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80 χρόνια αριστείας.
80 years of excellence.

Έρευνα & Ανάπτυξη. Η κινητήριος δύναμή μας.
Research & Development. Our driving force.

Παραγωγή. Τεχνολογία στην υπηρεσία της αγοράς.
Production. Technology at the service of the market.

Προϊόντα. Ένας κόσμος λύσεων.
Products. A world of solutions.

Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη. Το ομαδικό μας πνεύμα.
Counseling and Technical Services Department. Our Group spirit.

Αειφορία. Εγγυημένη περιβαλλοντική ποιότητα.
Sustainability. Guaranteed environmental quality.

Εκπαίδευση. Μετάδοση γνώσης.
Training. Conveying knowledge.

Ποιότητα. Η εταιρική κουλτούρα μας.
Quality. Our corporate culture.

Η Mapei με αριθμούς.
Mapei figures.

Η Mapei στον κόσμο.
Mapei around the world.

Ο κόσμος της Mapei.
Αξίες και ποιότητα στην κατασκευή.

The world of Mapei.
Values and quality in construction work.
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Το 2017 θα γίνουμε 80. 80 χρόνια επιτυχημένων οικοδομικών 
έργων και έργων ανακαίνισης και διατήρησης σημαντικών κτηρίων 
της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιταλίας και του 
κόσμου.

Η ιστορία μας ξεκινά στην Ιταλία, τη χώρα που γνώρισε τη 
γέννηση και την ανάπτυξή μας. Ξεκινήσαμε εκεί, χρησιμοποιώντας 
την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε και να καινοτομήσουμε, ώστε να 
προσεγγίσουμε νέες χώρες και νέες αγορές.

Η Mapei δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και 
πολλά χρόνια. Όπου και αν πάμε φέρνουμε την εταιρική φιλοσοφία 
μας: εξειδίκευση, παγκόσμια διεθνοποίηση, Έρευνα & Ανάπτυξη για 
τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη για την πελατεία μας, φροντίδα για την υγεία και 
την ασφάλεια όλων αυτών που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα 
προϊόντα μας και πάνω από όλα, την εκτίμηση όλων εκείνων των 
ανθρώπων που αποτελούν μέρος του κόσμου της Mapei.

Καθημερινά, εργοτάξια σε 
όλο τον κόσμο, μπορούν να 
βασίζονται στην Mapei.

80 χρόνια με το διαρκή στόχο παροχής άριστων 
λύσεων. Η ηγετική θέση της Mapei βασίζεται στην 
απαράμιλλη τεχνογνωσία της.

80 χρόνια αριστείας
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In 2017 we will turn 80. 80 years of successful construction 
projects and of renovation and conservation of important works 
from Italy’s and the world’s artistic and cultural heritage.

Our story has a close bond with Italy, the country that 
witnessed our birth and growth. We started there, using our desire 
to create and innovate to reach out and conquer new Countries 
and new markets.

Mapei has been operating worldwide for many years. 
And wherever we go we bring our company philosophy: 
specialisation, global internationalisation, R&D of technologically-
advanced products, tailor-made service and support for our 
clientele, concern for the health and safety of all those who use 
and apply our products and appreciation and development of all 
those people that are part of the world of Mapei.

80 years with the constant aim of supplying 
solutions of excellence. Mapei’s leadership 
is based on their unrivalled know-how.

80 years of excellence

Day in day out, construction 
sites all around the world can 
count on Mapei.
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Ο πρωταρχικός στόχος της δέσμευσης της Mapei είναι 
η έρευνα ώστε να παρέχει στους χρήστες καινοτόμες και 
ασφαλείς λύσεις που βελτιώνουν κάθε πλευρά των οικοδομικών 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πιο περίπλοκων και 
δύσκολων. Η δέσμευση της Mapei στην έρευνα ήταν πάντα 
υψηλή: 12% των υπαλλήλων του Ομίλου ασχολούνται 
με την έρευνα, η πλειονότητα των καινούριων υπαλλήλων 
προορίζονται για εργασία σε αυτό το πεδίο και διοχετεύουμε 
5% του ετήσιου τζίρου μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη. Οι 
ερευνητές επιστήμονες της Mapei εργάζονται σε ένα παγκόσμιο 
δίκτυο που αποτελείται από 28 βασικά κέντρα, με το Εταιρικό 
Ερευνητικό Κέντρο μας στο Μιλάνο να λειτουργεί ως κεντρικό 
εργαστήριο αναλύσεων και κεντρικός κόμβος για το συντονισμό 
των δραστηριοτήτων των υπόλοιπων 27 εργαστηρίων.

Τα εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης, εξοπλισμένα με τον 
πιο εκλεπτυσμένο εξοπλισμό που υπάρχει, συνεργάζονται στενά 

μεταξύ τους, αλλά επίσης συνεργάζονται με εγκυρότατα 
πανεπιστήμια και επιστημονικά και βιομηχανικά ερευνητικά 
ινστιτούτα. Επίσης παρέχουν υποστήριξη στο Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης βοηθώντας στην επίλυση όλων των προβλημάτων 
και απαντώντας στα πιο περίπλοκα αιτήματα πελατών μας, 
ενώ υποστηρίζονται από τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας 
που υπάρχουν και στις 73 εγκαταστάσεις παραγωγής του 
Ομίλου.

Ερευνούμε και παράγουμε 
καινοτομία για μια αγορά 
υψηλής ταχύτητας στον κόσμο 
της κατασκευής.

Σημαντικό τμήμα του ετήσιου τζίρου της Mapei διοχετεύεται σε 
επενδύσεις για δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Για την 
Mapei η Έρευνα και η Καινοτομία είναι οι θεμέλιοι λίθοι και 
η πραγματική κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη.

28
μεγάλα ερευνητικά κέντρα 
σε 18 χώρες

28 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης της MAPEI σε όλο τον κόσμο:

Έρευνα & Ανάπτυξη

Γερμανία2

Ην. Πολιτείες3

2

Ιταλία

Αργεντινή

Αραβ. Εμιράτα

Αυστραλία

Γαλλία

Ινδία

Κίνα

Κορέα

Μαλαισία

Μεξικό

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Αυστρία

Πολωνία

Σιγκαπούρη

Νορβηγία

Ελβετία

1

11

1

1

3 Καναδάς



5

The primary objective of Mapei’s commitment to research 
is to supply users with innovative, safe solutions to improve all 
aspects of site work, including the most complex, difficult ones. 
Mapei has always been highly committed to research: 12% of 
the Group’s employees are involved in research, the majority 
of our new employees are destined to work in this field and we 
channel 5% of our annual turnover into R&D.

Mapei’s research scientists work within a global network 
comprising 28 main Centres, with our Corporate Research 
Centre in Milan acting as a central analysis laboratory and central 
hub to coordinate the activities of the other 27 laboratories.

The R&D laboratories, equipped with the most sophisticated 
equipment available, work in close contact with each other, and 
also collaborate with prestigious universities and scientific 
and industrial research institutes. They also provide support to 
the Technical Services Department to help solve all the problems 

and reply to the most complicated requests from our customers, 
and are flanked by the quality control laboratories, present in all 
the Group’s 73 production facilities.

A considerable portion of Mapei’s annual turnover is channelled 
into investments for R&D activities. For Mapei Research and 
Innovation are the cornerstones and real driving force 
behind growth.

We research and produce 
innovation for a high speed 
market in the building world. 28

Main research centres 
in 18 countries

MAPEI 28 R&D Centres around the world:

Research & Development

Austria2

2 Germany

3

3

Italy5

United States

Canada Malaysia South Korea

Switzerland

India Singapore

Mexico

1 1

1 1

11

Australia

Argentina

China Norway
PolandFrance

Arab Emirates

1

1

1

1 1

11
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Cutting-edge production technology is used 
in Mapei’s production facilities, allowing the 
intense rhythm of the entire chain to be flanked by 
constant quality control, from raw materials to 
final packaging.

Τεχνολογία παραγωγής αιχμής χρησιμοποιείται 
στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Mapei, 
επιτρέποντας στον έντονο ρυθμό ολόκληρης της 
αλυσίδας, να υποστηρίζεται από διαρκή έλεγχο 
ποιότητας, από τις πρώτες ύλες ως την τελική 
συσκευασία.

73 εργοστάσια σε 5 ηπείρους και 34 χώρες. 25.000 τόνοι  
προϊόντων αναχωρούν από τις εγκαταστάσεις μας καθημερινά 
(4,5 εκ. τόνοι το χρόνο) καθώς και άλλοι τόσοι τόνοι πρώτων 
υλών για την προμήθεια των εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. 
Αυτά είναι τα αριθμητικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την 
Mapei. Και τα αποτελέσματα είναι εκεί για να τα βλέπουν 
όλοι: βελτιστοποίηση του κόστους εφοδιαστικής, εγγύτητα 
στους πελάτες μας, εγγύηση μέγιστης αποδοτικότητας 
των παραγωγικών διαδικασιών με πλήρη σεβασμό για το 
περιβάλλον και τις τοπικές προσδοκίες.

73 production facilities in 5 continents and in 34 different 
countries. 25,000 tons of finished products leave our production 
facilities every day (4.5 million tons per year) along with just as 
many tons of raw materials to keep sites supplied all around the 
world. These are the figures that represent Mapei.

And the results are there for all to see: optimisation of 
logistics costs, proximity to our customers, a guarantee of 
maximum efficiency of production processes with total respect 
for the environment and the local expectations.

Το σύστημα 
παραγωγής μας: 
ισχυρό, αποδοτικό, 
ευέλικτο και αειφόρο.

Our production 
system: powerful, 
efficient, flexible and 
sustainable.

25,00025.000
tons of products shipped every dayτόνοι προϊόντων αποστέλλονται κάθε χρόνο

more thanπερισσότεροι από

Παραγωγή Production
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16 γραμμές προϊόντων. 
Μια ασύγκριτη ποικιλία στη 
διάθεση κάθε εργοταξίου σε 
όλο τον κόσμο.

Με την τεράστια σειρά προϊόντων, άνω των 5.000 συνολικά, 
όπως κόλλες, σφραγιστικά, ειδικά κονιάματα, κ.λπ., η Mapei 
βοηθά στη βελτίωση των χαρακτηριστικών των κτηρίων, 
από αντισεισμική αναβάθμιση ως τον υγιεινό χαρακτήρα του 
περιβάλλοντος χώρου όπου χρησιμοποιούνται.

Προϊόντα Mapei

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Mapei products

Certified quality

Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Products for ceramics and stone materials

Προϊόντα για εύκαμπτα, LVT, υφαντά και αθλητικά δάπεδα
Products for resilient, LVT, textile materials and sports flooring

Προϊόντα για ξύλινα δάπεδα
Products for wooden flooring

Προϊόντα για ρητινούχα και τσιμεντοειδή δάπεδα
Products for cementitious and resin flooring

Προϊόντα ηχομόνωσης δαπέδων
Products for acoustic insulation

Προϊόντα για την κατασκευή
Products for building

Η μεγαλύτερη καινοτομία για τον κόσμο της οικοδομής. 
Αναπτυγμένα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
κατασκευασμένα τοπικά, σε παραγωγικές εγκαταστάσεις 
που σέβονται το περιβάλλον, ασφαλή και για τους εργάτες 
και για τους τελικούς χρήστες και πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα αυστηρότερα επίσημα πρότυπα.

Πάνω από χιλιάδες έργα αναφοράς από όλο τον κόσμο, 
η πληρέστερη διαθέσιμη σειρά.  Συχνά αόρατο, πάντα 
απαραίτητο: αυτό σημαίνει η χρήση των προϊόντων Mapei. 

Με την τεχνολογία αιχμής, καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες και των σχεδιαστών και των τελικών χρηστών, 
προσφέροντας τις καλύτερες λύσεις κάθε φορά. Στοχεύοντας 
ειδικά στις ανάγκες και στην εξέλιξη της αγοράς, τα προϊόντα 
μας συνδυάζονται τέλεια με παρόμοια και ενοποιημένα 
συστήματα ώστε να προσφέρουν στην πελατεία μας τις 
πιο ειδικευμένες και προηγμένες λύσεις στον κόσμο των 
οικοδομών.

H Mapei πάντα αποκτά πιστοποίηση για τα προϊόντα της από 
διεθνώς αναγνωρισμένους επίσημους φορείς.

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας
www.mapei.gr

66.000
πελάτες σε όλο τον κόσμο

περισσότεροι από

Προϊόντα
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With their vast range of products, more than 5,000 in total, 
like adhesives, sealants, special mortars etc, Mapei helps improve 
the characteristics of buildings, from anti-seismic upgrading to the 
healthiness of the surroundings where they are used.

16 product lines. 
An incomparable range offered 
for every site around the world.

Πρόσθετα σκυροδέματος
Admixtures for concrete

Προϊόντα για δομική ενίσχυση
Products for structural strengthening

Προϊόντα για την επισκευή τοιχοποιίας
Products for the repair of masonry

Προϊόντα θερμομόνωσης
Products for thermal insulation

Διακοσμητικές και προστατευτικές επικαλύψεις τοιχοποιίας
Wall protective and decorative coatings

Προϊόντα στεγάνωσης
Products for waterproofing

Προϊόντα για υπόγειες κατασκευές
Products for underground constructions

Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
Elastic sealants and adhesives

Προϊόντα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Products for the marine industry

Βοηθητικά άλεσης τσιμέντου
Grinding aids for cement

The most innovative for the building world. 
Developed to reduce energy consumption, manufactured 

locally in production facilities that respect the environment, 
safe for workers and end users alike and certified according 
to the most severe official standards.

Over thousands of reference sites from around the world, 
the most complete range available. Often invisible, always 
indispensable: that is what using Mapei products means. With 

Mapei has always obtained certification for its products from 
internationally recognised official bodies.

For further information visit our website:
www.mapei.com

their cutting-edge technology, they meet all the needs of 
designers and end users alike, supplying the best solutions 
each and every time. Aimed specifically at the needs and 
evolution of the market, our products combine perfectly with 
similar and integrated systems to offer our clientele the most 
specific and advanced solutions in the building world.

66,000
clients around the world

more than

Products



10



11

All those who use Mapei products can see for 
themselves at first hand, day after day, how 
this choice leads to optimising their work, the 
maximum application yield and perfect results, 
under all conditions. Mapei is not only a supplier, 
but a partner for all those who work in this sector.

Όλοι όσοι χρησιμοποιούν προϊόντα Mapei 
μπορούν να δουν μόνοι τους από πρώτο χέρι, 
κάθε μέρα, πώς αυτή η επιλογή οδηγεί στη 
βελτιστοποίηση της δουλειάς τους, τη μέγιστη 
απόδοση εφαρμογής και τέλεια αποτελέσματα, 
υπό όλες τις συνθήκες. Η Mapei δεν είναι απλώς 
προμηθευτής αλλά συνεργάτης για όλους όσους 
εργάζονται στο χώρο αυτό.

Από τη σταθερή, διαρκή ανταλλαγή εμπειριών και 
ιδεών με τους πελάτες και τους προμηθευτές οικοδομικών 
υλικών, η Mapei μελετά όλα τα σχόλια ώστε να καθοδηγεί 
την καινοτομία και να διευρύνει τις γραμμές προϊόντων και 
τις αναφορές. Από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα σημεία 
πωλήσεων για κεραμικά και οικοδομικά υλικά, θα ανακαλύψετε 
πώς η ποιότητα Mapei δεν περιορίζεται στο ίδιο το προϊόν, 
αλλά επεκτείνεται στην ικανότητα της ομάδας πωλήσεων, 
στο πάθος των εμπόρων λιανικής μας και στην αξία των 
συμβουλών τους. Η πελατεία μας μπορεί επίσης να αξιοποιεί 
το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και τη σταθερή, έμπειρη 
στήριξη, από το στάδιο σχεδιασμού έως το στάδιο εκτέλεσης, 
ώστε να υπάρχει εγγυημένο τελικό αποτέλεσμα που πάντα 
εκπληρώνει τις προσδοκίες της.

Για την 80η επέτειό μας ο νέος ιστότοπος θα προάγει 
την αποστολή μας, που πάντα αφορούσε την συμβολή, 
υποστήριξη, συμμετοχή και διευκόλυνση του δικού σας 
σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργικών επιλογών.

From the constant, ongoing exchange of experience and 
ideas with our customers and building suppliers, Mapei takes 
all their comments on board to guide innovation and widen 
their product lines and references. From the smallest to the 
largest sales points for ceramics and building materials, you will 
discover how Mapei quality is not limited to the product itself, 
but extends to the competence of the sales team, the passion 
of our retailers and the value of their advice. Our clientele can 
also take advantage of our Technical Services Department 
and their constant, expert support, from the design phase 
right up to the execution phase, to guarantee an end result that 
always lives up to their expectations.

For the occasion of our 80th anniversary the new website 
will promote our mission, which has always been that of 
informing, supporting, involving and facilitating your design, 
construction and operating choices.

Σχεδιαστές, 
εργολάβοι, χρήστες, 
προμηθευτές: όλοι μαζί 
για καλύτερη εργασία 
και αποτελέσματα 
μεγαλύτερης διάρκειας.

Designers, contractors, 
users, building 
suppliers: all together 
to work better and to 
get long-lasting results.

1,0001.000
new formulates every year of the Groupνέες συνταγές προϊόντων από τον όμιλο Mapei κάθε χρόνο

more thanπερισσότερες από

Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Counseling and Technical Services Department
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Η δυνατότητα  να προσφέρουμε τις καλύτερες και πιο 
καινοτόμες  λύσεις, να υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή σύμφωνα με οικολογικά αειφόρες αρχές, αποτελούν 
θεμελιώδη δέσμευση της Mapei. Αυτό απαιτεί μια αίσθηση ευθύνης 
και τη δυνατότητα να προβαίνουμε σε συγκεκριμένες επιλογές 
ώστε να προμηθεύουμε σχεδιαστές, εργολάβους, εργάτες και 
πελάτες με προϊόντα ανθεκτικά σε βάθος χρόνου και με 
το χαμηλότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό 
σημαίνει προάσπιση του περιβάλλοντος και της υγείας μας αλλά 
και συνδυασμό της ποιοτικής αρχιτεκτονικής με την Έρευνα 
& Ανάπτυξη, χάρη στην εμπειρία που η Εταιρεία καλλιέργησε 
διαχειριζόμενη τα πιο σημαντικά κατασκευαστικά έργα στον κόσμο.

Η Mapei συμβάλλει σημαντικά στην έννοια των «πράσινων» 
κτηρίων συνθέτοντας προϊόντα που παρασκευάζονται από 
καινοτόμες, ανακυκλωμένες και εξαιρετικά ελαφρές πρώτες ύλες, 
ειδικά σχεδιασμένες να μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας 
και να έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα εκπομπών πτητικών οργανικών 
ενώσεων. Επιπλέον συνεισφέρει στην οικολογική αειφορία 
μέσω της ανάπτυξης προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 
μηχανικής απόδοσης και ανθεκτικότητας, τα οποία, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία κατασκευών με μακρύτερη διάρκεια ζωής, οδηγούν 
σε μείωση των απορριμμάτων και χαμηλότερη κατανάλωση υλικών 
και ενέργειας για την κατασκευή τους. 

Η επιλογή μας κοιτά στο μέλλον και προέρχεται από 
τη σταθερή δέσμευσή μας στην έρευνα καινοτόμων, 
αποδοτικών συνθέσεων που μπορούν να ενσωματώνονται 
ώστε να σχηματίζουν πλήρη συστήματα εφαρμογής.

Η τήρηση άριστων προτύπων ποιότητας απαιτεί επίσης 
σημαντικές, στοχευμένες επενδύσεις. Η αριστεία δεν είναι 
κάτι που απλώς δηλώνεις: αυτό που επικοινωνούμε είναι 
μετρήσιμο, μετριέται και πιστοποιείται από εξωτερικούς 
φορείς που μπορούν να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς μας 
αντικειμενικά. Η Mapei όμως κάνει ακόμη περισσότερα: από 
το 2012 αντισταθμίσαμε πάνω από 50.000 τόνους CO2, που 
σχετίζονται με την παραγωγή του Keraflex Maxi S1 zerø στην 
Ιταλία, αποκτώντας πιστοποιημένες πιστωτικές μονάδές μέσω 
της χρηματοδότησης ενεργειακών προγραμμάτων στην Ινδία.

Η Mapei προάγει συγκεκριμένα την αειφορία συμμετέχοντας 
σε προγράμματα και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η 
πρωτοβουλία Υπεύθυνης Φροντίδας που δεσμεύεται στην 
αειφόρο ανάπτυξη και το σύστημα LEED – Ηγεσία στον 
Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό – που αναπτύχθηκε 
από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Οικοδομών για το 
σχεδιασμό και κατασκευή οικολογικά συμβατών κτηρίων.

Τα προϊόντα της Mapei πιστοποιούνται σε συμμόρφωση 
με τις αυστηρότερες και απαιτητικότερες νόρμες και 
πρότυπα.

Εμπειρία, έρευνα και 
καινοτομία για να 
οικοδομήσουμε μαζί ένα 
αειφόρο μέλλον.

Αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, σεβασμός για το περιβάλλον, 
τους εργάτες και τους τελικούς χρήστες καθώς και 
χαμηλότερη κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας είναι 
τα χαρακτηριστικά που τίθενται στην υπηρεσία μεγάλων και 
μικρών ποιοτικών έργων σε κάθε γωνιά του κόσμου.

50.000
τόνοι χαμηλότερες εκπομπές CO2 

τουλάχιστον 

Αειφορία
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The ability to offer the best and most innovative solutions, 
to help design and construct according to eco-sustainable 
principles, is a fundamental commitment for Mapei. This requires 
a sense of responsibility and the ability to make concrete 
choices in order to supply designers, contractors, workers and 
clients with products which are safe, reliable, durable over 
the years and which have the lowest impact possible on the 
environment. This means safeguarding the environment and 
our health and uniting quality architecture and R&D, thanks to 
the experience matured by the Company through operating on 
the most important construction sites around the world.

Mapei makes a substantial contribution to the concept of 
“green” building by formulating products made from innovative, 
recycled and ultra-lightweight raw materials, specifically 
developed to reduce energy consumption and to have very 
low emission levels of volatile organic compounds. Another 
important contribution to eco-sustainability is made through 
the development of products with improved mechanical 
performance characteristics and durability which, by allowing 
construction members and structures to be fabricated with an 
intrinsically longer service life, leads to an inevitable reduction of 
waste materials and lower consumption of materials and energy 
for their construction.

Our choice looks to the future and comes from our 

constant commitment to research into innovative, efficient 
formulas which can be integrated to form complete 
application systems.

Maintaining quality standards of excellence also requires 
significant, targeted investments. Excellence, however, is not just 
something you declare: what we communicate is measurable, 
measured and certified by external bodies who can evaluate our 
claims objectively. And Mapei has gone even further; since 2012 
we have offset more than 50,000 tons of CO2 associated with the 
production of Keraflex Maxi S1 zerø in Italy through the acquisition 
of certified credits by financing wind energy projects in India.

Mapei concretely promotes sustainability by joining 
international programmes and organizations, among which 
the Responsible Care initiative that is the commitment to 
sustainable development and the LEED system – Leadership 
in Energy and Environmental Design – developed by the US 
Green Building Council for the design and construction of eco-
compatible buildings.

Mapei’s products are certified in compliance with the 
most severe and demanding norms and standards.

Experience, research 
and innovation to construct a 
sustainable future together.

Reliability, durability, respect for the environment, workers and 
end users and lower consumption of raw materials and energy 
are the characteristics put at the service of large and small 
quality projects in every part of the world.

Sustainability

50,000
tons of CO2 offset

more than
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Εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώνονται από την Τεχνική 
Υποστήριξη της Mapei και τους ειδικευμένους τεχνικούς μας 
μέσω πρακτικών επιδείξεων, οπτικοακουστικής εκπαίδευσης 
και διανομής τεχνικών και πληροφοριακών πακέτων. Για την 
άμεση επαφή με τους χώρους κατασκευών, η Mapei διαθέτει 
σε αρκετές χώρες ένα ειδικό τροχόσπιτο, ένα είδος κινητού 
εκπαιδευτικού κέντρου, που μας επιτρέπει να οργανώνουμε 
εκπαιδευτικά προγράμματα οπουδήποτε επιθυμούμε.

Το ίδιο σημαντική είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση με χρήση 
της τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας, προσβάσιμης μέσω 
Η/Υ, ταμπλετών και έξυπνων τηλεφώνων. Οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για τις διάφορες καταχωρήσεις του «Οδηγού 
Σχεδιασμού της Mapei» αποτελεί επίσης τμήμα του κοινού 
αυτού προγράμματος. Περιοδικά, η Mapei διοργανώνει 
τεχνικά επιμορφωτικά συνέδρια και σεμινάρια σε συνεργασία 

με διάφορους Επαγγελματικούς Φορείς για σχεδιαστές, 
εργολάβους και ειδικούς του κατασκευαστικού τομέα.

Η Mapei είναι πιστοποιημένη Ένωση Προηγμένης 
Εκπαίδευσης, από το εθνικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων, Σχεδιαστών Κήπων και Ειδικών της Διατήρησης 
της Φύσης, εξουσιοδοτημένη να διεξάγει εργασίες κατάρτισης 
και να απονέμει επαγγελματικά εκπαιδευτικά πιστοποιητικά.

Πάνω από 6.700 διοργανώσεις διεξάγονται στα διάφορα 
εκπαιδευτικά κέντρα της Mapei, τα κέντρα εξειδίκευσης, σε 
όλη την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο, μεταξύ των οποίων τη 
Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Σιγκαπούρη, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Στις διοργανώσεις 
λαμβάνουν μέρος ειδικοί ομιλητές του χώρου και εστιάζουν 
σε τεχνικά ζητήματα αιχμής των βιομηχανιών κατασκευής και 
σχεδιασμού.

Εφαρμόζουμε τις καλύτερες 
εκπαιδευτικές μεθόδους.
Και τα αποτελέσματα μάς 
δικαιώνουν.

Η τεχνική εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για 
την Mapei και προωθούμε επιμορφωτικά σεμινάρια 
και επιδείξεις τοποθέτησης σε όλο τον κόσμο για την 
τελειοποίηση των τεχνικών εφαρμογής των προϊόντων μας.

161.000
επαγγελματίες του τομέα συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια της Mapei

περισσότεροι από

Εκπαίδευση 
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The courses are held by Mapei Technical Services and our 
expert technicians through practical demonstrations, audio-
visual training and the distribution of technical and information 
packs. And to reach sites directly, Mapei also uses a special 
motor-home which is available for a number of countries, a 
kind of mobile training centre which allows us to form a wider 
network of training opportunities anywhere we wish.

Just as important is on-line training using the latest digital 
technology, accessible via PC’s, tablets and smartphones. 
The consultancy service for the various entries in the “Mapei 
Design Guide” is also part of this joint project.

Periodically, Mapei organises technical refresher 
conventions and seminars in conjunction with various 
Chartered Bodies for designers, site managers and specialists 
from the construction sector.

Mapei is an accredited Advanced Training Association 
with the National Council of the Association of Architects 
Landscape Planners and Conservationists, authorised to carry 
out training work and award professional training credits.

Over 6,700 events are carried out at the various Mapei 
training centres, our specification centres,  throughout 
Italy and the rest of the world, including France, Norway, 
Germany, Singapore, United States, Poland and Hungary, just 
to mention a few. The events always involve expert speakers 
from the industry and focus on cutting-edge technical issues 
in the building and design industries.

We implement the best training 
methods.
And the results prove us right.

Technical training has an important role to play for Mapei and 
we promote refresher courses and installation workshops 
all around the world to perfect the application techniques for 
our products.

161,000
professionals from the sector involved

more than

Training
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Ο Κώδικας δεοντολογίας μας αποτελεί την ταυτότητά 
μας. Τα διαχειριστικά μας συστήματα είναι τα θεμέλια 
της εταιρικής κουλτούρας μας: ποιότητα, περιβάλλον, 
ασφάλεια, αειφορία και κοινωνική ευθύνη. Ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται από την Mapei από το 
1994. Έχει πιστοποιηθεί για συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 
9001 και, από τότε, ενημερώνεται συνεχώς η πιστοποίηση.

Οι βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Mapei 
εφαρμόζουν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001. Και κάθε 
χρόνο το πρόγραμμα επεκτείνεται ώστε να συμπεριλαμβάνει 

Εταιρείες με πιστοποίηση ISO 9001: 40

Παραγωγικές εγκαταστάσεις με πιστοποίηση ISO 14001: 28

Παραγωγικές εγκαταστάσεις με πιστοποίηση OHSAS 18001: 13

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από τις 
εταιρείες του Ομίλου, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη 
διεύθυνση  www.mapei.com

έναν αυξανόμενο αριθμό από τις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις του Ομίλου σε όλο τον πλανήτη. Είναι πηγή 
μεγάλης περηφάνιας ότι σε πολλές από τις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις μας έχει απονεμηθεί η πιστοποίηση OHSAS 
18001 σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Εργασιακής 
Υγιεινής και Ασφάλειας. Η βασική παραγωγική 
εγκατάσταση του Ομίλου υιοθετεί το EMAS III (Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου) καθώς και το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το πρώτο Ισοζύγιο Αειφορίας συντάχθηκε το 
2017 για να καταγραφούν όλες οι Λειτουργίες της Mapei 
S.p.A. στο χώρο της κοινωνικής ευθύνης.

Εργαζόμαστε για την παραγωγή 
σταθερής ποιότητας: για τους 
πελάτες μας, τους εργολάβους,
το περιβάλλον και την εταιρική 
μας κουλτούρα.
Η Mapei διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως παγκόσμιος 
ηγέτης στον τομέα των χημικών προϊόντων για το χώρο των 
κατασκευών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ικανοποίησης 
των πελατών της και όλων όσων εμπλέκονται στο χώρο 
(υπάλληλοι, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες, τοπικές αρχές 
και ιδιοκτήτες).

1994
το έτος του πρώτου μας 
πιστοποιημένου ΣΔΠ

Ποιότητα
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Companies certified ISO 9001: 40

Production facilities certified ISO 14001: 28

Production facilities certified OHSAS 18001: 13

For further information on each of the Group’s companies visit 
our website at www.mapei.com

Our Ethical Code is our identity document. Our 
management systems are the foundation stones of our 
corporate culture: quality, environment, safety, sustainability 
and social responsibility. A Quality Management System has 
been applied by Mapei since 1994. It is certified as compliant 
with ISO 9001 standards and, since then, has been constantly 
updated.

Mapei’s main production facilities apply an Environmental 
Management System compliant with ISO 14001 standards. 
And, every year, the programme is extended to include an 
increasing number of the Group’s production facilities around the 

globe. It is a source of great pride that many of our production 
facilities have been awarded OHSAS 18001 certification for their 
Occupational Health and Safety Management Systems. The 
Group’s main production facility adopts EMAS III (Environmental 
Management and Audit Scheme), and Environmental 
Management System of the European Union. The first 
Sustainability Balance was drawn up in 2017 to take stock of 
all Mapei S.p.A. Operations in the realm of social responsibility.

We work to produce constant 
Quality: for our customers, 
contractors, the environment 
and our corporate culture.

Mapei plays an important role as world leader in the sector 
of chemical products for the construction industry through 
the constant improvement in the satisfaction of their 
customers and of all those involved in the industry 
(employees, suppliers, local communities, local authorities and 
proprietors).

1994
the year of our first certified 
QCS

Quality
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H Mapei με 
αριθμούς

Mapei 
figures

Δις ευρώ 
εκτιμώμενος 
ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών
το 2016

Billion Euros 
estimated 
consolidated 
turnover 
in 2016

Υπάλληλοι με το 12% να εργάζονται 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη

Employees, with 12% working 
in R&D

Προϊόντα για τον κατασκευαστικό 
τομέα του Ομίλου Mapei

περισσότερα 
από
more than

περισσότεροι
από
more than

μεγάλα ερευνητικά 
κέντρα σε 18 χώρες

Main research
centres in 18 countries

Products for the building 
industry of the Mapei Group

2.4 28

5.000
1.000

9.000

3.000.000

τόνοι CO2 εξοικονομούνται 
χάρη στα πρόσθετα Mapei 
για την άλεση τσιμέντου

Tons of CO2 saved thanks 
to Mapei additives for 
cement grinding

περισσότερες 
από
more than

νέες συνταγές 
προϊόντων 
από τον όμιλο 
Mapei κάθε 
χρόνο

New 
formulates 
every year 
of the Mapei 
Group
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Τόνοι προϊόντων 
αποστέλλονται
κάθε ημέρα

Πελάτες 
σε όλο τον 
κόσμο

Tons of 
products
shipped 
every day

Clients
around
the world

περισσότεροι από
more than

περισσότεροι από
more than

περισσότεροι
από
more than

τουλάχιστον
more than

Εργοστάσια, σε
5 ηπείρους, σε 34 
διαφορετικές χώρες

Plants in 5 continents, 
in 34 different 
countries

28
73

25.000

66.000

161.000

50.000

Επαγγελματίες του τομέα 
που συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια 
της Mapei 

Professionals 
from the sector 
involved in Mapei 
training courses

τόνοι χαμηλότερες
εκπομπές CO2

Tons of CO2 offset
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73 plants and
81 subsidiaries, 
synergy to create 
added value.

73 εργοστάσια και
81 θυγατρικές,
συμβάλλουν στη 
δημιουργία πρόσθετης 
αξίας.

Ο διάλογος μεταξύ των εγκαταστάσεων 
της Mapei σε όλο τον κόσμο και των 
επαγγελματιών των κατασκευών 
ενισχύει τον Όμιλο και βοηθά όλους να 
μοιράζονται τις εξελίξεις.
Η Mapei συνεχίζει να αναπτύσσεται 
χτίζοντας στη γνώση και τις σχέσεις 
τόσο μέσα όσο και έξω από την εταιρεία.

The dialogue between Mapei set-ups 
worldwide and building professionals 
strengthens the Group and helps 
everyone have their share of the 
developments.
Mapei continues to grow by building 
on the knowledge and relationships 
from both within and outside the 
company.

Η Mapei στον κόσμο Mapei around the world





Γραφεία Mapei με εργοστάσια
Κεντρικά γραφεία Mapei

Mapei main offices with factories

Mapei Headquarters

Εμπορικά υποκαταστήματα Mapei Mapei commercial branch offices

Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης R&D centres

Εμπορικά παραρτήματα άλλων εταιρειών Commercial branch offices of other companies
Γραφεία με εργοστάσια άλλων εταιρειών Main offices with factories of other companies
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