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Energieneutraal wonen en werken, circulair bouwen, de Wet 
kwaliteitsborging; het vraagt wat van de bouw. 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 van fundering 
tot dak 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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Faalkosten voorkomen
Als geen ander weet Mapei waar een kwalitatief 
goed gebouw aan moet voldoen. Of het nu gaat 
om het voorkomen van constructieve fouten, 
vochtproblemen, slecht ventilerende gevels of een 
ongezond binnenklimaat. Wij kunnen helpen om 
aan de Wet kwaliteitsborging te voldoen. Dat doen 
wij door goed te luisteren naar de wensen van de 
opdrachtgever, maar daarbij ook te kijken naar de 
eindgebruiker. Door intensieve samenwerking en 
meedenken, helpen wij onze partners het risico op 
verwerkingsfouten te verminderen en faalkosten te 
voorkomen.  

Projectadvies
Onze accountmanagers, productmanagers en 
technisch adviseurs werken nauw samen in 
projectbegeleiding. Het werk wordt uitvoerig 
geanalyseerd en we voeren waar nodig controles 
uit ter plaatse. We houden rekening met 
gebruiksfrequentie, onderhoud, energieprestaties 
en of er milieutechnische randvoorwaarden worden 
gesteld. Op basis daarvan stellen we een uitgebreid 
projectadvies op, met een heldere toelichting 
op de aandachtspunten en een stap-voor-stap 
werkbeschrijving. Indien gewenst trainen we zelfs 
in de juiste verwerking van onze producten. 

Garantie op kwaliteit
Ons advies is altijd gebaseerd op complete 
systeemoplossingen. Deze systemen bestaan uit 
op elkaar afgestemde producten, die uitvoerig 
zijn getest en garanties bieden op kwaliteit 
en levensduur. Achteraf denken wij mee in 
resultaatgericht onderhoud, wat niet alleen de 
levensduur verlengt, maar op termijn ook een fl inke 
kostenbesparing oplevert. We doen dus eigenlijk 
alles wat er nodig is om de kwaliteit te kunnen 
waarborgen. 

Projecten worden complexer en opdrachtgevers kritischer. Opdrachtgevers 
willen kwalitatieve gebouwen, die voldoen aan de wensen en verwachtingen 
van gebruikers. De Wet kwaliteitsborging ziet erop toe dat dit gebeurt.

WET KWALITEITSBORGING, 
DAAR HELPEN WIJ MEE

Transparantie
Volgens de Wet kwaliteitsborging moeten bouwbedrijven tijdens het project 
toetsen of alles volgens plan verloopt en ook achteraf inzichtelijk kunnen maken 
hoe een project tot stand is gekomen. Dit zorgt voor meer transparantie en de 
bouwkwaliteit van gebouwen wordt hiermee verbeterd.  Een onafhankelijke 
kwaliteitsborger controleert of de wettelijke technische eisen in acht worden 
genomen.
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Kelders en garages
» Waterdichting- en betonreparatiesystemen 

voor kelders
» Waterdichte, resistente coatingsystemen voor 

keldervloeren
» Elastische, scheuroverbruggende muurverven

Balkons, galerijen en trappenhuizen
» Hulpstoffen en reparatiesystemen 
  voor beton
» Constructieve versterkingssystemen voor 

beton
» Veilige en onderhoudsarme coatingsystemen 

voor intensief gebruikte vloeren
» Complete systemen voor de verlijming van 

intensief gebruikte tegelvloeren

Buitengevels
» Complete gevelsystemen voor reparatie en 

bescherming
» Constructieve versterkingssystemen   

voor gevels
» Complete systemen voor prefab gevels  

Ontdek onze 
oplossingen voor 
de woning- en 
utiliteitsbouw

Of het nu gaat om een duurzaam behoud 
van constructies, of een veilig, hygiënisch 
en comfortabel leefklimaat; Mapei biedt 
totaaloplossingen, die een antwoord bieden 
op complexe vraagstukken in de woning- en 
utiliteitsbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SOCIALE WONINGBOUW

APPARTEMENTENCOMPLEXEN

KANTOORCOMPLEXEN

ONDERWIJSINSTELLINGEN

ZORGINSTELLINGEN

PREFAB

PARTICULIERE SECTOR
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Wand- en vloerafwerkingen
» Decoratieve, beschermende    

muurverven voor wanden
» Decoratieve cementeuze en     

harsgebonden vloersystemen
» Complete systemen voor de verlijming 

van tegelvloeren, tapijt, parket en 
LVT/PVC

Badkamers en keukens
» Waterdichtingssystemen voor natte   

ruimtes 
» Naadloze en duurzame harsgebonden   

vloersystemen
» Complete systemen voor de verlijming 

van tegels (keramiek en natuursteen),   
LVT/PVC en behang

Daken
» Gebruiksklare waterdichtingssystemen

voor daken
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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

WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOSPITALITY EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW

EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

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




