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Mapei и стенните покрития:

една дълго продължаваща
научно-изследователска дейност
Историята на Mapei започва именно с цвета: през 1937 г.
Родолфо Скуинци основава M.A.P.E.I., с което поставя началото на производството на силикатната боя
Silexcolor и първата тухла на това, което по-късно ще
се превърне в една внушителна постройка. И оттогава насам, непрекъснато следват поредица от успешни
продукти, базирани на изследвания за намиране на решения на действителни проблеми.
И това, което прави Mapei толкова уникален, е съвместимостта между строителните продукти и цветните покрития, което стои в основата на изцяло интегрираните системи за реновиране. Синергичните
взаимодействия са съчетани с възможности за преодоляване на всякакви възникващи на място проблеми и осигуряване на конкретно приложими решения всеки път.
Технологично усъвършенствани и получени в резултат
на интензивно провеждани лабораторни изследвания,
грундовете, боите и продуктите за създаване на покрития с марката Mapei, осигуряват защита при нормална употреба и срещу агресивни атмосферни условия,
и способстват за преодоляването на всякакъв вид проблеми по фасадите и вътрешните повърхности. Една
пълна гама от покрития и цветове със сертифицирани експлоатационни показатели, идеални за реставриране на сгради от историческо значение или за внасяне
на подобрения в съвременната архитектура.
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Заводът за бои на Mapei
През 2008 г. Mapei пусна в експлоатация завод за производство
на бои и текстурирани покрития, разположен на площ от
2 000 м2 и с годишен производствен капацитет от 20 000
тона.
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Какво представлява един
продукт за боядисване?
Боята обикновено е течно вещество, което след
полагане върху повърхността образува непрекъснат твърд слой с декоративни и защитни свойства.

Видове и класификация
Пазарно предлаганите видове продукти за боядисване са хиляди на брой, класифицирани според множество параметри въз основа на съдържащите се
в тях компоненти, използваната технология и сферите на приложение.
Съществуват и най-различни области на употреба: някои бои са предназначени главно за промишлена употреба, докато други са предназначени
за строителния бранш. Вторите са насочени не
само за изграждане на нови търговски и жилищни
сгради, но все по-често и за създаване на защитни
покрития на елементите на инфраструктурата,
като мостове, язовири и виадукти – конструкции,
за които се изискват продукти с определени спецификации, вкл. цвят.

БОИ И
ПОКРИТИЯ
ПРОМИШЛЕНОСТ

СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
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• Жилищни сгради
• Обществени пространства и
градски дизайн
• Производствени предприятия
• Спортни съоръжения
• Инфраструктура
• Специални проекти
• Магазини и барове
• Туризъм и поддържане на
добра физическа форма

Морският фар Пунта Сотиле,
Фавиняня – Сицилия

Компоненти
Компонентите, използвани в рецептурните състави на боите за
строителния бранш, се подразделят на 5 големи групи:
• Добавки: обикновено се добавят в малки количества, но са много
важни, тъй като придават специални качества на крайния продукт.
• Пигменти: с тях се придава действителният цвят на боята,
определящи са за степента на покривност.
• Свързващо вещество: състои се предимно от дисперсни смоли.
Осигурява добро свързване с основата и дълготрайност с течение на годините.
• Пълнители: определящи са за физико-механичните свойства, дебелината и повърхността на боята.
• Разредител: придава съответния вискозитет на боята и определя на каква основа е сместа: на водна основа или на основата на
разтворител.
Придаване на специфични
експлоатационни качества

Количество

ДОБАВКИ
ПИГМЕНТИ

Покривност и цвят

СВЪРЗВАЩО
ВЕЩЕСТВО

Защита

ПЪЛНИТЕЛИ

Запълване

РАЗРЕДИТЕЛ

Определящ на каква основа
е сместа и регулиращ
вискозитета

Състав на боята

Преимуществата на качествения продукт

ПО-ГОЛЯМА
ДЪЛГОТРАЙНОСТ

РАВНОМЕРНО
КРАЙНО ПОКРИТИЕ

МАЛКО НАТРУПВАНЕ
НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

БЪРЗО ПОЛАГАНЕ ПОРАДИ
ГОЛЯМАТА СИ ПОКРИВНОСТ
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Цветът според
Mapei
Цветът е много повече от една чисто декоративна характеристика и се е превърнал в неизменна
част от интегрираната система за полагане: покритията Mapei взаимодействат с основата и
спомагат за подобряване на дълготрайността и
устойчивостта ѝ. Красотата обаче e в основата
на подхода на Mapei към цвета. Всички продукти се
предлагат в широка гама от нюанси, което е възможно благодарение на автоматичната система
за тониране ColorMap®. Системата за тониране на
Mapei може да отчита промените в резултат на
стареенето, за създаване на перфектно пасване,
тониране на нюанси от други цветови схеми и пресъздаване изобщо на всякакви нюанси, за да се отговори на градоустройствените ограничения, с предлагани 1002 на брой нюанса от колекцията цветове
Mapei Master Collection.

Колекция цветове
Колекцията цветове Master Collection е създадена чрез проведен анализ със специален софтуер на
над 10 000 нюанса, за визуализиране на позицията на
цветовете върху съответната цветова диаграма, което позволява идентифициране на цветовите фази, които е необходимо да бъдат приложени
спрямо съответния набор от параметри за търсене. Всеки оттенък е анализиран, като е извършено
измерване и контрол на съответните технически
данни: коефициент на отражение, степен на покривност и устойчивост на действието на светлина. По такъв начин се създава последователност
от нюанси, благодарение, на която разстоянието
между цветовете става действително забележимо.
Положението на цветовете
върху цветовата диаграма

Идентифициране на
цветовите фази

Разстоянието между
цветовете е винаги
доловимо
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Преимуществата
на ColorMap®

Master Collection е една изключителна колекция от
1002 на брой оригинални цветови нюанси на Mapei,
налични със съответната степен на прецизност и
надеждност при използване на автоматичната система за тониране ColorMap®.
• Цветове за външни повърхности с висока хроматична стабилност, гарантирана чрез преминаване на тестове за ускорено стареене с WeatherOmeter.
• Цветове с висока устойчивост в алкална среда, с
избор на нюанси, както за силикатни, така и за силоксанови системи.
• Цветове с коефициент на отражение, подходящ
за системите Mapetherm.

ColorMap®: автоматична
система за тониране

• Безпогрешно формулиране на всеки цвят, при
спазване на градоустройствените ограничения.  
• Прецизна възпроизводимост на всеки нюанс, дори
с отчитане на цветовите промени поради стареене.  

Получаването на желания цвят в реално време е
лесно с ColorMap® - ексклузивната система за тониране на Mapei, благодарение на която услугите
ни във връзка с цветовете са толкова обхватни,
ефективни, прецизни и бързи. Множеството нюанси, които могат да бъдат получени, са на практика
неограничен брой, защото освен предварително
зададените в системата нюанси, се предлага и възможност за сканиране на всякакви цветни мостри
с използване на специален спектрофотометър, с
последващо използване за съответното крайно покритие на Mapei. С практически нулева граница на
грешка.

Конфигурация
• 16-портово модулно електронно дозиращо устройство, за автоматично и прецизно дозиране
на тониращата паста;
• Жироскопичен шейкър;
• Бенчтоп сфероспектрофотометър;
• Инструментален софтуер за формулиране на цветове, клиентска база данни за поръчкови цветове,
както и архив с цветови рецептурни състави.

• Неограничен избор на
нюанси, без никакви хроматични ограничения.
• Незабавна наличност на
продуктови мостри във
всякакъв цвят.
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Изследвания
и развитие
Нашите лаборатории
Mapei винаги е инвестирал значителни средства в
научноизследователската и развойна дейност. Лабораториите на Mapei са „сърцето“ на компанията
и отговарят за развитието и формулирането на
окончателните продукти и материали за клиента. Оборудвани са с най-новата и модерна диагностична апаратура, а дейността им се подпомага от
Централна анализна лаборатория, в която се анализират строителни недостатъци, причините за
влошаването на състоянието, ефективността се
подлага на проверка за предлаганите решения.

Съответствие
със стандартите
Всички предлагани от нас системи за ремонти и
за крайни покрития са окомплектовани с пълна,
изчерпателна и точна документация относно
експлоатационните им качества, благодарение
на използването на сложно оборудване за извършване на оценка, широк набор от изпитвания и измервателни уреди. По такъв начин се гарантира
спазването на изискванията на приложимите
стандарти във всяка държава.
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32 изследователски центъра в
20 държави
Основната цел на ангажираността на Mapei с провеждането на научни изследвания, е да осигури на
потребителите иновативни и безопасни решения, подобряващи всички аспекти на обектовата
работа. Учените на Mapei работят като част от
глобална мрежа от 32 центъра за научноизследователска и развойна дейност, включително основния
ни корпоративен изследователски център в Милано, от където се координират дейностите на
останалите 30 лаборатории по света. С модерно
оборудване и апаратура, различните центрове работят в тясно взаимодействие и си сътрудничат
непрестанно с университети и индустриални научно-изследователски институти. Научноизследователските лаборатории също оказват подкрепа
на отдела за техническо обслужване, за намиране на
решения на всички проблеми и за удовлетворяване
и на най-комплексните изисквания на нашите клиенти, подкрепени от лабораториите за контрол
на качеството на територията на всички 84 производствени предприятия на Групата.

Центровете за научноизследователска и
развойна дейност на Mapei по света
6 Италия
1 Канада
5 САЩ
2 Австрия
2 Германия
1 Аржентина
1 Австралия

1 Китай
1 Южна Корея
1 ОАЕ
1 Франция
1 Индия
1 Малайзия
1 Мексико     

1 Норвегия
1 Полша
1 Сингапур
1 Швейцария
1 Испания
1 Колумбия

9

Анализ и
диагностика
Тестване на място и лабораторно
тестване за получаване на
определени резултати
Mapei работи редом до клиентите си, за да им помогне да определят най-подходящата система за
реставрация. Задълбоченият лабораторен анализ
е подкрепен от непосредствения опит на място.
В процеса на диагностичната работа, отправна точка са пробите, взети на място, които след
това се подлагат на строг анализ с използване на
сканиращ електронен микроскоп (ESEM), термогравиметричен анализ, диференциална сканираща калориметрия и инфрачервена спектроскопия,
за извършване на определено диагностициране на
конструкцията.
Изготвя се пълен доклад относно състоянието ѝ
и причината за проблема, последван от съответното решение на Mapei за справяне с проблема и запазване на резултатите. Именно тези тестове на
място ни позволиха да съберем в каталог решенията, които през годините са осигурили най-надеждните резултати. Двойната оценка – в лабораторията и въз основа на практическото приложение, ни
позволява да гарантираме изпълнението на стабилни и дълготрайни възстановителни работи
през годините.

Познаване на
основата
Mapei винаги се е интересувал особено много от
основите, с извършване на анализ на проблемите
по тях. Затова винаги може да предложи най-подходящия цикъл на завършване във всяка ситуация.
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ДИАГНОСТИКА
Доброто разбиране и анализ на основата
ни позволява да установим точно каква е
причината за влошаването на състоянието

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Опробване

Проба

АНАЛИЗ НА ЛАБОРАТОРИЯ

РЕНТГЕНОВА
ДИФРАКЦИЯ

ОПТИЧЕН И ЕЛЕКТРОНЕН
МИКРОСКОП

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕН
АНАЛИЗ И ДИФЕРЕНЦИАЛНА
СКАНИРАЩА КАЛОРИМЕТРИЯ

ИНФРАЧЕРВЕНА
СПЕКТРОСКОПИЯ

Минералогичен
състав

Петрографски и
цветен анализ

Анализ на съдържанието на
карбонати, гипс, несвързана вар,
сулфати и влага

Анализ на
съдържанието на
органични компоненти

Наличен е квалифициран
технически екип, за анализ на
пробите и за предоставяне
на помощ и подкрепа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
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Проблем:
влошаване на бетона

Fábrica das Palavras (общинска библиотека)
Вила Франка дже Шира – Португалия
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Проблем:
замърсяване с водорасли и плесени

Проблем:
капилярно покачваща се влага

Проблем:
химико-физическа ерозия
и механична абразия

Анализ и
диагностика
Концепцията за „система“
Mapei действително познава добре основите. Благодарение на богатия си опит и предлаганата гама
от висококачествени продукти от строителната продуктова линия Building Products Line, Mapei е
в състояние да предложи продукти за създаване на
крайно покритие като неразделна част от съответната система, в която различните продукти
се сработват заедно в перфектна синергия, слой
след слой.

РЕСТАВРАЦИОННИ
СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ
И МАЗИЛКИ

ИНТЕГРИРАНА
СИСТЕМА

ЦИКЪЛ НА
ЗАВЪРШВАНЕ

ЗАЩИТА
УСТОЙЧИВОСТ
ЕСТЕТИКА
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Системите Mapei
АКРИЛНИ

Многофункционални акрилни покрития
с висока степен на прилепване и
запълващи свойства, за боядисване на
повърхността на всички видове зидария.

ЕЛАСТОМЕРНИ

Покрития, запазващи своята еластичност
за всякакви повърхности. Осигуряващи
защита срещу напукване и карбонизиране.

НА СИЛИКОНОВА
ОСНОВА

Покрития на силиконова основа,
съчетаващи висока водоотблъскваща
способност с висока дишаща способност.

НА АКРИЛНАСИЛИКОНОВА ОСНОВА
Подходящи за различни цели,
водоотблъскващи, дишащи и
хибридни.

НА СИЛИКАТНА ОСНОВА
Минерални, за максимална
пропускливост на водни пари.
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ПРОТИВ КАРБОНИЗИРАНЕ

Покрития против карбонизиране, с висока
дълготрайност на цвета, подходящи за
защита и декориране на повърхността на
зидария и бетон.

ХИДРОФОБНИ
ИМПРЕГНАТОРИ

Силан-силоксанови, хидрофобни, с
високо водоотблъскване, за безцветна
защита на изложени покрития.

МНОГОЦЕЛЕВИ
ЕМАЙЛ ЛАКОВЕ

Емайл лакови бои на водна основа за вътрешни
и външни повърхности, особено за защита и
декорация на дърво, метал и твърдо ПВЦ.

ЕМАЙЛОВИ БОИ НА
ВОДНА ОСНОВА ЗА СТЕНИ

Високоефективни покрития за употреба на
закрито, с бързо и лесно полагане.

MAPETHERM
Външни
топлоизолационни
системи.
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Mapei –
технологии и цвят
За да бъдат конкурентни на световния пазар, продуктите на Mapei са произведени в
съответствие с най-строгите международни стандарти. Благодарение на непрекъснато извършваните подобрения по отношение на експлоатационните показатели и
рецептурния състав, всички различни продуктови линии са в съответствие с приложимите стандарти. Mapei е въвел и прилага сертифицирани системи за управление за всички аспекти на качеството, околната среда, здравословните и безопасни
условия на труд, които съответстват на международните стандарти ISO 9001, ISO
14001 и OHSAS 18001. Нещо повече, насърчава намирането на устойчиви решения, като
участва в международни програми и организации, разработва продукти и решения,
спомагащи за опазването на околната среда и човешкото здраве.

Сертифициране и „CE“ маркировка
Всички покрития за зидария са обхванати от хармонизирани технически спецификации,
съответстващи на Европейския регламент за строителните продукти (CPR 305/2011/EU)
и имат маркировка „CE“ върху опаковката и документацията за техническа поддръжка.
Специалните лога препращат към референтното Euronorm, обхващащо тестването и
класификацията на всеки отделен продукт.

1504

15824

EN 998

EN 15457

CONFORME ALLA NORMA

UNI 11021
PROVE SUPERATE
7.1 e 7.2
8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6

SISTEMI PER LA VERNICIATURA DI
AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI

EN 15458

EN 13300

ETA

TESTED
according to

ETA

ISO 22196
Determination of the
Antibacterial Activity of
a Painted surface

Технологията на Mapei
Благодарение на непрекъснато провежданата научноизследователска и развойна
дейност, Mapei е разработил продукти, служещи за подобряване на степента на
комфорт за съответната среда, в която са вложени, като спомагат и за защита на
здравето на намиращите се там лица.

BIOBLOCK®
ТЕХНОЛОГИЯ
Иновативна технология,
предотвратяваща
образуването на мухъл
и плесен.

ULRALITE®
ТЕХНОЛОГИЯ
За олекотени лепила:
по-голяма производителност, по-малко усилия и
по-малко въздействие
върху околната среда при
транспортиране.
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Drop
Effect

DROP EFFECT®
ТЕХНОЛОГИЯ
Изключителна технология на Mapei, за намаляване абсорбцията на
повърхностна вода.

FASTTRACK®
ТЕХНОЛОГИЯ
Бързо стягащи
продукти с високи
експлоатационни
качества

Сертифициране на екологични продукти
GEV
Грундовете със сертифициране съгл. EMICODE EC1 и EMICODE EC1
PLUS са „продукти с много ниски емисии на летливи органични
съединения“, удостоверено от GEV (немска асоциация, упражняваща контрол върху нивата на емисии от строителните материали), и са гаранция за опазването на околната среда и отличното качество на въздуха в нашите домове.

LOGO SANITAIRE - ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR
Това лого е задължителен етикет във Франция, поставян върху
строителни продукти за приложение на закрито. Подобно на
етикетите за енергийната ефективност на електроуредите,
с тази система се удостоверява клас на продукта (A+ е най-добрият, докато C е най-лошият) според емисиите си на летливи
органични съединения (ЛОС), за опазване на качеството на въздуха в помещенията, а оттам и на здравето и доброто физическо
състояние на крайните потребители.

EPD
Декларацията за екологичен продукт е декларация от тип III съгласно ISO 14025, в който се разглежда въздействието на продукта върху околната среда през целия му жизнен цикъл и се измерва с използване на методология за оценка на жизнения цикъл.

Съответствие с екологичните протоколи за строителство
LEED
LEED v4 Лидерство в екологичното и енергийно е американски
протокол, издаден от GBC US, който е приет, за да удостовери
устойчивостта на сградата. Продуктите на Mapei играят роля
в получаването на важни кредити, благодарение на техните EPD
и много ниски нива на емисии на Летливи органични съединения.

MEC

MEC
MEC (минимални екологични критерии) са задължителни за всички проекти от публичния сектор от 2017 г. насам: продуктите,
производство на Mapei са в съответствие с изискванията на
този протокол.
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Продукти: сертифициране и технологии

ТЕХНОЛОГИЯ

18

ПРОДУКТ

УПОТРЕБА

ВИД

Акрил

Malech

I/E

грунд

Акрил
Акрил
Акрил
Акрил
Акрил

Quarzolite Base Coat
Quarzolite Pittura
Quarzolite HF Plus
Quarzolite Tonachino
Quarzolite Tonachino Plus

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

Пигментиран грунд
Боя
Боя
Текстурирано покритие
Текстурирано покритие

Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни
Еластомерни

Elastocolor Primer
Elastocolor Rasante
Elastocolor Rasante SF
Elastocolor Net
Elastocolor Pittura
Elastocolor Pittura Plus
Elastocolor Waterproof
Elastocolor Tonachino Plus

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

Грунд
Крайно покритие
Крайно покритие
Мрежа
Боя
Боя
Боя
Текстурирано покритие

На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На силиконова основа
На основата на акрил-силикон
На основата на акрил-силикон
На основата на акрил-силикон
На основата на акрил-силикон

Silancolor Primer
Silancolor Primer Plus
Silancolor Base Coat
Silancolor Base Coat Plus
Silancolor Pittura
Silancolor Pittura Plus
Silancolor Tonachino
Silancolor Tonachino Plus
Silancolor AC Pittura
Silancolor AC Pittura Plus
Silancolor AC Tonachino
Silancolor AC Tonachino Plus

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

Грунд
Грунд
Пигментиран грунд
Пигментиран грунд
Боя
Боя
Текстурирано покритие
Текстурирано покритие
Боя
Боя
Текстурирано покритие
Текстурирано покритие

Силикат
Силикат
Силикат
Силикат
Силикат

Silexcolor Primer
Silexcolor Base Coat
Silexcolor Pittura
Silexcolor Marmorino
Silexcolor Tonachino

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

Грунд
Пигментиран грунд
Боя
Декоративно покритие
Текстурирано покритие

Анти-карбонизация
Анти-карбонизация

Colorite Beton
Colorite Performance

I/E
I/E

Боя
Боя

Хидрофобни импрегнатори
Хидрофобни импрегнатори
Хидрофобни импрегнатори

Antipluviol
Antipluviol S
Antipluviol W

I/E
E
I/E

Хидрофобизация
Хидрофобизация
Хидрофобизация

Многофункционална емайлова боя
Многофункционална емайлова боя
Многофункционална емайлова боя
Многофункционална емайлова боя
Многофункционална емайлова боя
Многофункционална емайлова боя

Dursilac Base Filler
Dursilac No Rust
Dursilac No Rust WB
Dursilac Gloss
Dursilac Satin
Dursilac Matt

I/E
E
I
I/E
I/E
I/E

Грунд за дърво
Грунд, устойчив на ръжда
Грунд, устойчив на ръжда
Гланцова емайлова боя
Сатенена емайлова боя
Матова емайлова боя

Боя на водна основа
Боя на водна основа
Боя на водна основа
Боя на водна основа
Боя на водна основа
Емайлирана боя за стени
Емайлирана боя за стени
Емайлирана боя за стени

Dursilite Base Coat
Colorite Matt
Dursilite Matt
Dursilite Plus
Dursilite
Dursilite Gloss
Mapecoat ACT 021
Mapecoat ACT 196

I
I
I
I
I
I
I
I

Пигментиран грунд
Дишащи
Миеща се
Миеща се
Ултра миеща се
Емайлирана боя за стени
Емайлирана боя за стени
Емайлирана боя за стени

Mapetherm
Mapetherm
Mapetherm
Mapetherm
Mapetherm
Mapetherm

Mapetherm AR1
Mapetherm AR1 GG
Mapetherm AR1 LIGHT
Mapetherm AR1 MAXI
Mapetherm FLEX RP 0.5
Mapetherm FLEX RP 1.5

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

Mapetherm

Mapetherm Net

I/E

Лепило и обезмаслено покритие
Лепило и обезмаслено покритие
Лепило и обезмаслено покритие
Лепило и обезмаслено покритие
Обезмаслен продукт
Обезмаслен продукт
Мрежа за
топлоизолационни
системи

„CE“ МАРКИРОВКА
CE 1504

CE 15824

EN 998

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
/ СЕРТИФИКАТИ

МАПЕИ ТЕХНОЛОГИЯ
BioBlock

Drop Effect

Ultralite

УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА
FastTrack

EPD

IAQ*

LEED

MEC

EC1 PLUS

EN 13300
EN 15457

EN 15458

EN 15457

EN 15458

EN 15457

EN 15458

EN 15457

EN 15458

EN 13300
EN 13300
EN 15457

EN 15458

EN 15457

EN 15458
DIN 18363
DIN 18363

EN 13300

DIN 18363
DIN 18363
DIN 18363

EN 13300

A+
A+
A+

EN 13300

A+

EN 13300

A+

EN 15457

A+

EN 13300

A+
A+

UNI 11021

HACCP

ISO 22196

A
A

ETA
ETA

EN 15457

EN 15458

EN 15457

EN 15458

ETA

(*Качество на въздуха в помещенията)
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Консултиране и техническа
асистенция , приложени към
цвета
Mapei разполага с високо квалифициран отдел за техническа асистенция за своите
клиенти, от началния етап на проектиране до крайния етап на изпълнение, за да се
гарантира, че крайните резултати винаги отговарят на очакванията. Разполагаме
и с екип от специалисти по продуктови линии, които работят заедно с клиенти
и строителни компании по време на всеки етап на проекта, от първоначалното
проучване и изготвяне на технически спецификации и друга техническа документация,
до полагането на продуктите на място.
С подкрепата им винаги е лесно да се определи оптималното решение за постигане на
най-добри резултати.
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Референтни
проекти
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ет. 4, офис 402
тел.: 02 489 97 75
Безплатен телефон
на клиента: 0800 18 033
факс: 02 489 87 23
e-mail: mapei@mapei.bg
www.mapei.bg
СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
сграда 1, рампа 56
тел.: 02 874 11 27
ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082 512 890

