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Duurzaamheid, circulariteit, transformatie; het zijn belangrijke 
thema’s in de bouw en vraagt om een toekomstbestendige 
aanpak. Een goede samenwerking tussen partners vanuit de 
gehele keten is daarbij onmisbaar. 

Een onhaalbaar plan? Niet met een partner die de taal spreekt en 
samenwerkt om concrete oplossingen te bedenken. Die partner 
is Mapei. Laten we onze krachten bundelen en kennis delen. De 
toekomst bouwen we samen!

DE TOEKOMST BOUWEN
WE SAMEN

SAMENWERKING TUSSEN PARTNERS VANUIT 
DE GEHELE KETEN IS ONMISBAAR.
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Een wereldwijd
netwerk

Mapei Group
Mapei Nederland is onderdeel van het 
internationale familiebedrijf Mapei S.p.A.. 
Met 90 dochterondernemingen, 83 
productiefaciliteiten en 31 onderzoekcentra 
verspreid over Europa, Afrika, Amerika, 
Azië en Australië is het een begrip binnen 
de bouwwereld. Dankzij een wereldwijd
netwerk van specialisten, een uitgebreid 
logistiek web en een internationaal 
georiënteerde R&D ontwikkelt en vermarkt 
de Mapei Group al meer dan 84 jaar 
producten en systemen die over de hele 
wereld succesvol worden toegepast. 

Mapei Nederland
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. 
Vanaf deze centrale plek in Nederland 
bedienen wij de Nederlandse markt met 
duurzame oplossingen voor woning- 
en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel 
erfgoed, hotels- en retailsector, industrie, 
infrastructuur, sport, openbare ruimte en 
de scheepsbouw. Oplossingen die men 
terugvindt in gevels, balkons, galerijen, 
vloeren, wanden, badkamers, (groot)
keukens en andere toepassingen. Complete 
systemen waarin beproefde producten 
optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor 
kwaliteit kan worden gewaarborgd en 
faalkosten verminderd. Totaaloplossingen 
voor de bouw noemen we dat.

TOTAALOPLOSSINGEN
VOOR DE BOUW

Verbinden, versterken en 
beschermen
Tegellijmen, kitten, voegen, producten 
voor betonreparatie en -bescherming, 
waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden 
oplossingen die verbinden, versterken én 
beschermen. Maar we doen meer. Naast 
de technische support die wij geven 
voor, tijdens en na een project, delen wij 
ook onze kennis met de voorschrijvende 
markt en uitvoerende partijen in de vorm 
van productpresentaties en trainingen. 
Zo verbinden, versterken en beschermen 
we niet alleen met onze systemen, maar 
ook in de relatie met onze partners.

Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de 
bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er altijd wel een 
oplossing voorhanden. 
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Duurzaam streven 
Op allerlei fronten streeft Mapei naar 
verduurzaming. Dit doen wij door 
energieverbruik en de emissie van 
CO₂ te verminderen. Wij optimaliseren 
ons productieproces en gebruiken 
gerecyclede grondstoffen. We reduceren 
het watergebruik en brengen de 
afvalproductie terug. Tegelijkertijd 
ontwikkelen we emissievrije, VOS-vrije en 
lichtgewicht producten.

BOUWEN 
AAN EEN 
DUURZAME
TOEKOMST

Een beter milieu willen we allemaal. Als 
één van de grootste bouwleveranciers 
wereldwijd, hebben wij een morele 
verplichting om daar ook echt iets 
aan te doen. Zowel nationaal als 
internationaal zetten wij ons in om de 
impact, die onze producten hebben op 
het milieu, drastisch te verminderen. 

Gecertifi ceerde producten
Een groot deel van de producten van Mapei 
zijn gecertifi ceerd met een Environmental 
Product Declaration (EPD). Hierin staat 
welke impact een product heeft op het 
milieu in vergelijking met soortgelijke 
producten. Dit gaat op basis van de 
levenscyclus analyse (LCA), die uitgevoerd 
wordt conform de internationale norm ISO 
14025 (type III, milieuverklaringen). 

Alle CE-gemarkeerde producten van 
Mapei zijn voorzien van een Declaration 
Of Performance (DOP). Hierin staan de 
belangrijkste prestaties van het product en 
het beoogde gebruik.

BREEAM en LEED
Mapei biedt vergaande ondersteuning bij 
diverse internationale bouwmethodes. 
Zo maken wij inzichtelijk in hoeverre de 
gebruikte Mapei producten  in een project 
voldoen aan de Nederlandse richtlijn 
(BRL) opgesteld door de Dutch Green 
Building Council (BREEAM). En bieden we 
ondersteuning in het berekenen van LEED 
punten bij een project. Zo bouwen wij aan 
een duurzame toekomst.
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BREEAM 
Hoe toekomstbestendig een gebouw is, wordt 
getoetst met BREEAM, de internationale  
certifi ceringsmethode die in Nederland het meest 
gebruikt wordt. Door duurzaamheidsprestaties in 
kaart te brengen, wordt inzichtelijk hoe een gebouw 
presteert op gezondheid, energie, transport, water, 
materialen en afval. Met een BREEAM certifi caat 
wordt een gebouw geclassifi ceerd van Pass tot 
Outstanding. 

Duurzaam projectadvies
Wij kunnen helpen met BREEAM. Onze 
accountmanagers, productmanagers en 
technisch adviseurs werken nauw samen met 
opdrachtgevers om aan duurzaamheidscriteria  
te voldoen. Het bouwproject wordt uitvoerig 
geanalyseerd en we voeren waar nodig testen en 
controles uit op locatie. We houden in onze advisering 
rekening met gebruik, onderhoud, energieprestaties 
en milieutechnische randvoorwaarden. Op basis 
daarvan stellen we een uitgebreid projectadvies op, 
met een heldere toelichting op de aandachtspunten. 
Indien gewenst trainen we zelfs in de juiste 
verwerking van onze producten.

Complete oplossingen
Ons advies is altijd gebaseerd op complete 
systeemoplossingen. Deze systemen bestaan uit op 
elkaar afgestemde producten (veelal met EPD en 
DOP), die uitvoerig zijn getest en garanties bieden 
op kwaliteit en levensduur. Achteraf denken wij 
mee in resultaatgericht onderhoud.  Daarbij werkt 
Mapei ook continu aan verbetering van producten 
en processen. We doen dus eigenlijk alles wat er 
nodig is om toekomsbestendigheid te kunnen 
waarborgen. 

Om toekomstbestendig te kunnen bouwen, zullen we op een andere manier 
naar gebouwen moeten kijken. Met circulaire nieuwbouw, maar ook door 
de transformatie van bestaande gebouwen, kunnen we de impact die het 
gebouw heeft op de toekomst positief beïnvloeden.

TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN, 
DAAR HELPEN WIJ MEE

Het voordeel
Duurzaam bouwen beperkt zich echter niet alleen tot maatschappelijke 
aspecten. Ook fi nancieel levert het voordelen op. Stakeholders, lokale overheden, 
omwonenden, eigenaren en gebruikers hebben allemaal hun eigen belang. Een 
leefbare omgeving, comfortabel binnenklimaat, lagere energierekening, minder 
onderhoudskosten, subsidies; het zijn allemaal aspecten die effect hebben. Dit 
maakt dat een gebouw dat toekomsbestendig is, simpelweg meer waard is dan 
een ‘regulier’ gebouw. 
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Lobby’s, recepties en publieke ruimtes
» Decoratieve, onderhoudsvriendelijke muurverven 
» Comfortabele kunsthars- en cementgebonden gietvloeren
» Complete systemen voor de verlijming van tegels, tapijt, parket en LVT/PVC 

Restaurants en café’s
» Decoratieve, onderhoudsvriendelijke muurverven 
» Comfortabele kunsthars- en cementgebonden gietvloeren
» Complete systemen voor de verlijming van tegels, tapijt, parket en LVT/PVC 

Grootkeukens
» Resistente, hygienische wandcoatingsystemen 
» Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen
» Complete systemen voor de verlijming van tegels en LVT/PVC

Hotelkamers
» Waterdichtingssystemen voor natte ruimtes
» Decoratieve, hygiënische muurverven
» Comfortabele kunsthars- en cementgebonden gietvloeren en wandafwerkingen
» Complete systemen voor de verlijming van vloer- en wandtegels, behang (ook in   

natte ruimtes), tapijt, parket en LVT/PVC

Zwembaden en wellness
» Waterdichtingssystemen voor zwembaden
» Complete systemen voor de verlijming van mozaiek, keramiek en perronpanelen
» Veilige kunstharsgebonden gietvloeren
» Complete systemen voor de verlijming van parket en LVT/PVC

Recreatieve sport- en speelruimtes
» Kleurrijke, veilige en onderhoudsarme coatingsystemen voor binnen en buiten
» Duurzame lijmen voor kunstgras
» Complete systemen voor de verlijming van tegels, tapijt, parket en LVT/PVC

TOEPASSINGSGEBIEDEN

HOTELS

CAFE’S EN RESTAURANTS

RECREATIEWONINGEN

RECREATIEPARKEN

Ontdek onze 
oplossingen
voor hospitality
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Winkelcentra en winkelruimtes
» Decoratieve, onderhoudsvriendelijke muurverven 
» Comfortabele, personaliseerbare kunsthars-   

en cementgebonden gietvloeren en wandafwerkingen
» Complete systemen voor de verlijming van vloer- en wandtegels, 

behang, tapijt, parket en LVT/PVC

Voedingswinkels, magazijnen en koelcellen
» Resistente, hygienische wandcoatingsystemen 
» Chemisch, mechanisch en thermisch bestendige   

kunstharsgebonden vloersystemen
» Complete systemen voor de verlijming van tegelvloeren en   

wanden en LVT/PVC

Ontdek onze 
oplossingen voor 
de retailsector

TOEPASSINGSGEBIEDEN

WINKELS

DROGISTERIJEN

SUPERMARKTEN

GROENTEWINKELS

BAKKERIJEN 

SLAGERIJEN

BOUWMARKTEN

WOONZAKEN

(GROOT)WARENHUIZEN

WINKELCENTRA
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Een optimale klanttevredenheid is de basis voor 
een duurzame relatie. Van technisch advies, tot 
aan levering en after sales; een toegewijd team 
staat klaar om onze partners met de groots 
mogelijke zorg van dienst te zijn. 

Technische ondersteuning
Vanaf de ontwerpfase tot na oplevering geven onze 
technische mensen advies, geven ze trainingen en 
begeleiden ze projecten op locatie. De afdeling 
Technical Support is daarnaast verantwoordelijk 
voor het testen van materialen en het maken van 
monsters voor projecten. 

Online ondersteuning
In onze online productinformatiebibliotheek zijn de 
meest actuele technische informatiebladen (TDS’en), 
veiligheidskaarten (SDS’en), milieuproductverklaringen 
(EPD’s) en andere documenten te downloaden. 
Daarnaast bieden diverse online (kleuren)tools en de 
documentatiebibliotheek verdere ondersteuning. En 
met onze eigen STABU-bestekservice zijn in enkele 
stappen bestekteksten te downloaden.

Werken aan 
duurzame
relaties

Mapei Academy
Mapei organiseert trainingen voor elke vakspecialist uit de bouw. 
Voor projectontwikkelaars, architecten, aannemers, distributeurs 
en de specialist, die direct met onze producten werkt. In ons 
trainingscentrum in Apeldoorn leiden we mensen op, spijkeren 
we ze bij en beantwoorden vragen uit de markt. We trainen in de 
toepassing van complete systemen. We informeren over vernieuwde 
normeringen. En we demonstreren hoe onze producten zijn te 
verwerken. 

KENNIS BRENGT ONS 
VERDER
De bouw staat nooit stil. Technische ontwikkelingen volgen 
elkaar snel op, producten worden vernieuwd en normen 
bijgesteld. Om bij te blijven, is kennis nodig. Daarom delen wij 
onze kennis, zodat we samen komen tot het allerbeste resultaat.



Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
mapei.nl

WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOSPITALITY EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW

EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI




