de nem 
esztétikai áron. A kivitelező Mapei 
termékeket használt fel minden 
melegburkolati munkához.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer G, Eco Prim T, Novoplan 21, Ultraplan Eco, Rollcoll, Adesilex LP, Ultratop, Mapefloor Finish 50, Keracolor FF Flex 
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Budapest egyik kiemelkedő 
nevezetessége a Fővám téren 
található Központi Vásárcsarnok. 
1897. február 15-én nyílt meg. Először 
1882-ben merült fel a javaslat, 
hogy építsenek vásárcsarnokot, 
majd 1889-ben lett ebből a tervből 
valóság. A csarnok tervezésénél 
fontos volt a víz közelsége, ekkoriban 
a téren végezték a Dunán szállított 
áru elvámolását. Az építkezés 
1894-ben kezdődött. A 10.344 
négyzetméterű csarnoképület a 
funkcionális és historizáló építészet 
kereszteződéséből született.
A korabeli szakértők így határozták 
meg azt az elvárást, hogy milyen 
legyen az akkor még csak 
szándékként létező, születendő 
Fővárosi Vásárcsarnok: „tartósnak, 
takarékosnak, célszerűnek” 

kell lennie, állt az akkori 
dokumentumokban. Műemléki 
hangulatával, igényes árukínálatával, 
központi elhelyezkedésével és pezsgő 
életével reprezentatív jelenségévé 
vált a mindennapi budapesti életnek: 
a mai hétköznapoknak, melyek a 
múlt nagy történeti és építészeti 
emlékei között zajlanak.

A jelentős használatnak alávetett 
épület utoljára 2010 folyamán újult 
meg. A Mapei termékeit a három 
szinten is felújított hidegburkolat 
kiépítéséhez alkalmazták. A 
pincetérbe, a földszinti vásártérre és 
a galériákra került új hidegburkolat 
cégünk segédanyagaival. Olyan 
greslap burkolat került kialakításra, 
mely megőrizte a műemléki épületre 
oly jellemző régies jelleget.

A legszebb piacunk 
tartós, takarékos és 
célszerű

FŐVÁM TÉRI NAGYCSARNOK, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2010.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Keracolor GG, Keraflex S1, Mapeflex PU 45
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Ahol 
a Tenkes kapitányát 
forgatták 

VÁR, SIKLÓS
Kivitelezés éve: 2010–2011.

A siklósi vár az egyik legépebb, legegységesebb történelmi emlékünk. A 
ma látható összkép fokozatos és máig tartó fejlődés eredménye. Látványos 
elemeit még a középkorban rakták le, de a magyar építéstörténet szinte 
minden korszaka rajta hagyta stiláris bélyegét. 

A felújítási munkálatok során 1000 cm-es parafa burkolatot telepítettek 
Mapei termékekkel. A középkori kastély festői szépségű, ma múzeumként 
működik, ahol a parafa burkolatot alkalmazták, a kastély másik részét pedig 
szállodaként funkcionál. Az alkalmazás különlegesnek tekinthető, mivel a 
parafa burkolatot egy nem nedvszívó gránit padlóra vitték fel.

A villányi hegység déli lábánál 
felújításra került a méltán híres 
Siklós vára. Első említése 1294-
ben történt. Ma már csak a 
múzeum működik. 2009-2011-ben 
a Norvég Finanszírozási Alap és a 
Dél-Dunántúli Operatív Program 
segítségével részlegesen felújították. 
Felújításra került a keleti és déli 
várudvar és kialakítottak egy 
látogatóközpontot is. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Eco Prim T, Novoplan 21, Ultrabond Eco 380
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Magyarország, Maros, 
Makó, Makovecz, 
Mapei 

HAGYMATIKUM, MAKÓ
Kivitelezés éve: 2010–2011.

Makó. Ez a se nem kicsi, se nem nagy 
vidéki város arról a növényről vett 
példát, amelyről híres: a hagymáról. 
Ahogy egy hagymában egymást 
ölelik, burkolják a hagymalevelek, 
és újabb és újabb rétegek alkotják 
meg a hagymafejet, úgy rétegződnek 
egymásra Makón az évek alatt 
összegyűlt értékek, megvalósult 
tervek, kitűzött célok. Felfedezett 
helyi kincsek, adottságok, számos 
esemény egybeesése, tudatos célok 
kitűzése, felelős, kreatív döntéshozók, 
neves és tehetséges tervezők, 
igényes és precíz kivitelezők és 
magas minőségű termékek – mindez 
kellett hozzá, hogy megépüljön 
Makón egy újabb hagymalevél, a 
fürdők királynője, a Hagymatikum.

A fürdőkomplexum egy többlépcsős 
városfejlesztés keretében készült 
el, az építkezés 2010. június 30-án 
kezdődött. A Hagymatikum építését 
több éves tervezés előzte meg. Az 
épület az Ybl-díjas és Kossuth-díjas 
Makovecz Imre, valamint Csernyus 
Lőrinc és Turi Attila tervei alapján 
készült el, és vált az organikus 
építészet egy újabb megvalósult 
emblematikus épületévé. 

A Mapei-nek lehetősége nyílt, 
hogy egy hagymalevél erejéig saját 
értékeivel, igényes és minőségi 
termékeivel hozzájáruljon a 
különleges épület létrehozásához. 
A hidegburkolati termékeink 
számos burkolati csomópontban, 
rétegrendben kínáltak megoldást. 
A medenceterek, az öltözők, a 
közösségi terek, a vizes helyiségek, a 
szaunavilág medencéinek kerámia, 
gres és mozaikburkolataihoz 
alkalmazták kiegyenlítő-, ragasztó-, 
fugázó- és tömítőanyagainkat. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Elastocolor Waterproof, Elastorapid, Kerabond T (C1T, CE EN 12004), Keraflex, Kerapoxy IEG, Isolastic, Mapeband, 
Mapesil AC, Mapelastic, Planitop Fast 330, Primer G (EC1)
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Jelenkor 
a Decsi-szőlőhegyen

TAKLER PINCÉSZET, DECS
Kivitelezés éve: 2012.

A Takler Pincészet az 1700-as évek 
óta foglalkozik szőlőtermesztéssel, 
borkészítéssel a több mint kétezer 
éves múltra visszatekintő szekszárdi 
borvidéken.  A kitűnő domborzati, 
és talajadottságok, valamint a 
meleg szubmediterrán klíma 
jótékony hatásainak köszönhetik 
vörösboraikat. 

A Takler Pincészet új konferencia épülete étteremből, vinotekából, 
borteraszból, árkádos bejárati udvarból áll. Előtte impozáns tartófalat 
építettek Otti-kövek és egy kis Mária-fülke (kápolna) valósult meg. Mivel az 
épület több száz négyzetméteres, nehéz volt a hatalmas területet arányos 
részekre osztani úgy, hogy a csarnokok funkcionálisan kielégítsék az 
igényeket, miközben a természetes arányokat megtartották.

A téma így hangzott el: a Decsi-dombok hangulata, a sváb „paraszti-barokk” 
klasszicista stílus és a tökéletes borok. A löszfalba süllyedt boltíves csarnok 
(9 kupola) az Otti Manufactura által tervezett és gyártott, a MAPEI termékek 
által telepített gyönyörű burkolatokkal rendelkező étterem lett. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Keraflex Maxi S1, Adesilex P9, Dynamon SP1, Viscofluid SCC10



 Tíz varázslat a mélyben 
 Budapesten 

4-ES METRÓ, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2004–2014.

Az M4-es metróvonal a budapesti 
metró negyedik vonala a Kelenföldi 
Vasútállomás és a Keleti Pályaudvar 
között. A metróvonal építésének 
szükségességét már 1972-ben 
megfogalmazták, azonban hosszú 
időnek kellett eltelnie addig, míg a 
tervből valóság lett.  
A beruházás csak 2004-ben kapott 
finanszírozást, építésének alapkövét 
2006 márciusában rakták le, az 
alagútfúrási munkálatok pedig csak 
2007-ben kezdődtek el és 2010-ben 
fejeződtek be, akárcsak az állomások 
szerkezetépítése. A vágányépítés 
2012-ben zárult le véglegesen.  
A teljes szakasz átadására végül 2014 
márciusában került sor.

Bár a metró elsősorban egy 
közlekedési szempontból fontos 
létesítmény, mégis egy építészeti 
mű, melyet több díjjal is jutalmaztak. 
Óriási élmény átgyalogolni egyik 
állomásról a másikra, különösen a 
Duna alatt futó, a Gellért teret és a 
Fővám teret összekötő szakasz rejt 

izgalmakat. A hidegburkolati munkák 
elvégzéséhez a Mapei termékei 
nyújtottak segítséget. 
Összesen tíz metróállomás 
munkálatai készültek el, köztük a 
két nagy területű végállomás és 
a közbeeső nyolc kisebb megálló. 
Technológiai és dizájn szempontból 

is kihívást jelentett a tíz állomás 
megépítése, hiszen a tíz állomás 
között nincs két egyforma, 
mindegyiket különböző stílusban, 
megjelenéssel tervezték meg.  
Az elkészült metróvonalat bejárni 
turisztikai látványosságként sem 
utolsó élmény. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Adesilex P9, Keracolor FF Flex, 
Keraflex, Mapeband, Mapegum WPS, 
Mapelastic, Mapesil AC, Planolit 315, 
Ultraplan, Polyfoamer FP, Mapequick 
CBS System 1, Mapegel UTT 46
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Emberi és szakmai csoda 

CSALÁDI HÁZ, HORVÁTZSIDÁNY
Kivitelezés éve: 2012–2014.

A horvátzsidányi családi ház elhelyezése, ritmikája, a terek, vonalak 
dinamikája, a megformázás belső világa és főbb sarokpontjai, kivitelezése 
valódi emberi és szakmai csoda.

A családi házon a legtöbb munkafázis kivitelezését maga a Tulajdonos 
végezte el. Így az ő keze munkáját dicséri valamennyi beltéri burkolási és 
aljzatképzési munka, a homlokzati bevonatok elkészítése, a zöldtető és 
fürdőtó szigetelésének kialakítása, valamint számos részmunkafeladat a 
különböző területeken.

A házépítő tulajdonos rajong az innovatív építési megoldásokért, s így nem 
véletlen, hogy ő egy igazi Mapei-fun, aki a munkája során Mapei termékekkel 
dolgozik. Így volt ez a saját háza kivitelezése során is, ahol minden lehetséges 
megoldást Mapei termékekkel alakított ki. Ezért gyakorlatilag bárhová is 
megyünk az épületben, nappaliba, teraszra, a kertben a fürdőtóhoz, vagy a 
garázsba, minden esetben Mapei megoldásokba ütközünk. FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:

Primer G, Keraflex Maxi S1, Keralastic T, Kerapoxy Design, Keracolor FF Flex, Ultracolor Plus, Topcem, Keracolor GG, 
Mapesil AC, Mapeterm Rendszer, Silancolor Base Coat, Silancolor Tonachino, Silancolor Pittura, Idroprimer, Polyvap SA 
P-AL, Spider P SA, Evolight S P 4 mm, Antiradice PE P, Mapeplan WT, Mapeplan fóliabádog, Primer SN, Mapefloor I 
320 SL Concept



Egy barlang mélyén 
hazánk legifjabb gyógyvize 

THERMAL SPA, DEMJÉN
Kivitelezés éve: 2011–2014.

A fürdő impozáns épületegyüttese a Bükk lábánál Demjén határában 
található. A demjéni termálfürdő a 4 évszak fürdője, mert bőven nyílik kinti-
benti lehetőség a kikapcsolódásra, ha esik, ha fúj a fürdő minden nap várja 
vendégeit. A létesítmény 760 méter hosszú barlangrendszerével és 1500 
négyzetméter vízfelületével Közép-Európa legnagyobb barlangfürdőjének 
számít.

A fürdő medencéiben demjéni gyógyvíz található, nátrium-kalcium-hidrogén 
karbonátos kénes termálvíz, amelynek jelentős a vastartalma.  
A barlangfürdőhöz csatlakozik egy hegybe süllyesztett, 24 méter átmérőjű és 
25 méter mélységű csúszdatorony, amihez nem kevesebb, mint 550 méternyi 
csúszófelület tartozik, aminek kiinduló pontja a barlang tetején található, 
onnan érkezik meg a föld alatt lévő medencékhez. Készült egy 133 méteres 
sodrópatak és több gyermekmedence is.
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Egy elvarázsolt, földalatti vízi világ valósult meg, ahol a fürdőzés élményét 
a fények, színek játéka teszi különlegessé. A kitörő vulkánt jelképező óriási 
őserdei katlan és a benne lévő csúszdatornyok még tovább fokozzák az 
élményt. A Mapei hidegburkolati termékek 4500-5000 négyzetméteren 
kerültek felhasználásra.  

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Eporip, Planitop Fast 330, Primer G, Elastorapid, Keraflex, Keraflex S1, Keraflex 
Maxi S1, Keraquick, Adesilex P9, Adesilex P4, Keracolor GG, Keracolor FF Flex, 
Kerapoxy Design, Mapeglitter silver, Mapesil AC, Mapelastic, Mapeband, 
Mapelastic Aquadefense, Mapegum WPS
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Budapest egykori 
leghosszabb hídja 

ÁRPÁD HÍD, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2014.

Az Árpád-híd Budapest legforgalmasabb közúti hídja, mely négy Duna-
ágat ível át. A Megyeri híd 2008-as átadásáig a főváros leghosszabb hídja 
és legészakibb közúti hídja volt. Egyik különlegessége, hogy az eredetileg 
átadott híd bővítését úgy oldották meg, hogy mindkét oldalon 1-1 új hidat 
építettek mellé, azaz az Árpád híd voltaképp három párhuzamos, egymással 
összekapcsolódó hídszerkezetből áll.

Helyén már a rómaiak is létesítettek hidat, amely összekötötte Aquincumot 
a túloldali erőddel. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd 
építése 1939-ben kezdődött. A II. világháború idején, a visszavonuló magyar 
csapatok 1944. november 3-án felrobbantották. A szovjet katonák a hídfők 
mellett keskeny pontonhidat ácsoltak, ez szolgálta az átkelést az 1948-49-es 
újjáépítésig. Ma Budapest legforgalmasabb hídja, naponta mintegy 150 000 
jármű halad át rajta. 

A munkák során a régi dilatációs szerkezetet, valamint a hozzá két oldalon 
csatlakozó aszfaltburkolatot is eltávolították, majd a megfelelő acélszerkezeti 
kialakítást követően építették be az újat. Egy teljesen új aluljárót is építettek a 
pesti hídfőnél. Építéskémiai termékeinket 6500 négyzetméteren építették be.   

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Mapefloor I914, Mapecoat BS1, 
Mapegrout Tissotropico, Mapefoam, 
Mapeflex PU 45, Primer AS, WallGard 
Graffiti Barrier, Lampocem, Mapefer, 
Elastocolor Primer, Elastocolor 
Pittura, Mapelastic BV3
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Jelen és múlt találkozása

RUDAS GYÓGYFÜRDŐ ÉS USZODA,
BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2013–2014.

A Rudas Gyógyfürdő Budapest egyik 
legrégebbi működő gyógyfürdője, 
melynek egy része a török hódoltság 
idejéből megmaradt törökfürdő, 
ami a maga nemében páratlan és 
világhírű. 

2014-től megújulva várja vendégeit, 
ugyanis 2014-ben lezárult a több 
ütemben zajló felújítás és átépítés.  
Az eredmény a törökfürdőt és az 
uszodai részt magas színvonalon 
kiegészítő látványos és modern 
wellness kínálat és élményfürdő. 
A 2013-ban és 2014-ben elvégzett 
rekonstrukció eredményeként négy 
új medence, étterem, egy páratlan 
panorámájú napozóterasz, jacuzzi, 
gépészeti és üzemi terek, illetve 
közösségi helyiségek, vizes blokkok 
kerültek kialakításra. A különleges 
szépségű burkolatokhoz a Mapei 
anyagait használták fel. 

A fürdő már meglévő része is, 
így a Juventus kádosztály és a 
nappali kórház szintén átalakításra 
került, ahol két szinten a padlók 
gresburkolatainak és a falak 
csempeburkolatainak kiépítése 
volt a feladat. A wellness egység 
részét képező szauna világban pedig 

szaunák, gőzkamrák, vizes blokkok, 
egy kisebb merülő medence és egy 
Zsolnay kút burkolatainak kiépítését 
végezték el. A legváltozatosabb 
feladatokat azonban az 
élménymedencék burkolatainak 
kialakítása és a környező burkolatok 
kiépítése jelentette.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Adesilex P7, Adesilex P9, Kerabond 
T + Isolastic, Keraflex, Keraflex Light 
S1, Keralastic, Ultralite S2, Keraquick 
+ Latex Plus, Eco Prim Grip, Primer 
G, Prosfas Fuga Fresca, Kerapoxy 
Cleaner, Keranet, Fugolastic, Isolastic, 
Keracolor FF Flex, Ultracolor Plus, 
Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design, 
Mapesil AC, Mapesil LM
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Egy aréna építésének 
története

GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2013–2014.

A Fradi új stadionja, a régi Albert 
Flórian Stadion helyén épült fel, és a 
Groupama Aréna nevet kapta.  
Az alapkő letételére 2013. március 
végén került sor. Az eredmény: 
Európa egyik legmodernebb 
stadionja, egy multifunkcionális 
központ, mely több mint 22 ezer 
ember befogadására alkalmas. 

Tervezését, kivitelezését és 
működtetését is a gazdaságos 
üzemeltetés és a környezettudatos 
elgondolások szempontjai határoztak 
meg, így kivételesen korszerű 
megoldások kerültek alkalmazásra 
valamennyi építési területen, ezen kívül 
a régi Albert Flórián Stadion számos 
meglévő elemét ismét hasznosították 

az új létesítmény kialakításakor. 
A tárgyi létesítményen folyosók, 
öltözők, vizesblokkok, társalgók és 
tároló helyiségek hidegburkolati 
kivitelezési munkálatait végezték 
mindösszesen 9000 négyzetméteren 
Mapei megoldásokkal. A létesítményen 
a hidegburkolatok fektetésénél 
figyelembe kellett venni a gyors 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer G, Ultraplan ECO 20, Adesilex P9, Adesilex P7, Keraflex Light S1, 
Keracolor FF Flex, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Ultraplan Eco, 
Ultrabond Eco VS90, Planitop 550, Mapegrout 160, Mapefill, Mapefer 1K

kivitelezhetőséget, a funkcionalitást és 
persze a költségkereteket.  
A kiválasztott burkolatok megismerését 
követően választották ki a megfelelő 
segédanyag rendszereket. Olyan 
rétegrendek kerültek összeállításra, 
melyek biztonságra törekvést és 
hosszú távú megelégedést nyújtanak a 
felhasználók számára. 
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Koldusból királyfi

VÁRKERT BAZÁR, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2013–2014.

Az 1875-1883 között, Ybl Miklós 
tervei alapján épült neoreneszánsz 
Várkert Bazár a Világörökség része, 
ugyanakkor 1996 óta a világ száz 
legveszélyeztetettebb műemlékének 
egyike volt.  Eredetileg kereskedelmi 
funkciót töltött be, majd később 
műtermek, kiállítások, különböző 
iskolák helyszínéül szolgált. A 
második világháborúban súlyos 
károkat szenvedett Várkert Bazár 
területén 1961-től a budai Ifjúsági 
Park működött, az életveszélyessé 
vált épületegyüttes 1984-es 
bezárásáig. Ezt követően, bár számos 
elképzelés született hasznosításáról, 
a Várkert Bazár közel harminc éven 
át kihasználatlanul állt.

Felújítása nem csupán műemléki 
rekonstrukció, hanem a főváros 
kulturális életének, szolgáltatásainak 
fejlesztése is volt egyben.  
A rekonstrukció folyamán elsődleges 
szempont volt, hogy az eredeti épület 
legapróbb részleteit is megőrizzék, 

amelyhez korabeli fotók, levéltári 
dokumentumok, illetve a helyszínen 
begyűjtött maradványok nyújtottak 
segítséget. 
A projekt megvalósítása során  
8 988 négyzetméter nagyságú 
épületegyüttest újítottak fel, 

a mélygarázzsal együtt 17 722 
négyzetméter új területet építettek 
hozzá és 8 734 négyzetméter 
nagyságú kertet és udvart alakítottak 
ki. A megújulás során valamennyi 
hidegburkolat fektetését Mapei 
termékekkel végezték. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer G, Ultraplan Renovation, 
Ultraplan Eco 20, Mapegum WPS, 
Mapeband PE 120, Keraflex S1, 
Keraflex, Keracolor FF Flex, 
Mapesil AC
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Lélegzetelállító 
panoráma

ZALA SPRINGS GOLFPÁLYA 
ÉS KLUBHÁZ, ZALACSÁNY
Kivitelezés éve: 2014.

A Zalasprings Golfpálya a világ két 
legjobb golfpálya tervezője közül  
az egyik, Robert Trent Jones Jr.  
munkája. A 18 lyukú pálya  
168 hektáron terül el, és a kezdők 
oktatásától kezdve a nemzetközi, 
világszínvonalú versenyek 
megrendezéséig minden esemény 
megszervezhető rajta. Úgy tűnik, 
mindez meg is fog történni, és 
számtalan golfrajongó visszatérő 
vendége lesz a létesítménynek.

A zalacsányi pálya a tájépítészet egy 
rendkívül szép gyöngyszeme. Tavaival, 
dombjaival gyönyörűen illeszkedik 
a szépséges zalai környezetbe. A 
golfozók, vendégek kényelméről pedig 
egy kétszintes és 3000 négyzetméteres 
klubház  gondoskodik.

A klubház építéséhez több 
termékvonalon is alkalmazták a Mapei 
termékeit. A Mapei ragasztóanyagai 
és fugázói közül többet is választottak 
az építési feladatnak megfelelően, 
valamint az egyik legkorszerűbb 
termékrendszerrel készült el az 
épület hőszigetelése és a homlokzat 
hidegburkolata. A melegburkolatok 
alatti aljzatkiegyenlítést az Eco 
családba tartozó Mapei habarccsal 
végezték, és ugyancsak a Mapei-től 
szállították a vízszigetelő lemezeket 
a lapostető és az alépítmény 
szigetelésére.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Keraflex Light S1, Mapelastic Turbo, 
Primer G, Mapeband, Ultralite 
S2, Kerapoxy CQ, Mapesil AC, 
Elastorapid, Ultraplan Eco 20, 
Mapeband, Planitop HDM Maxi, 
Mapegrid G120, Ultracolor Plus, 
Keracolor FF Flex, Keralastic T, 
Mapetherm Tile System, Plana P 
Premium, Mapeplan M15
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Barokk kort megidéző 
mesevilág

ESTERHÁZY KASTÉLY, PÁPA
Kivitelezés éve: 2014–2015.

A pápai Esterházy-kastély épülete 
nem előzmény nélküli, ugyanis a 
Garaiak által a 15. század első felében 
emelt vár állt a helyén. Amikor 
hazánkra békésebb évszázadok 
köszöntöttek, a védelmi funkciók 
iránti igények csökkenése helyett 
a kényelmi szempontok kerültek 
előtérbe. Egyik szép példa az 
Esterházy család fraknói (pápai) ága 
által emeltetett pápai kastély.

Pápa város eredete I. (Szent) István 
király korába nyúlik vissza. Ekkor 
alakították át az egész belváros 
térszerkezetét, hogy annak 
középpontjában az új kastély 
álljon. A kastély sorsa 1945-ben 
viszont tragikusra fordult. Ekkor 
a szovjet hadsereg szállta meg, a 
bútorzatot elszállíttatták, elégették, 
tönkretették. A szovjet megszállás 
a kastélyban 1959-ben ért véget, 
azóta a várost szolgálja az épület. 

Ekkor került sor a külső homlokzat 
renoválására, majd az 1990-es 
évek elején a kastélykápolna 
helyreállítására, melynek színvonalát 
az Europa Nostra-díj mutatja. 
A teljes rekonstrukció alapvető 
célja az eredeti barokk kastély 
rekonstrukciója, valamint az épület 
környezetbarát és gazdaságos 
működtetését lehetővé tevő 
felszereltség kialakítása volt.  
A különböző munkálatok során 
termékeivel a Mapei is segíthette 
a kivitelezők munkáját úgy az 
alépítmény szigetelések, mint a 
hideg- és a melegburkolások során.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Polyglass- Mapeplan TU WL, 
Trend HS 4 mm, Plana HP 5 mm, 
Primer G, Triblock, Eco Prim T, 
Ultraplan Renovatioin, Ultraplan 
Eco, Mapegum WPS, Mapeband, 
Adesilex P9, Keraflex, Keraflex Maxi 
S1, Keracolor FF Flex, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC, Mapesil LM, Ultrabond 
S955 1K, Silwood
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A világörökség ölelésében 
Tokaj-Hegyalján

BOTRYTIS HOTEL, MÁD
Kivitelezés éve: 2014–2015.

Tokaj-Hegyalját 1737-ben királyi rendelettel a világ első zárt borvidékének 
nyilvánították. Az UNESCO Világörökség Bizottsága 2002-ben felvette a 
világörökségi listára. E terület egyik települése Mád, ahol ez az exkluzív hotel 
felépült. A hotel illeszkedik Mád hagyományos értékeihez, megtartva a dűlők 
és a természet közelségét, de egyben ki is emelkedik azzal a minőséggel, 
amit egy boutique hotel nyújtani tud.

Az épület visszafogott homlokzatot 
kapott, helyi, minőségi anyagok 
felhasználásával, megújuló 
energiaforrásokra alapozva a 
működést. A hotelben családias belső 
tereket, teraszt és kertet hoztak létre, 
ahonnan kilátás nyílik a szőlőhegyre.  
A szálloda gyermekbarát, igény 
esetén gyermekfelügyeletet is 
vállalnak. Ideális helyszín családi 
pihenésre, baráti társaságoknak vagy 
romantikus kikapcsolódásra egyaránt.

A Botrytis Hotel kialakításával 
és színvonalas, megfizethető 
szolgáltatásaival a felső kategóriás 
szállások sorát gazdagítja – 
szobáik mérete, felszereltsége, a 
recepció és egyéb szolgáltatásai 
is a prémium minőséget tükrözik. 
A hidegburkolatokhoz óriási, 120 
cm-es természetes mészkőlapokat 
választottak, segítségül pedig a 
Mapei termékeit hívták.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Keraflex Maxi S1, Mapelastic Aquadefense, Primer G, Keracolor FF Flex, 
Polyglass Plana P, Polyglass Spider P, Mapecrete Strain Protecion, Ultrabond 
P 913 2K, Ultraplan Renovation, Ultraplan Eco 20, Mapesil LM, Mapesil AC, 
Mapeband, Mapelastic, Ultracoat Binder, Ultracoat Univesal Base, Ultracoat 
Easy, Polyglass Plana P
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Egy város jelképének 
otthona

DUNAKAPU TÉR, GYŐR
Kivitelezés éve: 2014–2015.

Győr város jelképének ad otthont 
a több mint 500 éves múlttal 
rendelkező patinás, történelmi 
emlékekben gazdag Dunakapu tér. 
A tér neve az egykor itt állt vízi kapu 
emlékét őrzi.

Elsősorban városi 
rendezvényhelyszínként valósult meg 
a korabeli vásároknak helyet adó 
tér. A rendezvénytér élő kapcsolatot 
alakít ki a Dunával, egységesítette 
a környezetet, kiszolgálja a kortárs 
igényeket, viszont a kivitelezés során 
mindvégig szem előtt tartották a 
történeti emlékek bemutatását és 
megóvását.

A közel 13.000 négyzetméter 
díszburkolat gránitból, klinkerből 
és bazaltkőből épült; a Dunakapu 
tér folytatásában (Jedlik utca) Pilza 
Pilzentrina olasz dolomitkő került 
lefektetésre. A téren közel 80 tonna 
fugázó anyagot és négy kilométer 
dilatációs anyagot használtak fel. 
Amikor kiválasztották a termékeket, 
akkor a technológiát minden egyes 
gyártóval és 

forgalmazóval egyeztették a helyszínen 
külön-külön, de a Mapei hozzáállása 
kiemelkedően tetszett nekik. 
Folyamatos technikai segítséget 
nyújtottunk a projekten, amely 
magába foglalta a dolgozók oktatását, 
kivitelezési tanácsadását, hiszen 
különösen fontos volt, hogy a burkolat 
fugázása a lehető legprofesszionálisabb 
módon készüljön el.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Mapestone PFS 2, Ultracolor Plus, Mapelastic, Keraflex Maxi S1, Mapeflex 
PU45, Mapeflex PU21, Mapefoam

FOTÓ: FORTEPAN / ORMOS IMRE ALAPÍTVÁNY
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A megmaradt értékek 
megőrzése az első

ARIA HOTEL, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2014–2015.

A luxusszálloda belső 
designkialakítása a komoly-, a 
világ- és a könnyűzenének a 
vonalát képviseli. Az épület a 19. 
század második felében eklektikus 
stílusban épült. Az ingatlan felújítása 
előtt részletes építészeti felmérés 
készült, mivel az elmúlt évszázadban 
többször átépítették. A helyszíni 
felmérés mellett levéltári kutatás is 
zajlott, de kevés adat maradt fent az 
építéstörténetről. 

A felújítási tervek készítésénél a 
legfőbb szempont a megmaradt 
értékek megőrzése volt. Korábbi 
homlokzati díszítések visszahelyezése 
megtörtént és a kapualj, az íves 
lépcsőház is visszakapta régi 
pompáját. A 2,5 milliárd forintból 
megvalósult felújítás érdekessége, 
hogy tematikus hotel épült: 
a középpontban a zene áll, a 
szobabelsők különböző zenei 
stílusokat és előadókat (például 
Maria Callas, Bach, Beatles és Frank 
Sinatra) idéznek meg. A lakosztályok 

a nevüket is ezen híres zenészekről 
kapták. A hatás összművészeti 
lett, mivel a vizuális hatás mellé 
magasszintű akusztikai élmény is 
társult.

A burkolati munkákhoz a Mapei 
termékeit hívták segítségül. 
A burkolat érdekessége, hogy 
zongorabillentyű formában, 
hullámosan, de több ívben 
megtörve fut végig az aula padlóján, 
ezáltal különleges látványban 
gyönyörködhetünk.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Eporip, Keralastic T, Keralastic, Keraflex Light S1, Keracolor FF Flex, Mapesil AC, 
Kerapoxy CQ, Prosfas, Ultraplan Renovation, Profilpas, Primer G, Mapegum 
WPS, Mapelastic, Mapeband, Ultrabond Ecofix
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Egy projekt 
a Duna partján

DUNA ARÉNA, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2016–2018.

A 2017-es FINA Világbajnokság 
fő helyszíne és egyben ékköve 
a Duna Aréna volt. A látványos 
sportkomplexum Magyarország 
legkiemelkedőbb sport-, és 
rendezvényközpontja lett, amely 
több ezer ember számára nyújt 
élményteli szórakozást. A Duna 
Aréna tanuszodája megfelelő a 
gyerekeknek, edzőbázisa a magyar 
vizes sportoknak, valamint több hazai 
és nemzetközi versenynek is 
otthont ad.

A Dagály uszoda egy teljesen új, nagyvonalú épületben került kialakításra: 
egy ötven méteres Versenymedence, Ugró medence, Tanmedence és egy 
állítható fenéklemezzel, valamint egy mobil vágfallal ellátott bemelegítő 
medence. Végül egy rendkívül látványos jacuzzi is kialakításra került. 
Ugyancsak látványosra sikeredett az ugrótorony, amit 1x1 cm-es mozaikkal 
burkoltak a szakemberek. A torony aljában található még egy kisméretű 
melegedő medence.

A legkülönlegesebb feladat a jacuzzi burkolat kialakítása volt. Ezt a rendkívül 
látványos mozaikburkolatot sok ember és folyamat közös eredményeként 
csodálhatjuk meg az épületében. A burkolat eredeti terveit két, az 
Iparművészeti Egyetemen tanuló hallgató tervezte. A szakemberek a 
háttérterületek burkolásával együtt, összesen 30 ezer négyzetméter területen 
végeztek burkolást. Volt, amikor a három burkoló cég együttesen, összesen 
80 fővel dolgozott a helyszínen. Az uszoda hidegburkolatainak kialakításához 
a kivitelezők a Mapei termékeit használták.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Eporip, Topcem Pronto, Mapegrout 430, Primer 3296, Planitop Fast 330, 
Latex Plus, Adesilex P4, Mapelastic, Mapelastic Aquadefense, Mapenet 150, 
Mapeband, Adesilex P9, Keraflex S1, Adesilex P10, Isolastic, Keracolor FF Flex, 
Ultracolor Plus, Kerapoxy CQ, Mapesil AC
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Királyi megoldás egy 
kicsiny gyöngyszemben

VÁRKERT KIOSZK, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2017–2018.

A Várkert Kioszk egy kicsi épület a 
Budai Vár közelében, amit Ybl Miklós, 
neves magyar építész tervezett. Az 
épület eredetileg nem volt más, 
mint egy királyi köntösbe öltöztetett, 
a firenzei reneszánsz stílusjegyeit 
hordozó szivattyúház, amit a királyi 
palota vízellátására terveztek. 1905-
ben azonban elvesztette eredeti 
funkcióját, és elegáns kávéházzá és 
kaszinóvá alakították át.

A hányatott sorsú épületecske 
később sokáig kihasználatlanul és 
romosan álldogált. A 2017-ben záruló 
teljes körű felújítás azonban új életet 
lehelt belé és mondhatni, királyi 
módon megoldotta a külső és belső 
újjászületést. A munkálatok során 
padlón és falon a térnek eleganciát 
kölcsönző, nagy táblás,  
1 x 3 m méretű, vékony porcelán 
lapok kerültek beépítésre, melyhez 
a Mapei termékeit alkalmazták a 
kivitelezők.

A mai építőipari piacon teljesen 
természetes már az óriási, vékony 
porcelán lapok jelenléte. Ezekkel 
a burkolatokkal azonban új 
feladatok és egyúttal megoldások 
is jelentkeztek. Az egyik ezek közül 
az, hogy az aljzatok és a nagy lapok 
mozgásaiból és feszültségeiből 
eredő hibákat és károkat el kellett 
kerülni, hiszen egy professzionális 
szakembernek akkor is képesnek 
kell lennie garanciát vállalnia a kész 
műtárgyra, ha történetesen az egy 
1x3 m méretű lapokból álló burkolat.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Mapetex Rendszer, Ultralite S2, Ultracolor Plus, Keracolor FF Flex, Adesilex P4, 
Eporip
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Vállalkozás 
a stílus jegyében

SOCIÉTÉ ÉTTEREM ÉS BÁR, 
BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2018.

A Sociéte egy rendkívül izgalmas 21. 
századi, város-kultúra ötvözetnek 
helyet adó épület, egy szolgáltatás 
komplexum, amilyenhez hasonló 
Magyarországon, Budapesten eddig 
talán sosem létezett. 

Mit találunk ebben az új 
létesítményben, ami egy 
műemléki épület felújításával és 
belső átalakításával jött létre? 
Felsorolva, bár rendkívül gazdag 
a kínálat, még nem látható az a 
különlegesség, amiért érdemes volt 
itt építeni, burkolni, és amiért igazán 
érdemes írni erről az új budapesti 
jelenségről. Azért csak soroljuk fel 
kiindulásképpen: van itt két étterem, 
egy rendezvény-, illetve konferencia 
tér, közösségi irodák, üzletek, 
valamint értékes művészeti alkotások 
és rendezvények.

Csakhogy nem csupán erről van 
szó. A Société nem más, mint 
egy rendkívül élő, folyamatosan 
fejlődő, számos művészeti és 
kulturális jelenséget stílusosan 
és érdekfeszítően megjelenítő és 
ötvöző, élő és ihletett helyszíne 
mindazoknak a városi kulturális 
jelenségeknek, amelyek ma egy 
fiatal, művelt polgár, valamint a 
kulturális élményre vágyó utazók 
életét színesíthetik, és kifinomult 
megújuló tartalommal tölthetik fel. 
Több termékvonalon agglomerát 
kőburkolatok készítése, lemezes 
vízszigetelés, hidegburkolati 
munkálatok, sőt még a bútorok 
elkészítése is Mapei termékeivel 
történt. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Pirmer G, Mapeguard WP 200, Planitop Fast 330, Mapelastic, Ultracolor Plus, 
Keraflex Extra S1, Keralastic T, Mapesil LM, Mapeband, Ultratop, Planicrete
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A főváros legrégebbi 
strandja

CSILLAGHEGYI ÁRPÁD 
FORRÁSFÜRDŐ, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2018.

A régi Csillaghegyi Strandfürdő 
és Uszoda, Csillaghegyi Árpád 
Forrásfürdő néven 11 medencés 
fedett fürdővel bővült 2018 őszén. 
Budapest új fürdőjében az uszoda, 
wellness részleg, gyerekvilág, 
2 csúszda és szauna részleg mellett 
igazi különlegesség.

A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő ki-
vitelezése majd 8000 négyzetméte-
ren a Mapei segédanyagaival történt 
hidegburkolást is jelentette, valamint 
egy különleges üvegmozaik alkotás 
restaurálása és áttelepítése is színe-

sítette a kivitelezést. Megújultak és 
új burkolatot kaptak a medencék és 
medenceterek, valamint több helyre, 
medencékbe, falakra, gőzfürdők-
be, gőzkabinba és wellness terekbe 
üvegmozaik burkolat került. 

A munkálatok legkülönlegesebb eleme a Barcsay-mozaik áttelepítése volt.  
A felújítás keretében restaurálásra és áttelepítésre került két nagyméretű védett 
mozaik alkotás. Ilyen méretű üvegmozaik alkotás bontása, restaurálása és 
áttelepítése ezidáig még nem történt Magyarországon. Bontása és elszállítása 
komoly felszereltséget és gondos tervezést és munkát igényelt. A restaurálási 
munkák során a Mapei termékek szerepe a folyamatban alapvető volt.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Planitop Fast 330, Mapelastic Turbo, Kerabond, Isolastic, Kerapoxy CQ, Adesilex 
P9, Ultraplan Renovation, Mapenet 150, Kerapoxy Design, Keraflex Easy S1, 
Keraflex S1, Keraflex Maxi S1, Nivoplan, Ultracolor Plus, Resfoam 1K-M, Epojet
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A legenda
újjászületése 

PUSKÁS FERENC STADION, 
BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2016–2019.

A budapesti Puskás Arénát 2019 
novemberében adták át. A hazai 
sportberuházások kapcsán 
egyértelműen kijelenthető, hogy 
az elmúlt évek egyik legnagyobb 
projektje. A stadion építésének 
monumentális jellegéről mindent 
elmond az, hogy a minél 
gördülékenyebb kivitelezés 
érdekében két betongyárat is 
létesítettek az építés területén, 
amelyek maximális kapacitása napi 
1200 köbméter beton volt. Volt olyan 
időszak a kivitelezés során, amikor 
az országban elérhető összes nagy 
teherbírású daru egyszerre dolgozott 
a helyszínen. A régi, meglévő stadion 
bontási munkálatai 2016 februárjában 
indultak. A kész aréna 67 ezer néző 
befogadására alkalmas. 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Primer SN, Mapefloor PU 400 LV, Mapefloor PU 410, Purtop 400 M, Planiseal 
88, Plastimul C, Plastimul 1K Classic, Plastimul 2 K Super, Mapelastic 
Foundation, Primer 3296, Mapefill MF 610, Mapefill, Mapegrout 430, Mapefer 1K, 
Planitop 550, Mapelastic Aquadefense, Keraflex Light S1, Mapeband, Keracolor 
FF Flex, Mapesil AC, Mapenet 150, Ultraplan Renovation, Primer G, Adesilex P9, 
Mapefloor Finish 451

Az új épület szerkezetét 38 darab, 
közel 40 méteres vasbetonpilonnal 
alapozták meg. A helyszínen 
betonozott monolit elemek mellett, 
számos olyan elem is beépítésre 
került, amit előre gyártottak le. 
A szerkezetépítés során naponta 
hozzávetőleg 1500 ember dolgozott a 
helyszínen, valamint a szakemberek 
16 toronydaru és 5 mobil daru 
munkáját hangolták össze.
Puskás Ferenc, a hajdani legendás 

aranycsapat tagja emblematikus 
személyiség. A róla elnevezett új 
stadion is emblematikus projektje 
és épülete a magyar, sőt az európai 
építőiparnak is. Büszkeség a Mapei 
számára, hogy a termékei számos 
építési fázisban, sok építési területen 
nyújtottak biztonságos és hatékony 
támaszt az egyik legösszetettebb és 
legnagyszerűbb építési feladathoz: 
egy legenda folytatásához, s talán 
egy új legenda megszületéséhez.
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Amitől 
megnyugszik 
az alkotó ember 
lelke 

A Schmahl Henrik tervezte épületben 
kapott központi szerepet a hatszög 
forma. A méhkaptár sejtjeire hasonlító 
forma a pénzintézetek jelképe, így a 
takarékpénztár új székház terveiben is 
megjelent. A 2019-ben záruló felújítás 
és átalakítás során a ház még szebb 
lett, mint amikor megépült. Nagyon 
sok értékes építészeti részlet feltárult, 
s különleges új megoldásokat is 
alkalmaztak a rekonstrukció során. 

Ennek a csodának legutóbbi 
felújításában és rekonstrukciójában 
a Mapei termékeknek is fontos 
szerep jutott. A méhkaptár sejtjeire 
emlékeztető hatszögletű forma 
különös szerepet kapott az eredeti 
épület Passage terében, valamint a 
Kristálykupa térben.

Az Erzsébet híd pesti hídfője közelében 
álló Párisi udvar eredetileg kétszáz 
évvel ezelőtt épült fel az ország első 
bevásárlóközpontjaként. A 20. század 
elejére elavult üzletház, de még inkább 
a telek, amin állt, valójában épp az 
Erzsébet híd megépülésével lett 
kiemelten értékes. 1906-ban a Belvárosi 
Takarékpénztár vásárolta meg, hogy 
kialakítsa itt új székházát. 

PARISI UDVAR, BUDAPEST
Kivitelezés éve: 2018–2019.

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK:
Planitop Fast 330, Keraflex Maxi S1, Ultralite S2, Elastorapid, Keralastic T, 
Ultracolor Plus, Mapesil AC, Mapetex rendszer
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A Mapei Kft. csapata igyekszik minél 
több jót adni az embereknek. Célunk, 
hogy egy kicsit jobbá tegyük ezt a vilá-
got, hogy egy kicsit szebbé tegyük az 
emberek életét.

Az egészséges életmód, a környe-
zetre való fokozott odafigyelés mind-
mind fontos szerepet játszanak abban, 
hogy a környezetünkkel és önmagunk-
kal is harmóniában éljünk. Mindezek 
mellett azonban van még egy faktor, 
ami meghatározó és óriási hatással van 
mindennapi életünkre, és ez nem más, 
mint maga az otthonunk, lakásunk, há-
zunk, környezetünk környezettudatos ki-
alakítása, formálása. 

A tartós, környezetbarát termékeink-
kel, megoldásainkkal minden segítséget 
megadunk ehhez, és mindezen túl a tár-

sadalmi felelősségvállalási programunk 
részeként számos lépést teszünk a tár-
sadalom életszínvonalának javításáért, 
helyi közösségek támogatásával, vala-
mint szociális felelősségvállalással. 

Termékeinkkel ott vagyunk óriási, vi-
lágszerte ismert projekteken, de csalá-
di házak kivitelezésénél is. Ugyanaz az 
innovatív technológia és ugyanazok az 
élvonalbeli megoldások állnak rendel-
kezésére egy családi ház felépítéséhez, 
átalakításához és felújításához, mint 
amelyeket világszerte a legfontosabb 
építkezéseken használnak.

A jövőben is a háztulajdonosok, a ter-
vezők, szakemberek és az építők ren-
delkezésére állunk, hogy minden egyes 
otthon szerethető és teljes biztonságban 
élvezhető legyen. 

Adj! 
Vissza fogod kapni. 



Ügyvezető: Markovich Béla
PR és kommunikációs osztályvezető: Mészáros Szilvia
Kiadja: Mapei Kft.
Felelős szerkesztő: Markovich Béla
Szerkesztette: Mészáros Szilvia, Járfás Andrea, Szakáll Anetta
Borító, tördelés és nyomdai előkészítés: Sturm Dániel
Nyomdai kivitelezés: Creative Print Kft.
Fotók és illusztrációk: Bere Mario, Kecskeméti Dávid, Nagy Antal, Zsitva Tibor, Koleszár Adél, Kebuszek Kristóf

Minden jog fenntartva, beleértve a teljes vagy részleges újrakiadás és bármilyen formában történő megjelenés jogát.
A másolás a kiadó hozzájárulása nélkül tilos.

2021

ÉV
TÖRTÉNETE





30
 É

V
 T

Ö
R

TÉ
N

E
TE

30 éve biztosítunk 
elsőre végleges megoldásokat 

az építőipar számára


