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alebo rekonštruovať, vie, že ponúkame systémy 
pre izoláciu akejkoľvek konštrukcie. Do povedomia 
laickej verejnosti sa chceme dostať aj ďalšou 
kampaňou, ktorú spustíme v druhej polovici tohto 
roka. Komunikovať bude najširší sortiment farbených 
odtieňov škárovacích mált na trhu.
Pripomenieme si aj 80 rokov, ktoré oslavuje značka 
Mapei. S pomocou našich výrobkov vznikli tisíce 
významných projektov po celom svete. Spomedzi 
aktuálnych slovenských projektov spomeňme 
stavbu Národného futbalového štadióna, kam 
dodávame prísady do betónov.
Sme poctení, že naša slovenská pobočka je už 
šestnásty rok súčasťou príbehu rodinnej firmy, ktorý 
sa začal písať v garáži na predmestí Milána. Hrdo sa 
preto pridávame do zástupu gratulantov.

Mapei opiera svoju filozofiu o tri piliere: partnerstvo, 
inováciu a špecializáciu. V tomto čísle Reality Mapei 
vyzdvihujeme najmä partnerstvo. Vďaka dlhodobej 
a korektnej spolupráci s našimi partnermi môžeme 
úspešne uvádzať do života projekty, ktoré sú 
prospešné nielen pre nás, ale aj pre druhých. 
Príkladom kvality vzájomných vzťahov bola 
tohtoročná Mapei Akadémia, do ktorej sa zapojilo 
aj množstvo majstrov, ktorí so značkou Mapei 
doposiaľ nepracovali. Nový koncept podujatia, v 
ktorom aktívne participovali aj naši obchodní partneri 
sa osvedčil. Ich spokojné reakcie naznačujú, že 
podujatie malo prínos pre všetkých. V budúcnosti 
preto neobídeme ani regióny, kde značka Mapei 
ešte nie je udomácnená. Tam, kde je značka Mapei 
zabehnutá, sa zas zameriame na špecializované 
témy.
Špecializácia je ďalším dôležitým pilierom našej 
spoločnosti. Preto máme záujem ukazovať moderné 
spôsoby a technológie špecializovaným firmám 
v oblasti priemyselných podláh, hydroizolácii 
spodných stavieb a zateplenia. Realizačnej firme 
na mieru pripravíme krátke školenia priamo na 
stavbe. S otázkami a s riešením problémov stavby 
pomôže náš technický tím. Vďaka tomu si môžeme 
stáť za tvrdením, že Mapei je nositeľom inovatívnych 
výrobkov a technológií, ktoré uľahčujú život 
realizátorom i investorom.
Pociťujeme tiež, že segment hobby majstrov a 
drobných realizátorov začína byť čoraz silnejší. 
Keďže starostlivosť o koncového zákazníka má 
svoje špecifiká, rozhodli sme sa zlepšiť servis v tejto 
oblasti. Náš dlhoročný kolega Ján Juríček prebral 
zodpovednosť za našich top partnerov v tomto 
segmente. Podá im pomocnú ruku pri zvyšovaní 
predaja výrobkov Mapei širokej verejnosti.
Podporujeme kvalitné remeslo. Považujeme preto 
za dôležité, že sme sa stali generálnym partnerom 
Cechu obkladačov Slovenskej republiky. A aby sa 
dobré remeslo nevytratilo zo Slovenska nadobro, 
začali sme sa venovať aj odbornému vzdelávaniu 
mládeže. 
Vďaka partnerstvu sa nám darí napredovať a 
postupne napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili. 
Dnes už bežný stavebník, ktorý sa chystá stavať 
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V roku 2017 oslavuje Mapei 80. výročie svojej existencie. Aký je príbeh úspechu, 
ktorý trvá už 80 rokov a stále pokračuje? Z firmy, ktorá bola založená na pred-
mestí Milána v roku 1937, sa vďaka bezkonkurenčnému know-how stal líder na 
trhu s výrobkami pre stavebníctvo s celosvetovým pôsobením.
Spoločnosť Mapei sa svojimi výrobkami od založenia až dodnes podieľa na menších i 
rozsiahlych rekonštrukciách, či na ochrane dôležitých historicky i kultúrne významných 
stavieb po celom svete. Výrobky Mapei sa stali súčasťou najmodernejších architek-
tonických komplexov, projektov najvyššej technickej obtiažnosti, ale aj významných 
verejných stavieb či športových zariadení. Značka Mapei bola prítomná na realizácií 
najprestížnejších múzeí, rekonštrukciách historických budov, ako aj na stavbách verej-
nej infraštruktúry a obytných budov.
Aby Mapei spĺňal najvyššie štandardy nastavené vo svete, riadi sa jednoznačnou kor-
porátnou filozofiou: špecializácia v stavebníctve, internacionalizácia a výskum. Svojim 
zákazníkom ponúka služby na mieru. Mapei je pre zákazníka zároveň partnerom.
Kľúčové je úsilie Mapei vo výskume: zameriava sa na poskytovanie bezpečných a ino-
vatívnych riešení na zlepšenie pracovného prostredia a kvality života na všetkých stav-
bách a vo všetkých stavebných projektoch, a to aj tých najťažších a najnáročnejších. 
Pre výrobné závody, kde vznikajú riešenia pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy, sa inovácia 
stáva každodennou záležitosťou. Používajú sa v nich najmodernejšie technológie pre 
rýchlo sa rozvíjajúci priemysel, pričom sa neustále sleduje kontrola kvality: od surovín 
až po obal.

Už 80 rokov 
staviame 
budúcnosť
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1937 - 1976 1977 - 1986 1987 - 1996

OCHRANNÉ  
A DEKORATÍVNE 
NÁTERY NA STENY

VÝROBKY PRE 
PRUŽNÉ A TEXTILNÉ 
PODLAHOVÉ KRYTINY

VÝROBKY NA PRÍPRAVU 
PODKLADOV

VÝROBKY PRE KERAMIKU  
A PRÍRODNÝ KAMEŇ

PRUŽNÉ TESNIACE  
A LEPIACE TMELY

VÝROBKY PRE  
DREVENÉ PODLAHY

VÝROBKY PRE STAVEBNÍCTVO

HYDROIZOLÁCIE

VÝROBKY NA OPRAVU MURIVA

Zamestnanci
620

124.1

Produktové 
skupiny

1293

Príjmy celkovo 
milióny €

325.7
3

0

Robbiano di Mediglia (Taliansko) Deerfield Beach (Florida, USA)

Inovatívne výrobky pre stavebníctvo sa vyrábajú v 70 výrobných zá-
vodoch Mapei v 32 krajinách na piatich kontinentoch. Kompletný ce-
losvetový sortiment stavebných materiálov tvorí viac ako 1600 výrob-
kov (lepidlá, tesniace tmely, malty, prísady, latexy, nátery atď.).
Mapei vyrába rozmanité, vysoko kvalitné výrobky navrhnuté s cieľom 
uspokojiť potreby viac ako 65 000 zákazníkov na celom svete. Široký 
sortiment výrobkov umožňuje spoločnosti Mapei podieľať sa aktívne 
na zlepšovaní technických vlastností budov: od zabezpečenia proti 
zemetraseniu po tvorbu zdravého životného, či pracovného prostredia.
Zodpovedný ekologický prístup, ktorý je zameraný na ochranu život-
ného prostredia na celosvetovej úrovni, uplatňuje Mapei v každej fáze 
životného cyklu výrobkov. Od vývoja v laboratóriách až po výrobu, od 
likvidácie obalu až k zákazníckemu servisu a vytváraniu príjemného 
životného prostredia. Deje sa tak vďaka výrobkom Mapei, riadeniu 
systému kvality, ekologickej výrobe a bezpečnosti v zhode s norma-
mi vydanými nezávislými certifikačnými orgánmi v oblasti ekologickej 
udržateľnosti.
Ako vedúci hráč v tejto veľkej výzve v mene etiky, transparentnosti a 

81 pobočiek
70 výrobných závodov
5 kontinentov
32 krajín
2,3 miliárd eur  
celkového obratu
viac ako 1600 výrobkov 
pre stavebníctvo
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VÝROBKY PRE STAVEBNÍCTVO

HYDROIZOLÁCIE

VÝROBKY NA OPRAVU MURIVA

2007 - 20161997 - 2006

PRÍSADY DO BETÓNOV

VÝROBKY PRE PODZEMNÉ 
STAVBY

MLETÉ PRÍSADY  
DO CEMENTOV
 
CEMENTOVÉ A EPOXIDOVÉ 
PODLAHY

VÝROBKY PRE ŠPORTOVÉ  
ZARIADENIA

VÝROBKY PRE MESTSKÝ  
DIZAJN

VÝROBKY PRE LODNÝ  
PRIEMYSEL

2017

1350

386.3

5900

1584

VÝROBKY NA SPEVNENIE 
KONŠTRUKCIÍ

VÝROBKY NA TEPELNÚ IZOLÁCIU

VÝROBKY NA AKUSTICKÚ 
IZOLÁCIU

VÝROBKY NA ÚDRŽBU CIEST

4800

1428

9000

2300

Pracuje u nás takmer 10 000 
zamestnancov, z toho viac ako 
1000 v našich 18 výskumných 
a vývojových centrách.

Delta, British Columbia (Kanada) Nilai (Malajzia)

zodpovednosti Mapei teraz venuje ešte viac pozornosti monitorova-
niu noriem a smerníc týkajúcich sa výrobkov, ktoré sú v súčasnosti na 
trhu. Pre tento účel využíva pomoc akreditovaných laboratórií nielen  
v Taliansku, ale aj v zahraničí. 
Mapei sa neustále rozrastá na základe svojich znalostí a vzťahov 
vnútri aj mimo obchodnej sféry. Spoločnosť svoj záväzok jasne sta-
novila vo svojom etickom kódexe s celosvetovou platnosťou. Mapei 
totiž verí, že poctivosť a transparentnosť nie sú iba slová.
Ako hovorí Giorgio Squinzi: „Spôsob, akým pracujeme, nie je pomi-
nuteľný, je založený na stabilných základoch, ktoré sú trvalé. Ide o 
piliere, na ktorých bola pred 80 rokmi založená spoločnosť Mapei. 
Tieto piliere nám umožňujú, aby sme s istotou hľadeli do budúcnosti. 
Kreativita, nezávislosť a schopnosť kombinovať tvrdú prácu a zruč-
nosti: to sú základy, na ktorých stojí Mapei. Sú to tiež charakteristické 
črty žien a mužov, ktorí žijú vo veľkom svete Mapei. To všetko pre-
to, aby sme v budúcnosti mohli byť vedúcimi hráčmi, v čase keď sa 
harmonicky prepojí technológia, kreativita a inovácia, tvrdá práca a 
tímová práca. “
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1937
 Mapei Spa

1978
 Mapei Inc. 

1981
 Mapei Austria  

GmbH

1984
 Mapei Corp.
 Mapei France SA

1985
 Mapeifin Srl

1989
 Mapei East Corp.
 Mapei Far East Pte Ltd
 Mapei UK Ltd

1991
 Mapei Kft
 Mapei spol sro
 Mapei Spain SA

1992
 Mapei GmbH

1993
 Mapei Australia Pty Ltd
 Mapei Caribe Inc.

OSLAVY PO 
CELOM SVETE
SPOLOČNOSŤ MAPEI SPA OSLÁVI V ROKU 2017 
SVOJ 80. ROK V BIZNISE. SEDEM DCÉRSKYCH 
SPOLOČNOSTÍ SKUPINY OSLÁVILO V ROKU 2016 
VÝZNAMNÉ MÍĽNIKY VO SVOJOM PODNIKANÍ. V 
TOMTO VYDANÍ REALITY MAPEI PRIBLIŽUJEME 
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ VÝROČIA.
NOVÉ NÁPADY POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ INOVATÍVNE 
POSTUPY, A TIE PLODIA ĎALŠIE A ĎALŠIE NÁPADY

1981   AUSTRIA  
 Mapei Austria GmbH
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1994
 Mapei Suisse SA
 Vinavil Spa
 Mapei Malaysia Sdn Bhd

1995
 Mapei Benelux SA

1996
 Mapei Venezuela CA
 Mapei AB

1997
 Vinavil Americas Corp.
 Zao Mapei

1998
 Mapei doo

1999
 Mapei Argentina SA
 Mapei OY
 Mapei AS
 Resconsult AS

2000
 Adesital Spa
 VA.GA. Srl
 Vinavil Egypt   

   for Chemicals SAE
 Gorka Cement Sp.zoo
 Mapei Polska Sp.zoo

2001
 Mapefin  

   Deutschland GmbH
 Mapei Hellas SA
 Lusomapei Lda
 Mapei SK, s.r.o.
 Vinavil Far East Pte Ltd

2002
 Sopro Polska Sp.zoo
 Sopro Bauchemie  

          GmbH (Germany)
 Sopro Bauchemie  

          GmbH (Austria)
 Sopro Bauchemie GmbH   

          (Swiss branch office) 
 Cercol Spa
 Cercol Iberia SL
 Vinavil Americas Inc.

2003
 Sopro Hungaria Kft
 Mapei New Zealand Ltd

2004
 Mapei China Ltd

2005
 Mapei Construction 

   Materials (Guangzhou) 
   Co. Ltd

 Mapei Vietnam Ltd
 Sopro Cz Sro

2006
  Rasco Bitumentechnik GmbH
 Mapei Construction

    Materials (Guangzhou) 
    Co. Ltd Shanghai 
    branch company

 Sopro Netherland BV
 000 Sopro Russia
 Mapei Romania Srl
 Mapei Ukraina LLC
 4307721 Canada Inc.

2007
 Mapei Construction 

   Chemicals Llc 
 Caribean Sand Company Llc

2008
 U.S. Sassuolo Calcio Srl
 Polyglass Spa
 Polyglass GB Ltd
 Polyglass USA Inc.
 Polyglass Romania Srl
 Mapei Croatia doo

2009
 Mosaico+ Srl
 Mapintec Srl
 Mapei Betontechnik GmbH
 Mapefin Austria GmbH
 Mapei Bulgaria EOOD
 Mapei Nederland BV
 Mapei South Africa Pty Ltd

2010
 Mapei Korea Ltd
 Mapei De Mexico SA DE CV
 Mapei Denmark AS

2011
 Mapei Construction  

   Chemicals Panama SA
 Mapei Construction 

   Products India Pvt Ltd

2013
 Mapei Brasil Construction   

   Materials Ltda 
 Mapei SRB doo 
 Mapei Yapi Kimyasallari  

   Inşaat Sanayi ve Ticaret  
   Anonim Şirketi

 Mosaico+ Ukraine

2014
 Mapei Doha LLC 
 Representative Office of  

   ZAO Mapei in Kazakhstan
 General Resource  

   Technology Corp. 

2015
 Mapei Costa Rica
 PT MAPEI Indonesia  

   Construction Products

2016
 Mapei Perù sac
 Mapei Philippine Inc.

  AUSTRIA  
 Mapei Austria GmbH

1991   HUNGARY 
 Mapei Kft

  CZECH REPUBLIC  
 Mapei spol sro

  SPAIN 
 Mapei Spain SA

2006  PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 Mapei Construction Materials 
 (Guangzhou) Co. Ltd

 ROMANIA  
          Mapei Romania Srl

 UKRAINE 
          Mapei Ukraine LLC
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EDITORIAL

Hneď na úvod by som pri príležitosti 80 rokov od založenia Mapei chcel pove-
dať, že táto spoločnosť nikdy nezradila svoje poslanie byť vedúcim hráčom 
v inováciách stavebného trhu a často aj predvídaní jeho ďalších potrieb.
Túto výzvu ako prvý smelo a s odhodlaním prijal môj otec Rodolfo. V dobe, 
ktorá bola v mnohých ohľadoch priekopnícka, prezieravo vycítil, že progres  
a zdokonaľovanie budú mať rýchly a značný dosah na oblasť „podporných ma-
teriálov pre stavebníctvo a priemysel“ (to v skutočnosti znamená meno Mapei).
Mapei bol priamym výsledkom tejto prezieravosti a spoločnosť bez prestávky 
rastie až do dnešného dňa. Nestráca však pritom zo svojej víťaznej symbiózy 
rodinných a obchodných hodnôt.
Ak sa pozrieme desať rokov späť a porovnáme dnešné výsledky s tými zverej-
nenými pri príležitosti prvého významného jubilea Mapei – 70 rokov od založenia 
– na prvý pohľad ide o naozaj výnimočné výsledky.
Za poslednú dekádu sa svetový stavebný trh výrazne zmenil: v niektorých 
krajinách, ako napríklad v Taliansku a Francúzsku, sa zmenšil, v iných zase roz-
rástol.
V Taliansku, kde sa trh zredukoval o polovicu, sa spoločnosti Mapei po-
darilo úspešne adaptovať a udržať si status, ktorý tu získala. Vo zvyšku 
sveta Mapei narástol o 62 až 82 %, získal nové podiely na trhu a uzatvoril 
nové akvizície.
Mapei počas tohto procesu adaptácie a rastu nikdy nezmenil kurz. Neustále 

rozširoval svoju širokú ponuku produktov a pritom 
sa stále držal troch základných pilierov, ktoré od-
jakživa charakterizujú jeho rast: špecializácia, in-
ternacionalizácia a nekončiaca oddanosť výskumu  
a vývoju. Tým, že sme otvorili toľko nových tovární 
po celom svete a rozšírili naše obchodné aktivity do 
toľkých nových krajín, sme sa stali omnoho konku-
rencieschopnejšími.
Naša neustála túžba rásť sa odzrkadlila aj v číslach. 
Skupina Mapei dnes má 81 dcérskych spoločnos-
tí, 18 hlavných centier výskumu a vývoja, z toho  
1 korporátne laboratórium, a 70 tovární fungujúcich 

v 32 krajinách sveta, z ktorých každý má svoje vlastné laboratórium kontroly 
kvality. Tieto dôležité fakty a čísla sú svedectvom o úspešnosti procesu, ktorý 
začal ešte v 70-rokoch minulého storočia, a odvtedy ani na chvíľu nepoľavil.  
Za spomenutie stojí aj fakt, že za posledných 10 rokov získala skupina celkom 
20 nových dcérskych spoločností vrátane start-upov a akvizícií. 
Neustála internacionalizácia úzko súvisí s narastajúcim obratom za po-
sledných 20 rokov: kým začiatkom 90-tych rokov predstavoval 150 miliárd ta-
lianskych lír, už v roku 2001 dosiahol výšku 725 miliónov eur, z toho 57 % po-
chádzajúcich zo zahraničia. Od roku 2006 narástol počet produktových radov 
z 9 na dnešných 16 a celkový počet zamestnancov z kúsok cez 500 v 90-tych 
rokoch na 4800 v roku 2006, a dnes ich počet atakuje hranicu 10 000, pričom 

Budúcnosť 
začína už dnes

»V Taliansku, kde sa trh 
zredukoval o polovicu, sa 
spoločnosti Mapei podarilo 
úspešne adaptovať a udržať  
si status, ktorý tu získala.  
Vo zvyšku sveta Mapei  
narástol o 62 až 82 %

»Výskum a 
vývoj: hybná 
sila rastu

Giorgio Squinzi
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12 % z nich pracuje v oblasti výskumu.
Za prudkým rozmachom stojí množstvo úspechov v rôznych častiach sveta 
– v Severnej Amerike, Veľkej Británii, Poľsku, severnej Európe aj v rozsiahlom 
ázijsko-tichomorskom regióne.
Rastom som bol odjakživa posadnutý. Zdravým, vyváženým a stabilným 
rastom, ktorý za sebou zanecháva základy pre ďalší rozvoj.
Transparentným rastom bez skratiek, založenom na procese internacio-
nalizácie, ktorý dokáže sebestačne fungovať v jednej krajine za druhou a stále 
tvorí jeden zo základov poslania našej korporácie.
Rastom v súlade so starostlivo vybranými cieľmi v mene udržateľnosti, zame-
ranom na vývoj čoraz kvalitnejších produktov.
Udržateľnosť a úcta k životnému prostrediu sú pre Mapei záväzkom. Nikdy 
nezabúdame, že ak nie je ekologicky udržateľná spoločnosť, nikdy také nebudú 
ani jej produkty. „Udržateľné“ stavebníctvo zahŕňa aj šetrenie prírodnými zdroj-
mi, vodou, energiou a neobnoviteľnými materiálmi, a zároveň znižovanie emisií 
a tuhého aj tekutého odpadu.
Pri tom všetkom však netreba prehliadať dôležitú sociálnu úlohu Mapei. 
Práve tá podľa mňa príkladne ukazuje, ako možno správne rásť: žiadne zápor-
né výkazy ani pokles tržieb, žiadne prepúšťanie nadbytočných zamest-
nancov. Namiesto nich finančná podpora športových aktivít, umeleckých ini-
ciatív a univerzitných projektov.
Globálna vízia toho, ako robiť biznis. Biznis 
orientovaný na ľudí tvoriacich výnimočný svet 
Mapei a naša viera v ich vrodené schopnosti.
Tieto výnimočné výsledky sme dosiahli vďaka 
úžasnému tímu takmer 10 000 ľudí, ktorým 
by som pri tejto výnimočnej príležitosti chcel čo 
najúprimnejšie poďakovať.
Len vďaka ich pričineniu môžeme zveľaďovať 
kombináciu kreativity a inovácie, ktorá tvorí 
základ obchodnej kultúry Mapei.
Nové nápady pomáhajú vytvárať inovatívne 
postupy a tie plodia ďalšie a ďalšie nápady. 
Tento čarovný kolobeh môže fungovať len vďa-
ka výnimočným ľuďom pracujúcim v prostredí 
podnecujúcom kreativitu. Tam, kde sú jasne 
stanovené ciele a panuje odhodlanie zdokona-
ľovať sa. 
Transparentnosť a efektivita vedú k inováciám a garantujú tie najlepšie 
výkony: týmito princípmi sa riadi úžasná skupina, ktorá má predurčené rásť aj 
v budúcnosti.
Ako raz povedal Pápež Ján Pavol II, nezabúdajme, že „budúcnosť začína 
dnes, nie zajtra.“

Úžasný tím takmer  
10 000 ľudí»

»Udržateľnosť  
a úcta  
k životnému 
prostrediu:  
2 nevyhnutné 
záväzky

Transparentnosť a efektivita 
vedú k inováciám a garantujú 
tie najlepšie výkony

»

Transparentný rast bez 
skratiek, založený na procese 
internacionalizácie

»

11



VÝBER PODĽA
FARBY

VÝBER PODĽA
MIESTA POUŽITIA

NAJŠIRŠIA 
PALETA FARIEB 
ŠKÁROVACÍCH MÁLT
Škárovacie malty Mapei patria medzi najžiadanejšie 

výrobky na trhu. Vďaka svojmu vzhľadu a 
funkčnosti sú prirodzenou voľbou 

investorov, architektov i realizá-
torov. Mapei plánuje podpo-

riť predaj tejto skupiny vý-
robkov promo kampaňou  
v druhej polovici roka 
2017.



V tomto roku pribudnú do ponuky škárovacích mált Mapei nové farebné odtiene, ktoré odrážajú 
aktuálne trendy v oblasti keramických obkladov a dlažieb. „Mapei ponúkne najširšiu paletu farieb 
škárovacích hmôt na slovenskom trhu. Túto skutočnosť sme sa rozhodli podporiť aj imidžovou 
reklamnou kampaňou,“ vysvetľuje Stana Radivojevič, marketingová manažérka Mapei.

Kľúčovým marketingovým nástrojom kampane bude špeciálna webová stránka, kto-
rá stavebníkom uľahčí výber škárovacích mált pre obklady a dlažby v interiéri i 
v exteriéri. Pomocou dizajnovo atraktívnej stránky si zákazník môže v nie-
koľkých jednoduchých krokoch vybrať najvhodnejšiu škárovaciu maltu 
podľa miesta použitia, ale aj podľa preferovanej farby. 

Užívateľsky priateľský systém tiež automaticky navrhne staveb-
níkovi vhodné výrobky, pomocou ktorých dotiahne svoju fa-
rebnú predstavu do dokonalosti. Dostupné bude aj online 
odborné poradenstvo pri problémoch na stavbe.

Stránka bude v druhej polovici roka 2017 podpo-
rená reklamnou kampaňou, ktorá bude zame-
raná na hobby segment zákazníkov, ako aj 
na profesionálnych realizátorov.

www.skarujsmapei.sk

S E R E N E

T R A D I T I O N A LN A T U R A L

R O M A N C E

G L A M O U R

Hravo a navždy
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CITY



  Realita Mapei  07/2017         

NOVÁ DOMINANTA ZMENILA PANORÁMU BRATISLAVY A ZÍSKALA TITUL 
STAVBA ROKA 2016. POLYFUNKČNÝ KOMPLEX PANORAMA CITY PONÚKA 
SVOJIM OBYVATEĽOM VYSOKÝ ŠTANDARD MESTSKÉHO BÝVANIA  
A ORIGINÁLNE VÝHĽADY.

Dvojičky Panorama City na nábreží Dunaja, neďaleko Sloven-
ského národného divadla a nákupnej galérie EUROVEA, sa stali 
so 108 metrami najvyššími obytnými budovami na Slovensku. 
Postupne sa tieto ikonické stavby stanú súčasťou modernej 
mestskej zóny, ktorá vzniká v tejto bývalej priemyselnej lokali-
te. Obyvatelia však zatiaľ musia počítať s aktívnym stavebným 
ruchom v okolí. 
Každá veža ponúka 33 poschodí s bytmi, ktorých pôdorysy boli 
prispôsobené pre rôzne typy domácností. Okrem 606 bytov je 
súčasťou projektu aj zelený park, obchody, kancelárie, reštau-
rácie a ďalšie prevádzky, ktoré spríjemňujú život ich obyvateľom. 
Na prízemí oboch veží vznikla obchodná galéria. Na ďalších 
troch podlažiach podnože je parkovanie, na štvrtom sa nachá-
dzajú pivničné kobky. 
Dôraz na vysoký komfort bývania podčiarkuje vysoká kvalita 
spoločných priestorov, vrátane recepcie s 24-hodinovou pre-
vádzkou, či koberec v medzibytových chodbách. 
Panorama City ponúka kvalitné mestské bývanie s dobrou do-
stupnosťou a vynikajúcou občianskou vybavenosťou. Najväč-
šou výhodou projektu sú však určite originálne výhľady.

TROJUHOLNÍKOVÝ PÔDORYS
Obytné veže originálneho trojuholníkového tvaru s impozantnou 
výškou nielenže umožňujú unikátny výhľad na Bratislavu, ale zá-
roveň dotvárajú jej panorámu. Vďaka trojuholníkovému pôdory-
su veží poskytuje výhľad prakticky každý byt. Výhľady na mosty, 
rieku, historickú časť mesta až po širšie centrum sú príjemnou 
kulisou každého bytu. 
Pôdorys v tvare trojuholníka ovplyvnil aj riešenie jednotlivých 
poschodí, ako aj dispozície bytov a polyfunkčných priestorov. 
Natočenie oboch budov umožnilo, aby si navzájom netienili, ale 
vytvorili kompaktný celok, ktorý však nepôsobí masívne. Kon-
cept dvoch obytných veží definoval katalánsky architekt Ricardo 
Bofill, ktorého ideu ďalej rozpracoval Ing. arch. Juraj Hermann.
Snahou architektov bolo vytvoriť nadčasovú architektúru, ktorá 
má ambíciu stať sa novou ikonou panorámy Bratislavy. Archi-
tektúre stavby dominuje biela farba uplatnená na horizontálnych 
parapetných pásoch, ktoré striedaním svojej hrúbky artikulujú 
drobnokresbu architektúry celej stavby. 
Stavba spĺňa vzhľadom na svoju výšku veľmi prísne požiadavky 
na odolnosť, fyzikálne vlastnosti a kvalitu prevedenia fasád. V 
tomto prípade sa použilo systémové objektové riešenie, ktoré 
bolo špeciálne navrhnuté pre tento objekt. Odskúšané bolo v 
laboratórnych podmienkach, ktoré preverili, ako sa fasádny sys-
tém správa aj v záťažových podmienkach. Za svoje stavebné i 
architektonické riešenie si toto dielo odnieslo titul Stavba roka 
2016.

BYTY S MESTSKÝM NADŠTANDARDOM
V posledných rokoch sa trh nehnuteľností v hlavnom meste vy-
víja turbulentným tempom. Posunuli sa tiež nároky kupujúcich 
smerom k vyššiemu štandardu. Panorama City im ho ponúkol. 
Záujem kupujúcich podporila tiež skutočnosť, že každý byt má 
vlastný balkón alebo lodžiu.
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Developer stavil na nadpriemerné vybavenie nielen spoločných 
priestorov, ale najmä bytov. Byty boli v ponuke buď ako holo-
byty alebo v štandarde. Väčšina kupujúcich si zvolila štandard,  
v ktorom boli zahrnuté drevené parkety, kvalitné obklady, dlažby 
a kompletná sanita v kúpeľni. Pre Mapei, ktorý na Panorama City 
dodával systémové riešenie pre hydroizoláciu kúpeľní, bola táto 
zákazka výzvou najmä z hľadiska objemu. V spolupráci s kú-
peľňovým štúdiom Rokur, ktoré dodávalo a realizovalo obklady, 
dlažbu a sanitu, poskytli v rámci štandardu spoľahlivé riešenia 
pre krásnu a funkčnú kúpeľňu, ktorá zodpovedá očakávaniam 
svojich nových majiteľov.
Mapei odporučil rokmi overený systém hydroizolácie kúpeľní 
pomocou hydroizolačnej stierky MAPEGUM WPS, ktorá sa na-
niesla na podklad ošetrený penetračným prípravkom PRIMER 
G. Miesta prestupov konštrukcií sa vodotesne zabezpečili po-
mocou pogumovaného pásu MAPEBAND. Na lepenie obkla-
dov a dlažieb sa v závislosti od finálneho obkladu použilo le-
pidlo ADESILEX P9 alebo KERAFLEX. Na výplň škár sa použila 
osvedčená dvojica – cementová škárovacia malta ULTRACO-
LOR PLUS a protiplesňový silikónový tmel MAPESIL AC.
V Panorama City sa výrobky Mapei uplatnili aj v spoločných 
priestoroch – pri realizácii podláh na vstupoch do oboch veží. 
MAPETEX SYSTÉM umožnil lepenie veľkoformátovej dlažby  
v celej ploche bez priznania pôvodných dilatačných škár umiest-
nených v podkladovej vrstve. Celková plocha každej chodby 
bola 250 m². 

TECHNICKÉ ÚDAJE
PANORAMA CITY, Bratislava
Rok realizácie: 2014-2016
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre lepenie 
a škárovanie obkladov a dlažieb 
Mapei koordinátor: Michal Navrátil, Róbert Zadrabaj
Mapei distribútor: MAPEI SK, s.r.o.
Investor: J&T REAL ESTATE, a.s.
Realizátor: Rokur, s.r.o.

VÝROBKY MAPEI
Hydroizolácie: Mapegum WPS, Mapeband
Inštalácia obkladových prvkov: Mapetex Systém, Primer G, 
Adesilex P9, Keraflex, Ultracolor Plus, Mapesil AC
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Produkt info

Bezkonkurenčný výber farebných  
odtieňov škárovacích mált 
Výskum a vývoj Mapei: 14 farebných odtieňov s prírodným vzhľadom. 
Úžasná kombinácia škárovacích mált a obkladových prvkov. Neočakávaný 
kontakt s dizajnom. Mapei je s vami: bližšie informácie na www.mapei.sk

*Výber 14 nových farebných odtieňov Ultracolor Plus, cementovej škárovacej malty a Kerapoxy Design 
epoxidovej škárovacej malty. Kompletnú paletu škárovacích odtieňov nájdete na www.mapei.sk

Perfektná kombinácia
*

GROUT SELECTION

GROUT SELECTION

/mapeisk  /mapeispa
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Deň otvorených 
ateliérov v Cvernovke
Bratislavskí umelci sa už zabývali v budove chemickej priemyslovky. Komunita, 
ktorá pôvodne sídlila v priestoroch bývalej cvernovej továrne, nechala širokú 
verejnosť nahliadnuť do nového kreatívneho centra.
Tradícia podujatia s názvom Deň otvorených ateliérov v Cvernov-
ke pokračuje aj v nových priestoroch na Račianskej ulici. Umelci 
z kultúrneho a kreatívneho centra Nadácie Cvernovka aj tento 
rok oslávili Sviatok práce – 1. máj – prezentáciou svojej činnosti, 
ktorej sa počas roka venujú.
Deň otvorených ateliérov sa konal už siedmykrát, avšak po prvý-
krát v nových priestoroch. Umelecké ateliéry sa začiatkom roka 
presťahovali do bývalej chemickej priemyslovky, ktorú si svoj-

CVERNOVKA

pomocne i za pomoci partnerov prispôsobili svojim potrebám. 
Mapei podal pomocnú ruku dodaním materiálov na odstránenie 
plesní, na zhotovenie stien a podláh. 
Podujatie ponúklo ideálnu príležitosť sprístupniť návštevníkom 
nové ateliéry a nechať ich nahliadnuť do tvorivého sveta ich oby-
vateľov. Davy prúdiace do budovy boli dôkazom, že Bratislavča-
nia boli skutočne zvedaví, ako sa noví nájomníci zabývali. 

AKTUALITY 
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Mapei na ST Dňoch

Začiatkom marca potešil 27. ročník medzinárodného veľtrhu 
nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry – Nábytok a 
Bývanie 2017 – všetkých, ktorí plánujú rekonštruovať, stavať, či 
zveľaďovať svoje bývanie.
Spoločnosť Aquaterm prezentovala nové trendy v obkladoch, 
dlažbách a sanite. Pre návštevníkov si pripravila novinky, inšpi-
ráciu a zľavy. Spolu s odborníkmi na stavebnú chémiu Mapei 
poskytli komplexné poradenstvo v oblasti dizajnu, poradili však 
aj s technickými otázkami. „Záujem bol o konkrétne produkty a 

ST deň je osvedčený formát prezentácií na pobočkách stavebnín 
Stavmat po celom Slovensku. Umožňuje predstaviť novinky do-
dávateľov stavebných materiálov hneď v úvode sezóny.
Značku Mapei zastupoval obchodný zástupca pre vybraný re-
gión a technik, ktorí ochotne predvádzali všetky aplikácie, o ktoré 
mali majstri záujem. Najväčší záujem bol o ukážky práce s hydro-
izolačnými stierkami a epoxidovými maltami.
Účastníci ST dní získali okrem praktických poznatkov aj mož-
nosť zapojiť sa do tomboly o praktické náradie. Jej žrebovanie 

Nábytok 
a Bývanie 

2017
Predajcu kúpeľňového vybavenia Aquaterm a Mapei spája v prvom rade kvalita. 
Kvalitu tohto partnerstva bolo možné vidieť aj na výstave Nábytok a bývanie v 
Nitre. V dizajnovom stánku sa spolu s novými trendmi v sanite predstavila aj 
stavebná chémia Mapei pre kúpeľne.

systémové riešenia. Väčšina ľudí Mapei poznala,“ hovorí Peter 
Mačák z marketingového oddelenia Aquaterm. 
Tento rok Aquaterm oslavuje 26. narodeniny. Každý, kto sa za-
stavil na stánku, sa mal možnosť počas celého trvania výstavy, 
zapojiť do súťaže a využiť symbolickú zľavu 26 % na jeden nákup 
v predajniach Aquatherm. „Akciu hodnotíme pozitívne. Máme  
z nej silnú spätnú väzbu. Ľudia zrealizovali svoj nákup buď v ten 
deň alebo nasledujúci, väčšinou na našej prevádzke v Nitre,“ vy-
jadruje spokojnosť P. Mačák. 

ST dni
Na začiatku sezóny 
pripravili Stavmat 
Stavebniny pre svojich 
zákazníkov tradičné 
ST Dni vo všetkých 
regiónoch Slovenska. 
Modrý stan Mapei 
nesmel chýbať.

prebehlo na záver všetkých ST dní. Samozrejme, nechýbalo ani 
občerstvenie.
Martin Hipp z marketingového oddelenia Stavmat Stavebniny, 
zhodnotil podujatie nasledovnými slovami: „Za najúspešnejšie 
hodnotíme ST dni v Trnave, Liptovskom Mikuláši a v Banskej 
Bystrici. Keďže ide o podujatie, ktoré sa koná v exteriéri, v niekto-
rých miestach komplikovalo ich priebeh nepriaznivé počasie. Av-
šak aj v ostatných mestách si k nám našli cestu naši odberatelia, 
aj keď v menších počtoch.“
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AKTUALITY 

Fungujúcu spoločnosť si 
bez kvalitných remeselníkov 
možno len sotva predstaviť. 
Mapei preto aktívne 
podporuje mladých, ktorí  
sú presvedčení, že remeslo 
má zlaté dno.
 
Remeslá sa pomaly vytrácajú aj z učebných 
osnov na školách. Šikovní remeselníci sú pri-
tom na trhu práce mimoriadne žiadaní. Mapei 
prichádza s iniciatívou zvýšiť kvalitu priprave-
nosti učňov na stredných odborných školách 
tak, aby sa úspešne uplatnili na trhu práce. 

Prácu v stavebníctve charakterizuje rýchle 
napredovanie vo vývoji materiálov i technoló-
gií. Je preto dôležité, aby žiaci mali správne 
zvládnuté základy, na ktorých môžu svoju 
odbornosť ďalej rozvíjať. Cieľom iniciatívy Ma-
pei mladým je zlepšovať praktické zručnosti a 
odborné vedomosti v príslušných učebných 
odboroch. Školenia šité na mieru potrebám 
žiakov majú za cieľ informovať o postupoch, 
technológiách a výrobkoch, ktoré sú pre bu-
dúcich realizátorov stavieb nevyhnutné. 

Prvým krokom boli interaktívne školenia na 
stredných odborných školách v Žiline a Nit-
re. Učni sa dozvedeli nielen veľa teoretických 
informácií, ale mohli si tiež vyskúšať prácu s 
výrobkami Mapei. V blízkej budúcnosti budú 
nasledovať špeciálne navrhnuté prednášky aj 
na ďalších odborných školách. „Na základe 
konzultácií s pedagógmi predstavíme témy, 
ktoré budú v súlade s učebnými plánmi na 
daných školách. Odborné vzdelávanie mláde-
že je nevyhnutým predpokladom úspešného 
uplatnenia študentov na trhu práce. Prepoje-
nie vzdelávania, praxe a podpora talentov sú 
jedinou cestou ako udržať záujem o remeslo,“ 
prízvukuje Stanislav Hošek, technický mana-
žér spoločnosti Mapei na Slovensku.
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šenia: novostavba, rekonštrukcia alebo rýchle riešenie.
Oceňovanými sú aj konkrétne rady odborníkov Mapei, ktoré 
vznikli ako reakcia na problémy, s ktorými sa stavebníci pra-
videlne stretávajú. Nájdete tu odpovede napríklad na to, ako 
predchádzať odlupovaniu obkladu v kúpeľni, alebo ako nevy-
topiť susedov. 
Okrem odpovedí na najčastejšie otázky, s ktorými sa stavební-
ci stretávajú pri realizácii hydroizolácii, možno prostredníctvom 
formulára položiť odborníkom Mapei konkrétnu otázku, na ktorú 
radi odpovedia.

www.razaporiadne.sk

Mapei radí online
Zvýšiť životnosť a kvalitu stavby pomôžu ucelené hydroizolačné systémy.  
S hydroizoláciami Mapei izolujete raz a poriadne. Poraďte sa online, ako na to.

V marci sme aktívne diskutovali v odbornom fóre na modrastrecha.sk,  
najpopulárnejšej sociálnej sieti o stavebníctve na Slovensku.

Diskutovali sme na

Raz a poriadne
MAPEI HYDROIZOLÁCIE

Správne navrhnutý a zrealizovaný hydroizolačný systém je po-
istkou vysokej kvality a dlhej životnosti každej stavby. O jeho 
správnom zhotovení sa s odborníkmi Mapei môžete radiť aj on-
line. Všetko dôležité o hydroizoláciách sa dočítate na stránke 
www.razaporiadne.sk. Online sprievodca svetom hydroizolácií 
prináša praktické riešenia, pracovné postupy a inšpiráciu pre 
stavebníkov.

Dôraz na praktickosť
Základné menu je rozdelené do piatich kategórií: hydroizolácie v 
kúpeľniach, bazénoch, na terasách a balkónoch, hydroizolácia 
spodnej stavby a strechy. Každá kategória ponúka tri rôzne rie-

Počas kampane Dni so značkou Mapei sme radili stavebníkom 
v širokom zábere tém, ktoré súvisia s používaním stavebnej 
chémie. Počas kampane mali diskutujúci možnosť poradiť sa 
s naším odborníkom o vhodných systémoch a výrobkoch pre 
riešenie konkrétnych problémov na stavbe.

Najživšiu diskusiu rozprúdila otázka: Ako zabrániť vytopeniu su-
sedov? Odborník upozornil, že s touto témou úzko súvisí správ-
ne zhotovenie hydroizolácie. 

Okrem odborného poradenstva a inšpirácie sa všetci diskutujúci 
mohli zapojiť aj do súťaže o nákup stavebnej chémie v hodnote 
300 eur. Stačilo poslať fotku súčasnej kúpeľne, ktorej rekon-
štrukcia sa plánovala alebo vizualizáciu budúcej kúpeľne. Výhra 
sa určila zlosovaním a putovala do okresu Kysucké Nové Mesto.

Všetky diskusie, ktoré sme otvorili v rámci Dní so značkou Mapei 
si môžete pozrieť v diskusnom fóre na modrastrecha.sk v sekcii 
Dni s.
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Mapei Akadémia 2017
Interaktívne školenia Mapei Akadémia sú medzi majstrami stále obľúbenejšie. 
Aj tento rok sa konali tradične pred začiatkom stavebnej sezóny, ale tentokrát s 
pozmeneným konceptom.

Realizátori a majstri, pod odborným vedením Mapei, sa mali 
opäť raz možnosť presvedčiť o jednoduchej aplikácii výrobkov 
Mapei. Rozdiel bol zrejmý na prvý pohľad. V porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi sa zúčastnení zišli vo výrazne menšom poč-
te a na pozvanie vybraných stavebnín v regióne.

Užší záber
Hlavnou myšlienkou a cieľom tohtoročnej Mapei Akadémie bolo 
predstaviť výrobky tým majstrom, ktorí s nimi dosiaľ nemali mož-
nosť pracovať, alebo poznali len určitú časť širokého sortimentu 
Mapei, prípadne sa dlhodobo báli vyskúšať pre nich niečo nové. 
Aby sa dosiahol bližší a individuálnejší prístup ku každému maj-
strovi, zámerne sa znížil aj počet zúčastnených na jednotlivých 
školeniach. „Mapei Akadémia bola tento rok venovaná našim 
základným výrobkom, ktoré sú bežne dostupné v našich zmluv-
ných stavebninách. Podstatnú časť školení sme preto venovali 
vysvetľovaniu hlavných výhod ich použitia. Snažili sme sa tiež 
jednoduchým spôsobom poukázať na vlastnosti, ktoré by si 
mali majstri všímať a zohľadňovať pri nákupe určitého materiálu, 
ako napríklad pri výbere hydroizolácie alebo škárovacej malty. 
Rovnako sme chceli, aj vďaka profesionálnej práci technikov, 
prakticky odprezentovať jednoduchosť aplikácie výrobkov 
Mapei. V závere školenia boli napokon predstavené systé-
mové riešenia, v ktorých možno uplatniť všetky odskúšané 
výrobky. Zostáva pre nás naďalej prioritou, aby si zákazníci 
trvale spájali Mapei = Systém,“ hovorí Stanislav Hošek, 
technický manažér spoločnosti Mapei na Slovensku. 

Dôraz na lokálnu spoluprácu
Mapei Akadémia poukázala na silu partnerstiev 

medzi Mapei a spolupracujúcimi stavebninami. Do tohto ročníka 
sa pracovníci predajní stavebnín aktívne zapojili a sami pozývali 
remeselníkov, ktorí u nich nakupujú. Hlavnú zodpovednosť pri 
príprave a organizácii Mapei Akadémie prevzal obchodný zá-
stupca Mapei z daného regiónu. Z veľkej časti viedol následne 
aj samotnú prezentáciu, za podpory technického manažéra na 
západnom Slovensku alebo produktových manažérov v ostat-
ných regiónoch. „Tento koncept pomohol lepšie predstaviť ob-
chodného zástupcu Mapei pre daný región. Majstri sa teraz na-
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ňho môžu priamo obracať s konkrétnymi otázkami. Čiastočne sa 
tak podarilo odbremeniť pracovníkov na predajniach stavebnín,“ 
dodáva generálny manažér Miroslav Jaška.
Tak ako aj po iné roky, hneď po profesionálnej ukážke správnej 
aplikácie technikom spoločnosti Mapei, majstri prešli k pripra-
veným pracovným stolom. Tu si sami mali možnosť odskúšať si 
prácu s výrobkami Mapei a potvrdiť si už v praxi alebo „naživo“ 
predtým prezentované výhody a ľahkosť aplikácie. Tím Mapei 
bol aj pri tejto činnosti neustále k dispozícii všetkým do práce 
zapojeným majstrom, či už v podobe upozorňovania na drobné 
chybičky aplikácie alebo odpoveďami na často i prefíkané otáz-
ky skúsených a zručných majstrov. 
Ohlasy svedčia o tom, že dlho pripravovaný koncept Mapei 

Akadémia 2017 sa skutočne vydaril a osvedčil aj pre ďalšie roky. 
„Spoločnosť Mapei v ňom určite plánuje pokračovať aj v budúc-
nosti, ako inak s menšími obmenami, aby sme zase boli bližšie 
k nášmu remeselníkovi, teda Majstrovi Mapei. V regiónoch, kde 
stále cítime potrebu rásť a rozširovať povedomie o značke, sa 
zameriame opäť na predstavenie najpredávanejších výrobkov 
Mapei. V rozvinutejších regiónoch sa však budeme viac veno-
vať špecializovaným a odbornejším témam,“ upresňuje Miroslav 
Jaška.

Titul Majster Mapei ostáva 
Na záver Mapei Akadémie dostal každý vyškolený osvedčenie 
Majster Mapei. Navyše, ako bonus je každý vyškolený majster 
bezplatne evidovaný v oficiálnej on-line databáze kontaktov, na 
webovej stránke www.majstermapei.sk. Vďaka tejto stránke 
majú možnosť investori dlhodobo hľadajúci vo svojom regióne 
skúseného a zručného remeselníka nájsť kontakt na osvedče-
ného majstra Mapei. 

Z obsahu Mapei Akadémia 2017 
Penetrácia povrchov: Eco Prim Grip, Primer G
Vyrovnanie povrchov: Nivoplan Plus, Planitop Rasa&Ripara,  
Topcem Pronto 
Šitie trhlín: Eporip Turbo + spony
Hydroizolácie: Mapelastic, Mapelastic Aquadefense,  
Mapeband, Mapeband Butyl + sklotextilná mriežka
Škárovanie: Kerapoxy CQ
ETICS, výstužná vrstva na EPS: Mapetherm AR2 
Fasádne omietky: Silancolor Tonachino
Tesniace tmely: Mapesil AC, Mapesil LM, Mapeflex MS Crystal
PU peny: MapePur Universal



Igor Hajtmánek, manažér L&Š
Mapei Akadémia bola pre nás prínosná v 
dvoch smeroch: zvýšenie vedomostí o pro-
dukte a získanie nových majstrov. Je dôleži-
té, že realizátori z nášho okolia spoznali vlast-
nosti výrobkov, ktoré predávame. Okrem 

toho, začali nás navštevovať majstri, ktorí u nás dovtedy nena-
kupovali. V budúcnosti sa určite radi zapojíme.

Peter Barna,  
Stavebniny DEK
Našim zákazníkom chýba-
lo školenie, na ktorom by 
si mohli vyskúšať produkty 
Mapei. Keď prišla táto po-

nuka, tak sme neváhali. Toto podujatie pomohlo podpo-
riť znalosť značky i produktov Mapei. Zmenilo sa najmä to, 
že sa zákazníci vedia v produktoch lepšie orientovať. Začali 
sa predávať dokonca aj produkty, ktoré dovtedy veľmi nešli.  
V budúcnosti sa zapojíme znova, bolo to prínosné.

Ľudevít Kurpas,  
riaditeľ K.R.T.
Mapei Akadémia je ideál-
ny spôsob, ako zavádzať 
novinky na trh a ako s ich 

funkčnosťou oboznámiť tých, ktorí s nimi pracujú. Vývoj tech-
nológií sa nedá zastaviť. Treba do neho zapájať všetkých. Na-
šťastie, veľa mladých realizátorov si dá poradiť a radi skúšajú 
nové veci. Mapei Akadémia im umožní vyskúšať si prácu s no-
vinkami a naučiť sa s nimi robiť. V budúcnosti sa určite zapojíme 
znova.

Peter Mačák,  
marketing Aquaterm

Mapei Akadémiu hodnotíme veľmi pozitívne. Veľkú časť našich 
zákazníkov, ktorí denno-denne používajú stavebnú chémiu, sme 
naučili sme odborne pracovať s výrobkami Mapei. Ukázali sme 
aj nové riešenia, ktoré ešte nepoznajú. Podarilo sa nám tiež pre-
svedčiť tých, ktorí doteraz značku Mapei nepoužívali o jej kvalite 
a praktickom využití produktov. Najdôležitejší moment celej aka-
démie boli určite praktické ukážky a odborné a praktické rady 
obchodného zástupcu. Prinieslo nám to spokojných zákazníkov 
a nárast profesionality, či už našej, ako aj našich zákazníkov a 
samozrejme, aj rozšírenie portfólia produktov.

Ing. Peter Polakovič,  
vedúci divízie Garbiar 
Kúpeľňa
Podujatie prinieslo veľmi veľa 
užitočných rád a informácií o 

produktoch pre majstrov a montážnikov. Zapojiť sme sa rozhod-
li nielen preto, aby sme získali nových partnerov. V konečnom 
dôsledku totiž došlo k uspokojeniu zákazníkov aj montážnikov, 
nakoľko výrobky Mapei sú veľmi kvalitné a špičkové. Každý sta-
vebný problém, respektíve výzva sa dá „ušiť“ na mieru. A to pri-
nieslo spokojnosť na všetkých stranách.

Ladislav Tisucký,  
majiteľ Stavebniny Tima
Naši zákazníci mali záujem 

osvojiť si aplikáciu materiálov Mapei. Začiatok roka bol ideálny 
čas pre zorganizovanie školenia, kde by sa zoznámili s výrobka-
mi Mapei a s ich správnou aplikáciou. Účasť nás samých príjem-
ne prekvapila. Majstri spoznali materiály, ktoré za normálnych 
okolností nepoužívajú. Sme tiež radi, že sa realizátori spozna-
li s obchodným zástupcom Mapei, ktorý im odborne vysvetlil 
všetko na čo sa pýtali. Zároveň ho môžu kontaktovať priamo 
v prípade akýchkoľvek otázok. Ľudia odchádzali spokojní. Ak 
bude záujem realizátorov, v budúcnosti túto akciu zopakujeme.

Gabriel Trestyánszky, 
TONEX PLUS

Do Mapei Akadémie sme sa zapojili vďaka našej dlhoročnej spo-
lupráci s Mapei. Bolo to prínosné pre majstrov, nás aj firmu. Re-
alizátori sa zoznámili so správnou aplikáciou výrobkov stavebnej 
chémie Mapei, ktoré predávame na našej predajni. Osvojili si 
správny technologický postup a odchádzali spokojní. Dôležité 
bolo aj načasovanie cez zimnú sezónu, kedy realizátori nemajú 
toľko práce. V budúcnosti sa zapojíme, ale budeme zvažovať 
skôr dvojročný odstup.

Ľudovít Takáč,  
produkt manažér, 
Stavmat Stavebniny

Význam Mapei Akadé-
mie sa prejavil tým, že sa na našich prevádzkach začali predá-
vať aj iné výrobky Mapei, ako doteraz. Majstri začali vnímať, že 
výrobky sa ponúkajú v systémoch. Začali kupovať nielen škáro-
vaciu maltu, ale aj penetráciu, hydroizoláciu, lepidlo atď. Okrem 
toho začali Mapei vnímať ako imidžovú značku. Mapei budeme 
preto podporovať pri organizovaní týchto školení aj naďalej. 

Branislav Guth, riaditeľ 
spoločnosti PLEX, s.r.o.

Naša firma pôsobí na trhu 
už pekných pár rokov a spolupráca s Mapei je rovnako dlhá. Aj 
v minulosti sme sa pokúšali zúčastňovať na Mapei Akadémiách 
organizovaných hromadne prevažne v Košiciach. Vtedy sme to 
vnímali ako také „povinné cviky“. Mohli sme sa zúčastniť v počte 
5 až 8 ľudí. Keď sme tohtoročnú akadémiu pripravovali spoločne 
s obchodným zástupcom Martinom Čopkom, boli sme tomu od 
začiatku naklonení. Prinieslo nám to veľa výhod. Sme obchod-
no-realizačná firma, takže sme uvítali možnosť pozvať okrem 
našich zamestnancov a majstrov aj našich partnerov a ich maj-
strov. Nepotrebovali sme ich ťahať ďaleko autami a v príjemnom 
prostredí a priateľskej atmosfére sme sa podozvedali zaujímavé 
informácie. Samozrejme, každý si to mohol okrem praktickej 
ukážky aj vlastnoručne odskúšať. Vždy sme sa na týchto podu-
jatiach zúčastňovali a ak bude príležitosť, budeme tak robiť stá-
le. Veď opakovanie je matkou múdrosti, stále prichádzajú nové 
veci, nové technológie, ale aj noví zamestnanci, ktorých treba 
zaškoliť. Záleží nám na odbornej zdatnosti a zručnosti našich za-
mestnancov a partnerov, lebo chceme byť pre nášho zákazníka 
profesionálnym partnerom. A to v konečnom dôsledku prispieva 
k dosiahnutiu lepších obchodných výsledkov nás oboch.

Povedali o Mapei Akadémii

AKTUALITY 
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Trendom sú  
dizajnové podlahy
Dizajnové úpravy podláh sú na vzostupe. Mapei pripravil pre spoločnosť 
4Image špecializované školenie, na ktorom sa odprezentovali široké možnosti 
zhotovovania dekoratívnych podláh a stien v interiéri.

Novinky v oblasti 
povrchových úprav
Obchodno-technickí zástupcovia Mapei sa zoznámili  
s novinkami v oblasti povrchových úprav.
Neustále zvyšovanie odbornosti vlastných pracovníkov patrí 
medzi priority spoločnosti Mapei. Začiatkom mája sa pre-
to uskutočnilo odborné školenie pre obchodných zástupcov  
a technických pracovníkov Mapei. Predstavili sa na ňom novinky 
v napredujúcej oblasti povrchových úprav.
Odborným garantom školenia bol Gino Kuijpers, vedúci divízie 
pre povrchové úpravy. Ukážky aplikácie viedol technik Frances-
co Rossi. Jednodňové školenie otvorila prednáška o riešeniach 
Mapei v oblasti povrchových úprav. Následne sa prepájali teore-
tické informácie s praktickými ukážkami. 
Nosnou témou bola prezentácia noviniek z produktovej rady 
Mapetherm. Bližšie sa predstavili výrobky Mapetherm AR1 
GG, Mapetherm AR1 Light a Mapetherm Flex RP. Praktické 
ukážky mali za cieľ upriamiť pozornosť na jednoduchosť, efek-
tivitu a urýchlenie práce v dôsledku použitia týchto výrobkov. 
V oblasti povrchových úprav interiérov sa prednášajúci venovali 
výhodám, ktoré prinesie do dekorovania stien novinka v inte-
riérových farbách Dursilite Gloss. K najzaujímavejším častiam 
školenia patrilo porovnanie krycej schopnosti, prípadne umýva-
teľnosti interiérových náterových hmôt MAPEI s konkurenciou.

Spoločnosť 4Image sa zaoberá maliarskymi a podlahársky-
mi prácami s dôrazom na navrhovanie a realizáciu najnovších 
trendov. Mapei pripravil školenie na mieru potrebám tejto spo-
ločnosti tak, aby sa prezentovali široké možnosti dekoratívnych 
podláh a stien v interiéri.
Nosným produktom bol Ultratop Loft – systém na vyhotovova-
nie inovatívnych bezškárových povrchových úprav s prenikavým 
estetickým efektom. Je vhodný na vyhotovovanie dekoratívnych 
podláh a stien, vrátane tých, ktoré sú vystavené intenzívnej záťa-
ži v priestoroch, akými sú napr. obchody, reštaurácie, recepcie, 
súkromné vily, kaviarne, hotely či showroomy.
V oblasti zhotovenia dizajnových podláh sa odborníci Mapei za-
merali na predstavenie rýchlotvrdnúcej samonivelizačnej malty 
Ultratop, ktorá je dostupná v 9 farebných odtieňoch. Jej vý-
hodou je ľahká aplikácia manuálne alebo použitím vhodného 
strojného zariadenia. Pri konečnom ošetrení podláh Ultratop sa 

používajú výrobky transparentného vzhľadu alebo vo farebnom 
prevedení zo skupiny Mapefloor. Vďaka ich použitiu je zabez-
pečená dokonalá ochrana, vrátane zvýšenej chemickej odol-
nosti a odolnosti voči obrusovaniu. 
Produktový manažér vybral pre potreby tohto školenia i dvoj-
zložkovú epoxidovú stierku Mapefloor I 320 SL CONCEPT, 
ktorá slúži na povrchovú úpravu podláh v priemyselných a ob-
čianskych budovách vrátane tých, ktoré sú vystavené stredné-
mu až ťažkému zaťaženiu, ako sú laboratóriá a distribučné skla-
dy. Svojím dizajnom a dostupnosťou v 5 farebných odtieňoch 
predstavuje jednoduchú cestu k dosiahnutiu správneho pomeru 
estetiky a úžitku pre investora.
Pracovníci spoločnosti 4Image ocenili prierez inovatív-
nymi materiálmi, pomocou ktorých možno jednoducho  
a spoľahlivo zhotoviť odolné podlahy, ktoré v interiéri vyniknú 
svojím originálnym vzhľadom.
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PODPORA PRE SEGMENT 
HOBBYMARKETOV
Čoraz viac silnie segment predajní, kde sa primárne zameriavajú na koncového 
zákazníka. Starostlivosť o ich zákazníka si vyžaduje individuálny prístup, preto sa Mapei 
rozhodol podať pomocnú ruku. Ján Juríček, dlhoročný obchodno-technický predajca 
Mapei pomáha nastaviť sortiment a zefektívniť procesy, ktoré povedú k zvýšeniu 
predaja v tomto segmente. Od začiatku roka sa komplexne stará o štvoricu kľúčových 
hráčov: Bauhaus, Hornbach, Merkury Market a SIKO kúpeľne & kuchyne.

Akým spôsobom budete pomáhať vyššie uvedeným 
hráčom na trhu?
V prvom rade je dôležitá analýza aktuálneho stavu na kon-
krétnych predajniach. Na jej základe môžeme spolu hľadať 
možnosti, ako zlepšiť predaj. Tak ako v prípade profesionál-
nych realizátorov, aj tu je cieľom aby sa predávali systémové 
riešenia.

Čo okrem nastavenia predaja môžu partneri očaká-
vať?
Samozrejmosťou je odborno-technická podpora v podobe 
osobných návštev na predajniach. Možnosť konzultácií pro-
stredníctvom telefónu, emailu alebo osobne priamo pri pro-
jekte. Ak partner spolupracuje s realizačnými firmami, radi 
im tiež poskytneme technickú podporu priamo na stavbe. S 
technickými otázkami ma môžu priamo kontaktovať aj kon-
coví zákazníci.

Aké boli vaše prvé kroky v novej funkcii?
V segmente predajní pre DIY (domáci majstri, poznámka re-
dakcie) sme doteraz nevyužili ich veľký potenciál v plnej mie-
re. Ako prvé bolo treba začať pracovať na budovaní vzťahov 

na predajniach a nastavení spolupráce, aby bola pružnejšia 
a obojstranne výhodnejšia. 

Máte už za sebou nejaké konkrétne výsledky?
Prvou lastovičkou, bola zmena na predajniach Hornbach. 
Ako prvé sme urobili audit predaja materiálov. Tie, ktoré sa 
predávali v menších objemoch, sme nahradili novými s väč-
ším potenciálom predaja. Príkladom sú naše PUR peny a 
PU tmely, o ktoré je čoraz väčší záujem. Pokračovali sme 
nastavením administratívnych procesov. Najväčšia zmena 
pre zákazníkov je vizuálne prerobený regál s lepšou orientá-
ciou v materiáloch a systémových riešeniach Mapei .

Prečo ste začali práve týmto?
Naším cieľom bolo ušetriť zákazníkom čas pri nakupovaní. 
Najžiadanejší sortiment Mapei možno nájsť vďaka lepšej vizi-
bilite rýchlo a jednoducho. Vďaka tomu zákazníkom zostáva 
viac času na samotný projekt.

Už sa vám podarilo zorganizovať aj nejaké školenia?
Pre predajcov SIKO kúpeľne & kuchyne sme pripravili škole-
nia so zameraním na obchodné argumenty. Následne sme 
pripravili školenia pre realizátorov, s ktorými spolupracujú, so 
zameraním na praktické aplikácie našich výrobkov s mož-
nosťou osobného odskúšania jednotlivých materiálov, ich 
spracovateľnosťou a jednoduchou aplikáciou.

Vidíte už prvé výsledky týchto aktivít?
Školenia mali pozitívny vplyv na predaj. Zvýšil sa záujem o 
epoxidové škárovacie malty. Predajcova dokážu svojich zá-
kazníkov odbornými argumentmi presvedčiť na nové mate-
riály. Je však dôležité, aby ich majstri vedeli spracovať. Preto 
musíme pracovať aj s touto cieľovou skupinou. 

Pripravujete niečo aj pre koncových zákazníkov?
Na predajniach Hornbach budeme pokračovať napríklad 
prezentačnými dňami. Na pripravenom podklade budeme 
návštevníkom ukazovať, ako ľahko sa pracuje s našimi ma-
teriálmi. Vizuálnu zmenu regálov na predajni, by sme chceli 
zrealizovať aj v Bauhause. Naším spoločným cieľom vo 
všetkých štyroch sieťach je poskytnúť takú podporu, aby sa 
úspešne presadzovali aj inovatívne produkty. 

AKTUALITY 
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Predajné argumenty  
i technická zručnosť
Na všetkých predajniach SIKO kúpeľne & kuchyne prebehli školenia šité 
na mieru pre predajcov. Školenia sa zamerali na predajné argumenty, 
vďaka ktorým možno zákazníkovi efektívnejšie poradiť pri výbere stavebnej 
chémie pre jeho projekt. Prezentovali sa najmä inovatívne materiály – 
epoxidové škárovačky a rýchlotuhnúce hydroizolácie.
Následne prebehli mini Mapei Akadémie pre realizátorov spolupracujúcich 
so SIKO kúpeľne & kuchyne po celom Slovensku. Dôraz sa kládol najmä 
na prácu s materiálmi. Realizátori si tak mohli vyskúšať prácu  
so žiadanými materiálmi pre realizáciu kúpeľní a kuchýň.

Regál, ktorý poteší majstrov
Výrobky stavebnej chémie Mapei v hobby marketoch Hornbach neprehliadne 
žiaden majster. Všetko dôležité teraz možno nájsť na jednom mieste a riadne 
označené.
Žiadané výrobky stavebnej chémie sú prehľadne usporiadané 
v jednom regáli, ktorý je riadne označený. Majstri tu môžu nájsť 
osvedčenú protiplesňovú škárovaciu maltu Ultracolor Plus, 
ktorá tvorí nerozlučnú dvojicu s protiplesňovým, pružným, silikó-
novým tmelom Mapesil AC na výplň pružných a dilatačných 
škár. Vysoko odolnú epoxidovú škárovaciu maltu Kerapoxy 
CQ, ktorá je na predajni Hornbach dostupná v rozšírenej ponu-

ke farebných odtieňov. Novinkou, ktorá sa predstavila v regáli 
Mapei sú viacúčelové polyuretánové peny MapePUR na tepel-
nú a akustickú izoláciu.
V neprehliadnuteľnom regáli Mapei si zákazníci môžu jednodu-
cho vybrať z preferovaných výrobkov na zhotovenie hydroizo-
lácie, ale aj z výrobkov pre finálnu úpravu pri lepení obkladu a 
dlažby v kúpeľniach, na terasách či bazénoch.
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Izolácia spodnej stavby 
rýchlo a bezpečne
Samolepiaca bitúmenová fólia Mapethene SA poskytuje izoláciu základovej dosky 
proti zemnej vlhkosti a vytvára pasívnu bariéru proti prestupu radónu.

Pri izolovaní základových konštrukcií sú pre výber hydroizolačného 
systému rozhodujúce existujúce základové pomery, ako aj podklado-
vý materiál, na ktorý sa bude aplikovať. Praktickou alternatívou k tra-
dičným riešeniam izolácie spodnej stavby sú hydroizolačné systémy 
na báze bitúmenu. Spoľahlivým systémovým riešením pre izolovanie 
takýchto konštrukcií je samolepiaca bitúmenová fólia Mapethene 
SA, ktorá okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou ponúka aj ochranu 
stavby proti radónu. 
Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu ponúkajú alternatívu k tra-
dičným riešeniam izolácie základov domu proti vlhkosti a vode pomo-
cou klasických bitúmenových pásov alebo fólií. Medzi ich najväčšie 
prednosti patrí jednoduchá aplikácia a spoľahlivosť.

Výhody aplikácie samolepiacej bitúmenovej fólie
Realizátori oceňujú na hydroizoláciách na báze bitúmenu o polovicu 
nižšiu hmotnosť výrobkov v porovnaní s bitúmenovými natavovanými 
pásmi. To znamená úsporu nákladov na dopravu, menšiu namáha-
vosť, jednoduchšiu manipuláciu a rýchlejší postup stavebných prác. 
Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa aplikujú za studena. 
Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, prípadne 
nedostatočného natavenia na podklad, ktoré v niektorých prípadoch 
môžu viesť aj k zatekaniu do konštrukcie.

Súčasťou hydroizolačného systému na báze bitúmenu sú aj doplnko-
vé výrobky, ktoré riešia aj drobné detaily. Vďaka tomu systém garan-
tuje zabezpečenie dlhodobej ochrany a životnosti konštrukcie.

Odporúčania Mapei
• Pri návrhu izolovania konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu 

sa vždy obráťte na odborníka, ktorý navrhne vhodnú izoláciu v zá-
vislosti od charakteru podkladu a ďalších dôležitých faktorov. 

• Venujte pozornosť príprave podkladu, vrátane ošetrenia vhodným 
penetračným náterom.

• Ide síce o jednoduchý systém, odporúčame však poradiť sa pred 
jeho aplikáciou s odborníkmi.

DO POZORNOSTI
MAPETHENE SA  
samolepiaca, bitúmenová, hydroizolačná 
membrána určená na izoláciu proti zemnej 
vlhkosti, ktorá je odolná aj proti radónu. 
Používa sa na zaistenie dokonalej ochrany 
vonkajších základových múrov, dosiek, 
terás a balkónov, aplikácia až do -5°C.

ZAMERANÉ NA  MATHENE SA
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Pracovný postup
1 2

3

Povrchy určené na 
zaizolovanie musia 
byť pevné a čisté. Z 
povrchu treba odstrániť 
cementové mlieko, 
voľné časti, prach, 
zvyšky mastnôt, olejov 
a oddebňovacích 
prípravkov.

Betónové povrchy musia 
byť hladké, bez štrkových 
hniezd. Drsné miesta je 
nevyhnutné opraviť alebo 
vyrovnať. Ostré hrany 
je nevyhnutné mierne 
zaobliť. Výhodou je, že 
prekážkou v aplikácii 
bitúmenovej fólie 
Mapethene SA nie je ani 
mierne vlhký podklad.

Bitúmenový 
penetračný 
náter 
Mapethene 
Primer

4 Aplikácia 
penetračného 
náteru 
Mapethene 
Primer valcom

5 Riešenie 
detailov pri 
aplikácii 
penetračného 
náteru 
Mapethene 
Primer

6 Hotová 
penetračná 
vrstva pre 
izoláciu 
proti zemnej 
vlhkosti pod 
zvislými 
konštrukciami.

7 Samolepiaca 
hydroizolačná 
bitúmenová fólia 
Mapethene SA 
zabezpečuje v 
jednom kroku 
izoláciu proti 
zemnej vlhkosti a 
zároveň pasívnu 
ochranu proti 
radónu. 

8 Príprava 
požadovanej 
šírky pásu 
Mapethene 
SA, pre 
zjednodušenie 
je na páse 
vyznačený 
rozmerový 
raster 100x 
100 mm.

9 Aplikácia 
samolepiacej 
fólie Mapethene 
SA. Samolepiacu 
fóliu, po 
odstránení 
krycej vrstvy, 
rozvinieme 
na pripravený 
podklad.

10 Hotová izolačná 
vrstva proti 
zemnej vlhkosti. 
Po rozvinutí 
dôkladne 
pritlačíme  
k podkladu, 
napr. použitím 
valca tak, aby 
sme vytlačili 
vzduch.

11 Presah 
samolepiacej 
fólie v mieste 
spojov.

12 Utesniť detaily 
prestupov 
je možné 
samotným 
hydroizolačným 
pásom alebo 
hotovými 
pásmi  
v rôznych 
šírkach.

13 Utesnený 
prestup 
konštrukcie.

29



Realita Mapei  07/2017

Ako z rozprávky pôsobí nedávno otvorený Heritage Hotel 
Life Palace, ktorý leží uprostred malého, rušného námes-
tia v Šibeniku, na pobreží chorvátskej Dalmácie. Jeho 
návštevníci vzdávajú každým svojím krokom úctu slávnej 
histórii tohto mesta. V nádherne zariadených interiéroch 
sú dômyselne zakomponované pôvodné artefakty z pa-
láca Marenzi z XV. storočia. Táto oáza luxusu je ideálnym 
východiskovým bodom pre objavovanie krás mesta a 
jeho okolia. Heritage Hotel Life Palace prešiel v rokoch 
2014 až 2015 významnou rekonštrukciou, počas ktorej 
zohrali kľúčovú úlohu výrobky pre sanáciu historických 
budov. 

SANÁCIA S POUŽITÍM VÝROBKOV  
Z PRODUKTOVEJ SKUPINY MAPE-ANTIQUE
Sanačným prácam predchádzala dôkladná analýza 
stupňa poškodenia pôvodnej konštrukcie. Následne sa 
pristúpilo k príprave povrchu vnútorných a vonkajších 
stien budovy, od úrovne terénu až po strechu.
Stará omietka sa odstránila, pričom sa opieskovaním  

z fasády uvoľnili všetky voľné a nesúdržné časti. Na výplň 
veľkých medzier v murive a na zjednotenie podkladu sa 
použila špeciálna soliam odolná malta MAPE-ANTIQUE 
LC vyrobená bez obsahu hydraulického cementu. Táto 
malta sa vyrába z vápna a eko-puzolánov. Je ideálnym 
riešením pri opravách umelecky a historicky hodnotných 
budov, ktoré spadajú pod ochranu pamiatkového ústa-
vu. Príkladom takej stavby je aj tento rekonštruovaný pa-
lác. Na prípravu malty sa na stavbe použil piesok, ktorý 
sa ťažil v miestnych lomoch Mount Svilaja (s veľkosťou 
zŕn 0 až 3 mm). Zámerom bolo docieliť vzhľad, ktorý by 
svojou farebnosťou pripomínal pôvodnú fasádu a fasády 
ďalších starovekých budov v tejto zóne a blízkom okolí.

ZOSILNENIE KONŠTRUKCIE
Pôvodné kamenné múry s hrúbkou 65 až 120 cm sa 
obnovili a spevnili použitím ďalšieho prelomového výrob-
ku z produktovej skupiny MAPE-ANTIQUE. Je ním MA-
PE-ANTIQUE I-15 – práškové, soliam odolné hydraulické 
spojivo na báze vápna a eko-puzolánov, zložené z veľmi 

REKONŠTRUKCIA PALÁCA Z XV. STOROČIA V MESTE ŠIBENIK, V SRDCI 
CHORVÁTSKEJ DALMÁCIE

HERITAGE 
HOTEL LIFE 
PALACE

REFERENCIA  HERITAGE HOTEL LIFE PALACE
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Spevnenie pôvodných 
kamenných múrov s použitím 
injektážnej zmesi bez obsahu 
cementu MAPE-ANTIQUE I-15 

jemného prírodného piesku a špeciálnych prísad, vyro-
bené podľa receptúry vyvinutej vo výskumných laborató-
riách Mapei. Výrobok sa používa na prípravu injektážnych 
zmesí, bez obsahu cementu. 
Za účelom zamedzenia vzlínania vlhkosti od základov 
konštrukcie nad úroveň podlahy, sa steny injektovali gra-
vitačnou metódou. Na tento účel bol použitý MAPESTOP. 
Ide o koncentrovanú silikónovú mikroemulziu na báze 
silan-siloxanov, ktorá slúži na zhotovovanie chemických 
bariér proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. Hlavné vchodo-
vé dvere a okná okolitých budov s kamennými prvkami 
vykazovali známky opotrebovania a značného poškode-
nia. Pre zaistenie ich nosnosti a stability, rovnako tak i 
celého objektu, sa navrhli uhlíkové lamely CARBOPLATE 
E 170. Na zabezpečenie dokonalej kompatibility spolu-
pôsobenia lamiel s podkladom sa použil ADESILEX PG1 
– epoxidové, tixotropné lepidlo na konštrukčné lepenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Heritage Hotel 
Life Palace, Šibenik 
(Chorvátsko)
Datovanie pôvodnej 
výstavby: XV. storočie
Spoluúčasť Mapei  
na obnove: 2014 až 
2015
Výrobky Mapei: 
výrobky pre zosilnenie 
konštrukcií a výrobky 
pre sanáciu historických 
budov
Investor: Tatami d.o.o 
(Split)
Projektový návrh: 
Studio-Studio d.o.o. 
(Split)

Zhotoviteľ: Dva Marka 
d.o.o. (Šibenik)
Subdodávateľ: Krs obrt 
(Zadar)
Koordinátori Mapei: 
Zoran Špoler, Goran Šinko, 
Alen Sorico, Nenad Karalija 
(Mapei Chorvátsko d.o.o.)

VÝROBKY MAPEI: Mape-
Antique I-15, MapeAntique 
LC, Adesilex PG1, Carboplate 
E170, Epojet, Mapestop

Viac informácii o použitých 
výrobkoch Mapei nájdete  
na www.mapei.sk  
a www.mapei.com
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Skupina Mape-Antique

Mapei je s vami. Bližšie informácie na www.mapei.sk

Spevnenie, odvlhčenie a opravy muriva s použitím ucelenej skupiny ekologicky 
udržateľných výrobkov vhodných na použitie v existujúcich konštrukciách i novostavbách.  
Mape-Antique – jednoduchá práca, lepšie životné prostredie.

Produkt info
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