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Безопасност на продуктите, грижа
за околната среда в процеса на
производство, тясно сътрудничество с
широката общественост.
Това е визията, която Mapei преследва
от дълго време във всичките си
дейности.
НАЙ-ОБЩО КАЗАНО: УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ – ЕДИНСТВЕНОТО
ВЪЗМОЖНО БЪДЕЩЕ.

БЪДЕЩЕТО ИМА

ДАЛЕЧНИ
КОРЕНИ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ДА МИСЛИМ

МАЩАБНО

СТРОИМ БЪДЕЩЕТО

ОТ 1937
ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ИНОВАЦИИТЕ
СА ЧАСТ ОТ НАШЕТО ДНК
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ВИНАГИ ДО НАШИТЕ

КЛИЕНТИ
ВИНАГИ НАЙ-ДОБРИТЕ

РЕШЕНИЯ
MOДЕЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ В

КАЧЕСТВОТО
ПАРТНЬОРИ,
НЕ ДОСТАВЧИЦИ

ОБУЧЕНИЯ
ЗА ПОСТОЯННО

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
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ИСТОРИЯТА НА MAPEI
Със сила и
страст от
1937 г. насам.
Една страхотна италианска история, чието
начало е поставено в покрайнините
на гр. Милано от Родолфо Скуинци,
основателят на компанията, който започва
производство на помощни материали за
строителството (MAPEI е абревиатура на
„Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria“).
Негова идея е насочването на усилията
към пазарната ниша за лепила за подови
настилки и стенни покрития, което се
оказва и първата му стъпка по пътя към
успеха. През 60-те години на XX век, на
фона на бурното развитие на италианския
пазар на керамични изделия, MAPEI
вече е в позицията да се възползва от
разкриващите се нови възможности
чрез предлаганата гама от продукти
за по-лесно и безопасно полагане на
керамични плочки, заменящи традиционно
използвания циментов разтвор.
Тези ранни години са изключително
важни за осъзнаването от страна на
MAPEI на ползите от провеждането на
научно-изследователски дейности, които
бързо се превръщат в един от основните
двигатели за развитието на компанията.
MAPEI започва производство на нови
видове лепила, но също и на уплътняващи
материали, специални разтвори,
хидроизолационни продукти, както и
добавки за бетон.
Към края на 70-те години на XX век, MAPEI
отправя поглед към международните
пазари с отваряне на вратите на
първото си дружество зад граница – в
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Канада, с което започва поетапното
разрастване на компанията към всички
континенти и превръщането на MAPEI
в международна компания през 80-те
години – с разкриването на допълнителни
производствени мощности на найстратегическите места от световния
строителен пазар.
„Нашата способност за правилно
интерпретиране на тенденциите в бранша
на лепилата и химическите продукти
за строителството и способността ни
постоянно да бъдем една крачка напред,
за да можем да предложим иновативни
продукти на пазара, като отговорим на
възникващите потребности.“
Именно по такъв начин Родолфо Скуинци
вижда мисията на MAPEI – една изпълнена
и впоследствие доразвита по изключителен
начин мисия от сина му Джорджо, който
го наследява. Джорджо Скуинци ръководи
MAPEI в продължение на 35 години – до
2 октомври 2019 г., когато приключва
земния си път – със своята непоклатима
етика и специално отношение към хората,
направили го известен сред служителите и
колегите му.
От баща си Джорджо Скуинци наследява
не само страстта към работата, химията
и бизнеса, но също и към колоезденето –
именно от тази му страст се раждат найизвестните му думи, служещи за напътствие
и вдъхновение за всички, работещи с
MAPEI: „Никога не преставайте да въртите
педалите“.

Началото на стопанската дейност на MAPEI
е поставено през далечната 1937 г. от нейния
основател Родолфо Скуинци (вторият отдясно
на груповата снимка) и 7 на брой служители.
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БЪДЕЩЕТО НА MAPEI
Пазарните предизвикателства
налагат една по-широка визия,
повече иновации и фокус върху
устойчивото развитие.

Ние сме семейство предприемачи
вече трето поколение. И по същия
начин както нашия дядо Родолфо
и баща ни Джорджо, и ние носим
същия заразителен ентусиазъм,
превърнал се в част от нашето
ДНК, желанието ни за намиране на
нови решения и способността да
постигаме поставените амбициозни
цели.
Начело сме на една водеща в
своя бранш компания, което се
дължи не само на качеството на
произвежданите продукти, но
и на мисловната ни нагласа на
успешни предприемачи, както и
на страхотния ни и сплотен екип,
ръководещ бизнеса съобразно
възприети социални, екологични и
икономически ценности.
В бъдеще се очертава да бъдем
изправени пред все по-сложни
предизвикателства в един все поглобализиран свят, в който всичко се
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развива много бързо и динамиката
продължава да нараства. И докато
постигането на устойчивото
развитие с оглед на околната среда
и обществото като цяло изглежда
ще бъде все по-важно, за да се
гарантира един по-добър свят за
идните поколения, ние оставаме
с ясното съзнание, че значимото
техническо, чисто човешко и етично
наследство, което направи възможен
успеха на MAPEI през всичките тези
години, е това, което ни позволява
да гледаме към утрешния ден без
страх и със същата характерна за нас
увереност, за да продължаваме да
градим нашето бъдеще, както винаги
досега.

Вероника и Марко Скуинци
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MAPEI
в цифри

Повече от

2,8

млрд. евро
оборот за 2019 г.

1.000

химически формули разработени
ежегодно от МAPEI

31

Изследователски центрове
в 20 държави

10.500

Повече от

служители

90

Дружества в 57 държави

5.500

Повече от

10

продукта за
строителството,
производство на MAPEI

83

50.000
Повече от

тона компенсирани
вредни емисии

Завода в 5 континента
в 36 държави

161.000

Повече от

66.000
Повече от

клиенти по света

Професионалисти от
сектора участващи в
тренинги на МAPEI

3.000.000
Тона CO2 спестени
благодарение на циментовите
добавки на MAPEI

Повече от

25.000

продукта транспортирани
всеки ден
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КАРТАТА НА СВЕТА
СЕ ОЦВЕТЯВА ВСЕ
ПОВЕЧЕ В СИНЬО.
Разполагаме със значителни производствени
мощности, които включват 83 на брой завода и
90 дъщерни дружества, за да можем да бъдем
бързи, ефективни и конкурентоспособни на пазара.
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ЛЕГЕНДА
Централа на MAPEI
Главни офиси с фабрики на MAPEI
Научно-изследователски центрове
Търговски клонове на MAPEI
Спецификационни центрове Mapeiworld
Офиси и фабрики на други компании от Групата MAPEI
Търговски клонове на други компании от Групата MAPEI
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ПОВЕЧЕ ОТ 80 ГОДИНИ
СЪВЪРШЕНСТВО
Ден след ден
строителните обекти
по целия свят
разчитат на MAPEI.
Ден след ден строителните обекти по
целия свят разчитат на MAPEI.
Вече повече от 80 години екипът на
MAPEI предлага отлични решения за
строителството. Вземаме участие както в
строителството, така и в реставрацията и
съхраняването на сгради с историческа и
художествена стойност в целия свят.
Ние сме глобална компания, с италианско
сърце и начин на мислене. Централата
ни се намира в гр. Милано, откъдето и
започва нашата история.
За нас е важно качеството на
строителството и именно това ни
превърна в глобални лидери
в производството на лепила,
уплътнителни материали и химически
продукти за строителния бранш.
Накъдето и да се насочим,
следваме корпоративната
ни философия: първокласна
специализация, ненадминато
ноу-хау, интернационализация,
научноизследователска и развойна
дейност за създаване на съвременни
продукти, персонализирано обслужване
за нашите клиенти, пълно внимание
по отношение на икономическата,
социалната и продуктивната
устойчивост на нашата компания,
грижа за здравето на инсталаторите
и крайните потребители на нашите
продукти, като същевременно винаги
оценяваме приноса на всеки един в
света на MAPEI.

14

Понта Делгада,
Португалия
приют за бездомни

В строителството на сградата са използвани
продукти на MAPEI за хидроизолация и външна
топлоизолация, заедно с подови системи на
основата на цимент и смоли - за постигане
на впечатляващ дизайн и осигуряване на
възможност сградата да изпълнява двойното си
предназначение: приют за бездомни и място за
социална интеграция.
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Повече от

компенсирани
50.000 тона
вредни емисии

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Придобит опит, изследвания и
иновации, позволяващи
ни да градим заедно едно
по-устойчиво бъдеще.
Умението ни да предлагаме възможно
най-добрите и иновативни решения,
допринасящи за изпълнение на
проектирането и строителството в
съответствие с екологичните принципи,
представлява основен ангажимент
за MAPEI, за което е необходимо
определено чувство за отговорност и
способността за правене на мащабни
избори, за предоставяне на продукти
със съответните качества с оглед
безопасността на изпълнителите,
работниците и клиентите, с минимално
въздействие върху околната среда. Или
казано по друг начин, това представлява
грижа за околната среда и нашето здраве,
съчетаване на качествената архитектура
с достиженията на проведената
научноизследователска и развойна
дейност (НИРД), което е възможно
благодарение на опита, натрупан от
компанията в процеса на изпълнението на
едни от най-важните строителни обекти
по света. MAPEI има съществен принос
за реализирането на концепцията за
„зелена” сграда – чрез своите продукти,
произведени съгласно специално
разработен рецептурен състав с
използване на иновативни, рециклирани
и свръхлеки суровини, имащи за цел
намаляване на потреблението на
енергия и постигане на много ниски
нива на емисии на летливи органични
съединения.
Друг важен принос към екологичната
устойчивост е разработването на продукти
с подобрени механични показатели и
дълготрайност, осигуряващи по-дълъг
експлоатационен живот на изпълнените
конструкции, с което се намалява

количеството на генерираните отпадъци
и същевременно се постига по-ниско
потребление на материали и енергия за
тяхното изграждане.
Изборът ни е насочен към бъдещето и се
ръководи от неизменния ни ангажимент
за разработване на иновативни и поефективни рецептурни състави, които да
бъдат използвани в предлаганите от нас
системи.
За поддържането на високи стандарти
за качество са необходими значителни
и целенасочени инвестиции. Отличното
качество обаче не е просто нещо, което
само се обявява: заявеното от нас е
измеримо, проверено и сертифицирано
от независими организации, които
извършват обективна оценка. MAPEI стига
дори и по-далеч – от 2012 г. до сега сме
допринесли за компенсиране на над
50 000 тона CO2 – във връзка с
италианското производство на
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ в Италия и чрез
придобиване на кредити за финансиране
на проекти за вятърна енергия в Индия.
И по-конкретно MAPEI насърчава
устойчивото развитие с участието си в
международни програми и организации,
сред които инициативата „Отговорност и
грижа“ / „Responsible Care“ на компаниите
от химическата промишленост, която
представлява поемане на ангажиментa за
устойчиво развитие, и класификационната
система за екологично строителство
„Лидерство в енергийния и екологичния
дизайн“ (LEED), разработена от
Американския съвет за зелено
строителство. Продуктите, производство на
MAPEI, са сертифицирани в съответствие с
най-строгите норми и стандарти.

Летище Jewel Changi,
Сингапур

Летищният комплекс Jewel Changi в
Сингапур, въведен в експлоатация на
17 април 2019 г., разполага с просторни
градини и други атракции, както и със
заведения за хранене и обособени
места за търговия на дребно.
Присъствието на MAPEI може да се
долови във всяко кътче на комплекса –
с лепилата за полагане на керамични
покрития и такива от естествен камък.
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31

Изледователски
центрове в 20 държави

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)
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Интензивно провеждане
на научноизследователска
и развойна дейност в
името на иновациите и
устойчивото развитие.
Научноизследователската дейност
и иновациите винаги са били
двигателите за успешното развитие
на MAPEI и съответно MAPEI винаги
е заделяла значителни инвестиции
за НИРД. Прогресивното мислене,
интердисциплинарният подход
и експертните познания са
мотото на провежданата от MAPEI
научноизследователска и развойна
дейност. Пазарната динамика налага
незабавна реакция под формата на
създаване на нови продукти.
Основната цел на
научноизследователската дейност на
MAPEI е да предложи на потребителите
иновативни и преди всичко безопасни,
устойчиви и дълготрайни решения
за подобряване на всички аспекти на
работата на обекта, включително и на
най-сложните и трудни задачи. За MAPEI
е невъзможно да спре с иновациите:
това би означавало да спре своя растеж,
поради което иновациите са неразделна
част от корпоративната ни визия.
Значителен брой служители на MAPEI
са заети именно в тази сфера и поголямата част от наличните нови ресурси
са ангажирани за провеждането на
НИРД.
Научните специалисти на MAPEI
работят в рамките на глобална мрежа,

включваща 31 на брой основни
центрове, като корпоративният ни
научноизследователски център
в гр. Милано изпълнява ролята на
централна лаборатория за анализи
и централен възел, координиращ
дейностите на останалите 30 на брой
лаборатории. Лабораториите за
научноизследователска и развойна
дейност притежават най-съвременното
оборудване, работят в тясно
сътрудничество както помежду си, така
и с престижни университети, научни
и индустриални изследователски
институти. Осигуряват съдействие
на техническия отдел във връзка
с решаването на всевъзможни
проблеми и удовлетворяването
дори и на най-сложните изисквания
на нашите клиенти, подпомогнати
от лабораториите за контрол на
качеството, изградени във всички 83 на
брой производствени предприятия на
Групата.

гр. Залцбург, Австрия
Къмпинг и хотел
“Sportcamp Woferlgut”

Предлаганите от MAPEI решения,
приложени в този чисто нов уелнес център,
осигуряват високи експлоатационни
показатели и дълготрайност на покритията
в зоните, изложени на висока влажност
и резки температурни промени.
ELASTORAPID и ULTRACOLOR PLUS се
утвърдиха като печелившият избор.
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Повече от

25.000

продукта транспортирани
всеки ден

ПРОИЗВОДСТВО
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Производствената ни
система: с голям
капацитет, ефективна,
гъвкава и устойчива.
В производствените центрове на
MAPEI са внедрени съвременни
технологии, позволяващи постоянен
контрол на качеството в интензивния
производствен процес по цялата
верига – от суровините до крайните
продукти. Разполагаме с 83 на брой
производствени предприятия,
разположени в 36 държави на
5 континента, откъдето ежедневно
излиза по 25 000 тона готова
продукция (4,5 млн. тона годишно), с
потребление на също толкова голямо
количество суровини от обектите ни
по целия свят. Приведените числа
дават добра представа за MAPEI.
Резултатите също са налице и могат
да се видят от всички: оптимизирани
разходи за логистика, близост
до нашите клиенти, гаранция
за максимална ефективност на
производствените процеси, при
пълно съобразяване с изискванията
за опазване на околната среда и
очакванията на местно равнище.

Варано де Мелегари
(Парма), Италия
Академия Dallara

Представената на снимката сграда с
привлекателен дизайн е творение на
архитектът от Генуа Алфонсо Фемия и
въплъщава най-важните принципи за нашата
компания: тясната връзка с територията,
но също и с технологиите и обучението.
Заслугата за осигуряване на съответните
продукти за монтажа на иновативните 3D
мозайки върху фасадата е главно на MAPEI,
както и материалите на основата на смоли за
вътрешните подови настилки.
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Повече от

5.500

продукта за строителството,
производство на MAPEI

ПРОДУКТИ

22

20 продуктови линии.
Несравним асортимент,
предлаган за всеки
строителен обект в света.
Със своята широка гама от продукти,
наброяващи общо над 5500, MAPEI
определено има своя принос за
подобряването на характеристиките
на сградите – от антисеизмичната им
модернизация до осигуряване на поздравословна среда на местата, в които са
разположени.
Съумяваме да отговорим на изискванията
на нашите клиенти с възможно найразнообразното предлагане на строителни
продукти в света. Ангажиментите ни
започват от преработката на суровините
до избора на оптималните ресурси, за да
можем всеки път да предложим възможно
най-добрия продукт. Продуктите ни са
най-иновативните в строителния бранш,
специално разработени за намаляване
на потреблението на енергия. Продуктите
са местно производство – в екологични
съоръжения, безопасни са за работниците
и за крайните потребители, и са
сертифицирани съгласно най-високите
приложими стандарти.
Използването на авангардни технологии
е предпоставка продуктите на MAPEI
да продължават да отговорят на всички
изисквания на проектантите и на
крайните потребители, с предлагане на
най-удачните решения всеки път. MAPEI
е насочила усилията си специално към
удовлетворяване на пазарните потребности
и пазарното развитие, с използване на
хиляди референтни сайтове в цял свят
за предлагане на възможно най-пълната
налична продуктова гама. Често не
натрапващи се, но винаги потребни: това са
продуктите на MAPEI.

1.

Продукти за материали от керамика и камък

2. Продукти за гъвкави, LVT и текстилни подови
настилки
3. Продукти за спортни настилки
4. Продукти за подови настилки от дърво
5. Продукти за подове на основата на цимент и
смоли
6. Шумоизолационни продукти
7. Продукти за строителството
8. Добавки за бетон
9. Каменни настилки
10. Бетонни повърхности
11. Продукти за структурно усилване
12. Продукти за възстановяване на зидарии
13. Продукти за топлоизолация
14. Защитни и декоративни покрития за стени
15. Продукти за хидроизолация
16. Продукти за тунелно строителство
17. Еластични уплътнители и лепила
18. Продукти за корабостроене
19. Добавки за мелене в циментовата индустрия
20. Асфалтови настилки

Доха, Катар
Червена метро линия

Високотехнологичната метро линия с дължина
40 км: новата „Червена линия Север” е найновия повод за гордост и радост в Катар.
Техническият отдел на MAPEI взема
участие в изпълнението на подземните
хидроизолационни дейности.
Системите с марката MAPEI са използвани
за циментовите покрития и за монтажа и
фугирането на изработените по поръчка
мозайки, доставени от Mosaico+.
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83

Завода в 5
континента
в 36 държави

КАЧЕСТВО
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Стараем се да осигурим постоянно
качество на производството: за нашите
клиенти, за изпълнителите, с грижа
за околната среда и в съответствие с
корпоративната ни култура.
MAPEI има своето важно място
на световен лидер в сферата
на химическите продукти за
строителството, с усилията си за
непрекъснато подобряване на
удовлетвореността на клиентите
и на всички в бранша (служители,
партньори, местни общности, местната
власт, частни собственици). Етичният
ни кодекс е нашият документ за
самоличност. Въведените системи
за управление са в основата
на корпоративната ни култура:
осигуряване на качеството, опазване
на околната среда, безопасност,
устойчиво развитие и социална
отговорност. MAPEI прилага система
за управление на качеството
още от 1994 г., сертифицирана за
съответствието ѝ със серията стандарти
за качество ISO 9001, и оттогава
постоянно подлежи на актуализиране.
В основните производствени
предприятия на MAPEI е въведена и
се прилага Система за управление
на околната среда в съответствие
със серията стандарти ISO 14001.
Програмата се разширява ежегодно,
за включване на все по-нарастващ
брой производствени предприятия на
Групата по целия свят. Сертификацията
на системите за управление на

здравето и безопасността при работа
на нашите производствени центрове
съгласно стандарти OHSAS 18001/
ISO 45001 е повод за голяма гордост
за нас. В главното производствено
предприятие на Групата е внедрена
Европейската схема за управление по
околна среда и одит (EMAS III), както и
Системата за управление на околната
среда на Европейския съюз.
Първият доклад за устойчиво развитие
е изготвен през 2017 г., с цел да се
направи равносметка на всички
предприети от MAPEI дейности в
сферата на социалната отговорност.
Дружества, сертифицирани в
съответствие с ISO 9001: 42
Производствени предприятия,
сертифицирани в съответствие с ISO
14001: 41
Производствени предприятия,
сертифицирани в съответствие с
OHSAS 18001 / ISO 45001: 21

Сасуоло, Италия
Футболен център
на MAPEI

Изграден изцяло с използване на предлаганите от
MAPEI системи и решения, Футболният център на
MAPEI заема площ от 45.000 м2 и включва 6 футболни
игрища, 1 трибуна, както и четириетажна сграда, в която
са настанени първият отбор, юношеските отбори и са
разположени офисите. Постигната висота в изграждането
на спортни съоръжения – в Италия и по света.
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Повече от

1.000

химически формули
разработени
ежегодно от MAPEI

КОНСУЛТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКА АСИСТЕНЦИЯ
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Проектанти, изпълнители,
потребители, строителни
предприемачи: всички заедно в името
на по-добрата работа и постигането на
още по-дълготрайни резултати.
Всички, които използват продукти,
производство на MAPEI, могат от
първа ръка да се убедят, ден след
ден, как направеният от тях избор
спомага за оптимизиране на работата
им, за постигане на максимална
производителност и отлични резултати
при всякакви условия.
MAPEI е не просто доставчик, а партньор
на всички в бранша.
В процеса на непрекъсната обмяна
на опит и идеи с нашите клиенти и
строителни предприемачи, MAPEI
взема под внимание всички направени
коментари, за да може успешно да задава
посоката за иновации и да разширява
продуктовите си линии. И в най-малките
и в най-големите пунктове за продажба
на керамика и строителни материали
можете да се убедите, че предлаганото
от MAPEI качество не се ограничава
само до съответния продукт, а включва
и компетентен екип от специалисти
по продажби и търговци на дребно,
работещи с ентусиазъм и умеещи да дадат
ценни съвети.
Клиентите ни също могат да се възползват
и от услугите на нашия Технически отдел,
като разчитат на постоянното експертно
съдействие от етапа на проектиране до
етапа на изпълнение, за гарантиране на
краен резултат, който винаги отговаря на
очакванията.

Дананг, Виетнам
Златният мост

Действително уникален пешеходен
мост, разположен върху 2 опори от
огромни бетонни длани, с височина
около 24 м и широчина 13 м, като всеки
от пръстите е с диаметър от прибл. 2 м.
Добавката DYNAMON SR2 VN е това,
което прави тази конструкция възможна.

27

Повече от

161.000

Професионалисти от
сектора участващи в
тренинги на МAPEI

ОБУЧЕНИЕ
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Използваме най-добрите
методи за обучение.
И резултатите го
доказват.
Техническата подготовка е важна за
MAPEI, поради което се стремим да
популяризираме провеждането в
цял свят на опреснителни курсове и
обучителни семинари във връзка с
изпълнението на монтажните работи,
за усъвършенстване на техниките
за полагане на предлаганите от нас
продукти. Курсовете се организират
от Техническия отдел на MAPEI, като
нашите специализирани техници
правят практически демонстрации и
провеждат мултимедийно обучение,
наред с разпространение на
технически и информационни пакети.
А за да може пряко да достигнем
до клиентите си, използваме и
специален кемпер, обикалящ редица
държави, който представлява един
вид мобилен обучителен център на
колела, позволяващ ни да разширим
възможностите си за обучение,
като включим всички набелязани
места. Не по-малко важно е и
онлайн обучението с използване на
съвременните цифрови технологии,
достъпно от персонални компютри,
таблети и смартфони.
Периодично MAPEI организира
опреснителни технически семинари
под формата на лекции и уебинари –
съвместно с различни организации на
инженерни проектанти, ръководители

на строителни обекти и други
специалисти от строителния бранш.
MAPEI е акредитиран орган
за разширено обучение към
Националния съвет на Асоциацията
на архитектите, ландшафтните
архитекти и природозащитниците,
оправомощен да провежда
обучение и да присъжда кредити
за професионално обучение. В
обучителните центрове на MAPEI,
а също и в центровете ни за
спецификации, се провеждат над
6700 обучителни мероприятия – в
Италия и в целия свят - включително
във Франция, Норвегия, Германия,
Сингапур, САЩ, Полша и Унгария.
В програмата винаги се включват
специалисти от бранша, като се
разглеждат авангардни технически
въпроси от сферата на строителството
и проектирането.

Ступино, Русия
MAPEI Academy

Съвременна сграда с площ от 1200 м2,
изградена изцяло с предлагани от MAPEI
решения. Представлява обучителна
платформа от ново поколение, с програми за
обучение, акцентиращи върху материалите и
най-новите технологии за монтаж на плочки,
ремонт и защита на бетонни конструкции,
покрития за фасади, басейни и подове.
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