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Predstavenie výrobkov
pre rok 2022

v tomto vydaní Reality Mapei sa budete mať

ti trvalo udržateľného stavebníctva. Dôkazom

možnosť zoznámiť s novými výrobkami, ktoré

toho je aj skutočnosť, že použitie niektorých

v budúcom roku predstavíme aj u nás. Ide o

našich výrobkov pomáha získať body v rámci

novinky z našej ťažiskovej oblasti – určené na

certifikácie zelených budov LEED.

14

inštaláciu obkladov a dlažieb. Okrem novej
škárovacej malty či rozšírenej palety farebných

Výskum a vývoj sú jedným z troch pilierov na-

odtieňov škárovacích mált predstavíme aj ši-

šej spoločnosti. Vývoj nových výrobkov v našich

kovné pomôcky, ktoré pomôžu realizátorom

laboratóriách preto určite pôjde ruka v ruke

k precíznej a spoľahlivej inštalácii obkladov

so snahou stavebného priemyslu o znižovanie

a dlažieb vrátane tých veľkoformátových.

uhlíkovej stopy. Som presvedčený, že Mapei

Pre nás ide o významný krok pri zvyšovaní kva-

bude patriť k lídrom aj v tejto téme.
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Prajem vám príjemné čítanie.

de dôsledne zhotovený.
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Obnova bytových domov:
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20 Dubaj
Deep Dive Dubai

lity stavebného diela, keďže ani ten najlepší
materiál nezaručí dokonalý výsledok, ak nebu-
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Veľmi nás teší, že dopyt po profesionálnom ná-

Rabac (Chorvátsko)
Valamar Girandella
hotel pre dospelých

8

radí a pomôckach prichádza priamo z radov
realizačných firiem a majstrov. Znamená to,

AKTUALITY

že čoraz viac realizátorov si uvedomuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu, použitia
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UCI: Majstrovstvá sveta

určeného náradia a spoľahlivých materiálov.
Cesta kvalitnej výstavby sa ukazuje ako jediné riešenie aj v súvislosti s klimatickou krízou,
ktorej čelíme. Snaha o trvalú udržateľnosť

v cestnej cyklistike

v stavebníctve je nevyhnutná. Aj preto Mapei
už roky zameriava svoj výskum v laboratóriách
na vývoj materiálov, ktoré pomáhajú znižovať

20 16

uhlíkovú stopu a súčasne zmierňujú dosah našich výrobkov na životné prostredie pri zachovaní svojich jedinečných vlastností.
Výrobky Mapei pre kvalitnú výstavbu a obnovu
budov potvrdzujú naše kompetencie v oblas-
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PROJEKTY NA SLOVENSKU ZOO BOJNICE

ZOO Bojnice

V novom pavilóne aj s novými obyvateľmi

SLONICE
V NOVOM DOMOVE

Do nového areálu by podľa slov vedenia zoologickej zá-

SLONICE MAJA A GULA, DLHOROČNÉ OBYVATEĽKY BOJNICKEJ
ZOO, SA DOČKALI NOVÉHO PRÍBYTKU. A NEBUDÚ V ŇOM BÝVAŤ SAMÉ.
DO PAVILÓNU AFRICKEJ FAUNY SA SŤAHUJÚ ĎALŠÍ EXOTICKÍ SPOLUBÝVAJÚCI.

Pôvodné plány na výstavbu nového pavilónu slonov skrížil

hrady mali čoskoro pribudnúť nielen ďalšie slony, ale aj
nové druhy reprezentantov africkej fauny. Aké zvieratá to
budú, sa však návštevníci dozvedia až pri návšteve našej
najstaršej zoologickej záhrady.
Nový pavilón slonov
výskyt vtáčej chrípky a následne pandémia koronavírusu.
Brány ZOO sa na niekoľko mesiacov zatvorili a s nimi ustal
aj stavebný ruch. Napokon sa podarilo práce znova rozbehnúť a úspešne dokončiť.

Maja a Gula prišli do Národnej zoologickej záhrady Bojni-

Dodnes sú jedinými slonmi u nás. To sa však čoskoro

Na realizáciu podláh v novovybudovanom pavilóne slo-

ce zo svojho domova v Zimbabwe už pred 37 rokmi. Tvr-

zmení. Tieto najväčšie suchozemské cicavce dostali nový

nov s plochou 600 m2 vrátane kójí pre slony a priestorov

dohlavé zvieratá narobili spočiatku svojim ošetrovateľom

domov v podobe vzdušného a nadčasového pavilónu

pre verejnosť sa použili systémy Mapei. Systémy boli na-

mnoho starostí. Tí sa im však trpezlivo venovali a dnes tie-

s dostatkom zelene. Súčasťou priestorov sú aj kóje, v kto-

vrhnuté na základe požiadaviek investora a stavebnej do-

to slonie dámy ovládajú viac ako 25 povelov.

rých sa budú môcť slony voľne pohybovať.

kumentácie.
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PROJEKTY NA SLOVENSKU ZOO BOJNICE
Pre kóje boli definované jasné parametre: polyure-

Historicky najvýznamnejšia investícia

tán-cementová materiálová báza podlahového systému

Nový pavilón je historicky najvýznamnejšou investíciou

s hrúbkou 9 mm. Týmto požiadavkám najlepšie vyhovoval

v bojnickej ZOO. Investor mal preto náročné požiadav-

MAPEFLOOR SYSTEM CPU/RT – polyuretán-cementový

ky nielen na kvalitu použitých materiálov, ale aj na pre-

systém s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou.

cíznosť realizácie. Posun harmonogramu stavebných

„Ide o jedno z najkvalitnejších riešení, aké možno v oblas-

prác z decembra 2019 na apríl nasledujúceho roku sa

ti podláh zrealizovať,“ potvrdzuje Michal Navrátil, špecia-

napokon ukázal ako výhoda. „Jarné počasie bolo v ko-

lista na priemyselné podlahy Mapei.

nečnom dôsledku vhodnejšie z hľadiska teplotných

Zásadnou úlohou na zabezpečenie maximálnej odolnos-

podmienok na stavbe a samotnej spracovateľnosti

ti a súčasne jednoduchej údržby priestorov bolo vyriešiť

materiálov,“ vysvetľuje Michal Navrátil.

všetky prechody zvislej a vodorovnej konštrukcie, a to

Keďže použitie MAPEFLOOR SYSTEM CPU/RT kladie

najmä v priestoroch kójí. Spolu s podlahou sa systémom

vysoké nároky na rýchle spracovanie, technický servis

ošetrili aj steny kójí do výšky približne 1 m. Prechod medzi

Mapei zabezpečil všetky potrebné kroky pre spoľahlivú

konštrukciami sa vyriešil pomocou fabiónov a na zjedno-

aplikáciu tohto riešenia.

tenie povrchu sa zas použil polyuretán-cementový náter

Realizačná firma TOPPER, s.r.o. absolvovala najprv ško-

MAPEFLOOR CPU/TC, ktorý dokonale chráni podkladové

lenie Mapei na prácu s týmto materiálom. Odborné po-

betónové vrstvy pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi.

radenstvo však nechýbalo ani v procese realizácie. „Na
stavbe sme si spoločne prešli prípravu podkladu a upo-

Priestory pre verejnosť

zornili na drobné nedostatky, ktoré sa odstránili. Realizá-

Návštevníci si kontakt so zvieratami môžu pohodlne užiť

tor sa veľmi dobre zhostil práce s materiálom, aj keď išlo

a nemusia sa obávať pošmyknutia. Podlahy priestorov

o ich prvý väčší projekt s polyuretán-cementovým mate-

pre verejnosť a komunikačné priestory sa zhotovili po-

riálom. Zaznamenali sme len drobné korekcie povrchu

mocou epoxidového systému MAPEFLOOR SYSTEM 33,

v jednej kóji,“ pochvaľuje si prácu realizátora Michal Na-

ktorý zodpovedal požiadavke projektovej dokumentácie

vrátil.

na liatu epoxidovú stierku v hrúbke 2 mm. Odborníci Ma-

Predstavitelia bojnickej ZOO sa netaja ďalšími rozvojo-

pei tiež odporučili protišmykovú úpravu takejto podlahy.
Na dosiahnutie protišmykovej úpravy sa systém doplnil o
polyuretánový lak s pridaním mikromletého plniva MAPEFLOOR FILLER.

HORE. Slonice Maja a Gula, dlhoročné
obyvateľky bojnickej ZOO.
DOLE. Výstavba historicky
najvýznamnejšej investície

vými plánmi, ktorých cieľom je zabezpečiť jej konkurencieschopnosť v rámci celej Európy. Do budúcna majú
záujem postupne dobudovať areál tak, aby poskytovali
služby vo vyššej kvalite a aby
aj životný štandard zvierat,
ktoré sú tu vystavované, bol
na správnej úrovni.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Národná zoologická záhrada,
Bojnice
Rok realizácie: 2020-2021
Technická podpora Mapei:
Dodanie výrobkov pre inštaláciu
liatych podlahových systémov
Mapefloor
Mapei koordinátor:
Michal Navrátil
Investor: Národná
zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: TOPPER, s.r.o.
VÝROBKY MAPEI
Mapefloor System CPU/RT,
Mapefloor CPU/TC,
Mapefloor System 33,
Mapefloor Filler
Ďalšie informácie nájdete
na www.mapei.sk
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MAPEI PO VAŠOM BOKU POČAS CELÉHO
CYKLU INŠTALÁCIE
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Najlepšie produkty
pre udržateľnú výstavbu

ZÁVEREČNÉ ČISTENIE
A ÚDRŽBA

OBNOVA V MENE UDRŽATEĽNOSTI
A VYSOKÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTANDARDU
38. ročník Medzinárodného veľtrhu keramických
obkladov, dlažieb a kúpeľňového vybavenia v Bologni, ktorý sa konal od 27. septembra do 1. októbra
po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou, splnil očakávania všetkých, ktorí dúfali v rýchle oživenie a obnovu.
Podujatie prilákalo početné medzinárodné publikum, pričom 38 % vystavovateľov pochádzalo
zo zahraničia.
Udržateľnosť životného prostredia a vysoká životná
úroveň boli témami, ktoré viedli Mapei aj k výberu a prezentácii viacerých nových produktov. Návštevníci sa s nimi mohli zoznámiť vďaka realistickým ukážkam, stratigrafike a obalom, vystaveným
v hlavnom stánku č. 25-26 v časti Galleria a ďalšom
priestore v Hale 32.
Počas päťdňového veľtrhu ho navštívilo takmer
63 000 návštevníkov (24 000 zo zahraničia), pričom
celkový počet zúčastnených predstavoval 56 % počtu zaznamenaného na veľtrhu v roku 2019.
Ako povedal Giovanni Savorani, prezident Združenia talianskych výrobcov keramických obkladov

a doplnkových materiálov Confindustria Ceramica, „veľtrh opätovne potvrdil svoj význam
pre distribútorov, architektov, inštalatérov a realitných agentov na domácej i medzinárodnej
scéne. Keramickému priemyslu sa na rôznych
trhoch už niekoľko mesiacov darí, a to najmä
vďaka charakteristikám, ako sú zdravotná vhodnosť, hygienickosť a environmentálna udržateľnosť, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich
materiálov, ale aj vďaka rastúcemu zameraniu
na vysoký životný štandard“.
Osobitnú pozornosť sme sa rozhodli venovať práci obkladačov, a to nielen predstavením
nových lepidiel a škárovacích hmôt, ale aj výberom doplnkových výrobkov a inovatívneho príslušenstva na zjednodušenie inštalácie.
Predstavili sme širokú škálu užitočných nástrojov
na vykonávanie prác na najvyššej možnej úrovni
s dôrazom na najmenšie detaily.
Spoločnosť Mapei v súčasnosti pokrýva všetky aspekty montážnych prác a dodáva výrobky pre každú fázu procesu.

ZĽAVA. Mapei mal svoj vlastný priestor
v Hale 32 na Cersaie a veľký stánok v Galérii
(č. 25-26), ktorý navštívili aj futbalisti
a futbalistky tímov Sassuolo.
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ZHOTOVENIE
POTERU
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PRÍPRAVA
PODKLADU

ŠKÁROVANIE
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VYROVANIE OBKLADOV
KLINMI A DIŠTANČNÝMI
PRVKAMI
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LEPENIE OBKLADOV
S NAJVHODNEJŠÍM
LEPIDLOM
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Škárovacie hmoty
s jedinečnými vlastnosťami

Na Cersaie sme predstavili hneď niekoľko nových škárovacích hmôt. Prvou
bola KERAPOXY EASY DESIGN, certifikovaná, ľahko miešateľná epoxidová
škárovacia hmota s odolnosťou voči
plesniam, zlepšenou spracovateľnosťou, hladkým povrchom a skutočne
jemnou, krémovou konzistenciou, ktorá uľahčuje škárovanie a čistenie škár
so šírkou 1 až 15 mm. Škála štyridsiatich
dostupných farieb sa perfektne kombinuje s odtieňmi cementových mált
Mapei, najmä s maltou ULTRACOLOR
PLUS. K dispozícii je aj neutrálna verzia
translucent, ktorá sa používa v zmesi
s farebnými kovovými trblietkami MAPEGLITTER, ako aj s novým produktom MAPECOLOR METALLIC (taktiež
prezentovaným na veľtrhu Cersaie),
práškovým pigmentom s metalickým
efektom, ktorý je k dispozícii v piatich
rôznych farbách.
Enrico Geronimi.
Korporátny produktový manažér pre škárovacie hmoty a rad Ultracare, Mapei SpA
(Taliansko)
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Kerapoxy Easy Design

Škárovacia hmota s brilantným výkonom, farby so štýlom.
Kerapoxy Easy Design je dvojzložková univerzálna dekoratívna a
kyselinovzdorná epoxidová škárovacia hmota s veľmi nízkymi emisiami prchavých organických látok (VOC), bakteriostatickým činidlom a technológiou BioBlock®. Ľahko sa nanáša a čistí, je ideálna na
škárovanie keramických obkladov, sklenenej mozaiky a kamenných
materiálov, a vhodná aj na použitie v kombinácii s prísadami MapeGlitter a Mapecolor Metallic. Je ideálna na škáry široké 1 až 15
mm a použiteľná aj ako lepidlo. Kerapoxy Easy Design, epoxidová
škárovacia hmota s vynikajúcimi technickými vlastnosťami, je k dispozícii v škále 41 odtieňov, ktoré podčiarknu krásu každej obloženej
steny i podlahy.

Ultracolor Plus

Škárovacia hmota, ktorá odolá času. Nové farby do každej miestnosti.
Ultracolor Plus, vysokoúčinná polymérmi modifikovaná škárovacia
malta s vodoodpudivou technológiou DropEffect®, technológiou
BioBlock® odolnou proti plesniam, rýchlym tuhnutím a vysychaním
bez tvorby výkvetov, je ideálna na výplň škár do šírky 20 mm. Momentálne je k dispozícii v obnovenom sortimente 40 farieb, ktoré
zvýraznia krásu akéhokoľvek keramického povrchu a dodajú každému prostrediu nádych originality.

Ďalšou novinkou na veľtrhu Cersaie 2021 bolo predstavenie 12 nových farieb pre rad ULTRACOLOR
PLUS, ktorý prechádza z 34 na 40
farieb (po vyradení šiestich odtieňov) v súlade s najnovšími trendmi
v keramickom priemysle. Výrobok
si zachováva všetky vlastnosti, vďaka ktorým sa stal favoritom medzi
cementovými hmotami na škárovanie keramických obkladov,
kameňa a mozaiky, a to odolnosť
voči výkvetom a plesniam, rýchle
tuhnutie, schnutie a odpudzovanie
vody. Predstavili sme aj nový obal
s fotografiou najcharakteristickejšej
oblasti použitia, aby sme koncovým
používateľom uľahčili výber správneho produktu.
Enrico Geronimi. Korporátny produktový
manažér pre škárovacie hmoty a rad
Ultracare, Mapei SpA (Taliansko)
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Profesionálne čistenie
obkladov a dlažieb
Výrobky z radu ULTRACARE boli
vyvinuté na ochranu, čistenie
a údržbu povrchov od prípravných prác cez čistenie po montáži
až po bežné či neplánované údržbárske práce.
Rad ULTRACARE dopĺňa tradičné produktové rady Mapei, čím
poskytuje ucelenejšiu ponuku:
výrobky na obnovu a údržbu povrchov v priemyselných, komerčných aj obytných priestoroch.
Rad ULTRACARE ponúka škálu
všestranných a spoľahlivých čistiacich výrobkov vrátane známych produktov, ako sú KERANET
na čistenie keramických podláh
po škárovaní cementovými maltami a KERAPOXY CLEANER
po škárovaní epoxidovými maltami. Spoločnosť Mapei, líder v oblasti inštalácie obkladových prvkov z keramiky a kameňa, prijíma
túto novú výzvu vyzbrojená inovatívnymi, udržateľnými výrobkami, plne si vedomá profesionality
a kompetencie, ktoré sú odjakživa
synonymom značky Mapei.

Rad UltraCare

Nový systém na čistenie, ochranu a údržbu povrchov.
Všestrannosť, spoľahlivosť, inovácia.
Popri dobre známych výrobkoch KERANET a KERAPOXY CLEANER
debutoval na trhu nový rad UltraCare s čistiacimi produktmi, ktoré sa
používajú po dokončení montáže, ako aj na bežnú a nerutinnú údržbu
keramických obkladov, dlažieb, kameňa a sklenenej mozaiky. Produkty
spĺňajú celý rad čistiacich požiadaviek pre rôzne typy pracovísk. Výrobky pripravené na použitie sú k dispozícii v koncentrovaných roztokoch
a v tekutej forme aj vo forme spreja a môžu sa používať čisté alebo zriedené s vodou podľa konkrétnych požiadaviek.

Enrico Geronimi.
Korporátny produktový manažér
pre škárovacie hmoty a rad Ultracare,
Mapei SpA (Taliansko)

UltraCare Multicleaner
UltraCare Multicleaner Spray
UltraCare HD Cleaner
UltraCare Keranet
UltraCare Keranet Easy
UltraCare Keranet Crystals
UltraCare Acid Cleaner
UltraCare Kerapoxy Cleaner
UltraCare Epoxy Off Gel
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Najlepšia voľba
pre jednoduchšiu
inštaláciu obkladov
Rad Ultralite Flex

„Light“ voľ ba pre všetky typy obkladov vrátane veľ korozmerných
Rad lepidiel Ultralite Flex je najlepšou voľbou pre jednoduchšiu
inštaláciu všetkých typov keramických obkladov a dlažieb (vrátane
tenkých a veľkorozmerných). Ide o nový produktový rad jedinečných
a inovatívnych ľahkých cementových lepidiel s vlastnosťami, ktoré výrazne zjednodušujú inštaláciu.
Tieto vysokovýkonné produkty sú ideálne na inštaláciu veľkoformátových porcelánových obkladových prvkov, ako aj tenkých obkladov,
všetkých typov keramických obkladov, ako aj mozaiky a prírodného
kameňa.

Ultralite Flex
Ultralite S1 Flex
Ultralite S2 Flex
Ultralite S1 Flex Quick
Ultralite S2 Flex Quick

Tento rok sme na veľtrhu Cersaie vylepšili našu ponuku lepidiel ULTRALITE FLEX: sú inovatívne, ľahké a výrazne zjednodušujú každodennú prácu
obkladačov. Sortiment tvoria lepidlá
ULTRALITE FLEX na bežné kladenie keramických obkladov a dlažieb
stredných a veľkých formátov, ULTRALITE S1 FLEX na kladenie veľkoformátových obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri, ULTRALITE S2 FLEX na náročnejšie montáže, ako je napríklad
inštalácia obkladov na fasádach, a ULTRALITE S1 FLEX QUICK a ULTRALITE
S2 FLEX QUICK, rýchlotuhnúce lepidlá
ideálne v prípadoch, keď je potrebné
povrchy okamžite uviesť do prevádzky.
Jednou z hlavných charakteristík sortimentu je, že štandardné vrecko obsahuje len 15 kg výrobku, ale stačí na
montáž rovnakej plochy keramického
obkladu ako pri tradičnom lepidle.
Všetky výrobky v sortimente majú vynikajúcu spracovateľnosť, krémovú
konzistenciu a veľmi ľahko sa aplikujú. Vďaka technológii Low Dust sa pri
miešaní uvoľňuje oveľa menej prachu.
Okrem týchto výhod sa prispôsobujú
aj potrebám architektov a realizačných firiem, ktorí hľadajú výrobky najvyššej kvality.
Emanuele Rodolico.
Korporátny produktový manažér pre Lepidlá
na dlaždice a kameň, Mapei SpA (Taliansko)
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Bezpečná montáž s
vyrovnávacími systémami
a dištančnými prvkami

Systém MapeLevel
EasyWDG

Pre rýchlejšiu a jednoduchšiu
montáž dlažby a obkladov.
Systém Mapelevel EasyWDG sa
ľahko montuje a umožňuje vytvorenie dokonale rovných vrchných
vrstiev podlahy i stien aj v tých najnáročnejších prípadoch, ako napríklad pri montáži veľkoformátových
obkladových prvkov.
Na elimináciu výškových rozdielov pri kladení obkladov a dlažby
postačia dva komponenty a jeden
jednoduchý pohyb. Nie je potrebné použiť tlačné kliešte. Stačí si vybrať správny produkt na dokonalú a
rýchlu montáž.

Systém MapeLevel Easy

Rýchloupínací skrutkový vyrovnávací systém na keramické a
kamenné obklady na podlahách
a stenách.
MapeLevel Easy bol vyvinutý na
pomoc pri kladení obkladov a dlažieb. Systém eliminuje výškové rozdiely medzi susednými obkladmi a
zabezpečuje dokonale rovný povrch
obkladov na podlahách aj stenách.
Je vysoko univerzálny a vhodný pre
obklady rôznych hrúbok.
Obsahuje kompletný sortiment
skrutkovacích dištančných prvkov
pre každý vzor kladenia a ponúka
nižšiu spotrebu v porovnaní s tradičnými klinovými systémami.

Systém MapeLevel Pedestal

Nosný systém pre zdvojené podlahy.
Zdvojené podlahy sú všestranným a rýchlym riešením,
ideálnym na vytvorenie ľahko odstrániteľných podláh,
umiestnenie a prekrytie potrubí a káblových vedení, či
okamžitú montáž keramických dlaždíc na balkóny, terasy a iné vonkajšie povrchy. Systém MapeLevel Pedestal
na montáž zdvojených podláh sa ľahko aplikuje aj vďaka
kompletnému sortimentu položiek.
Podpery MapeLevel Pedestal System majú samonivelačnú hlavicu, sú výškovo nastaviteľné a ľahko sa montujú, čím umožňujú vytvorenie dokonale rovnej podlahy.
Vďaka širokému sortimentu podstavcov v rôznych

výškach a predlžovacích rúrok dokážete vyrovnať všetky
nerovnosti.
Inovatívne vlastnosti výrobku a príslušenstvo dopĺňajúce systém poskytujú najlepšie riešenie pre presnú aplikáciu v akýchkoľvek technických detailoch.

MapeLevel Pedestal
MapeLevel Pedestal XS
MapeLevel Pedestal XS-FH
MapeLevel Pedestal Clips
MapeLevel Pedestal Perimeter Clip

Mapei Tile Spacer

Dištančné prvky pre obklady z kameňa a keramiky.
Ide o rad dištančných prvkov, ktoré
sa používajú pri montáži keramických a kamenných obkladov rôznych veľkostí, hrúbok a formátov
na podlahy a steny. K dispozícii sú
dištančné prvky v tvare písmena X
pre rovné vzory, dištančné prvky v
tvare písmena T pre priebežné/šachovnicové vzory, dištančné prvky v
tvare písmena Y pre šesťuholníkové
dlaždice a klinové dištančné prvky
na vyrovnanie malých výškových
rozdielov pri montáži keramiky a
kameňa. Môžu sa používať spolu s
vyrovnávacími systémami z radu
MapeLevel.
Mapei Tile Spacer X
Mapei Tile Spacer T
Mapei Tile Spacer Y
Mapei Tile Spacer Wedge S

V snahe uľahčiť prácu inštalatérov ešte o čosi viac
predstavila spoločnosť Mapei na veľtrhu Cersaie 2021
nové nivelačné systémy a dištančné prvky, ktoré sú pre
trh dôležité vzhľadom na rastúci dopyt po veľkoformátových keramických obkladoch a dlažbách.
MAPELEVEL EASY WDG je klinový nivelačný systém,
ktorý sa skladá z opakovane použiteľných nivelačných
klinov a kompletného sortimentu farebných dištančných prvkov v 7 hrúbkach. Systém MAPELEVEL EASY
je zasa vyrovnávacie riešenie s nivelačným uzáverom
14
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a rýchlozávitovými skrutkovými dištančnými prvkami,
ktoré sú k dispozícii v troch verziách (lineárne, T a X)
a piatich rôznych veľkostiach (1, 1,5, 2, 3 a 5 mm). Spoločnosť Mapei sa rozhodla predstaviť aj klasické dištančné
prvky na bežné inštalačné práce MAPEI TILE SPACER,
ktoré sú taktiež k dispozícii v rôznych veľkostiach a tvaroch (X, T, Y a klasické klinovité).
Andrea Annoni.
Korporátny produktový manažér pre doplnkové produkty
a nástroje, Mapei SpA (Taliansko)

MAPELEVEL PEDESTAL od spoločnosti Mapei je riešenie
na montáž vyvýšených podláh. Systém je k dispozícii v
piatich rôznych výškach a obsahuje celý rad príslušenstva pozostávajúceho z nadstavcov, hlavíc rôznych tvarov
a veľkostí, a menších podstavcov s hrúbkou do 1,2 cm.
Podpery MAPELEVEL PEDESTAL sú výškovo nastaviteľné pomocou špeciálneho nastavovacieho kľúča. Disponujú samonivelačnými, plávajúcimi hlavami, ktoré sa v
prípade potreby dajú zaistiť v žiadanej polohe pomocou
praktického blokovacieho mechanizmu.

Podpery sa dodávajú s hlavicami v dvoch rôznych veľkostiach (s 2 alebo 4 mm dištančnými výstupkami), ako aj s
hlavicami v tvare písmena L, ktoré sa používajú pri montáži zvýšených trámových podláh. Hlavice majú na hornej strane tvarovaný gumový povrch, aby montážnym
firmám čo najviac uľahčili prácu na stavbe a predstavovali výrobok, ktorý dokáže uspokojiť všetky typy potrieb.
Andrea Annoni.
Korporátny produktový manažér pre doplnkové produkty
a nástroje, Mapei SpA (Taliansko)
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PROJEKTY VO SVETE VALAMAR GIRANDELLA HOTEL

Rabac (Chorvátsko)

Valamar Girandella
hotel pre dospelých

FOTO. Na hydroizoláciu
podkladov na terasách
a v kúpeľniach boli použité
výrobky MONOLASTIC
a MAPENET 150. Pri inštalácii
keramických obkladov sa použili
lepidlá ADESILEX P9 na steny
a KERABOND PLUS na dlažby.

S FINALIZÁCIOU TEJTO NÁROČNEJ REKONŠTRUKCIE HOTELA
POMOHLI POČETNÉ RIEŠENIA SPOLOČNOSTI MAPEI
Už viac ako šesť desaťročí poskytuje skupina Valamar Group vynikajúce služby, turistické zážitky
najvyššej kvality a inovatívne ponuky v atraktívnych destináciách na pobreží Jadranu. Či na Istrii,
ostrovoch Krk, Rab a Hvar, Makarskej riviére alebo
v Dubrovníku, Valamar Group ponúka širokú paletu dovoleniek a napĺňa všetky očakávania svojich hostí. Okrem pobytov pre rodiny, cyklistických
alebo tenisových zájazdov či dovoleniek v prírode
ponúka Valamar aj dovolenky „len pre dospelých“,

16
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určené najmä hosťom, ktorí hľadajú romantický
oddych či zábavou nabitú dovolenku s priateľmi.
Pavilón sa mení na hotel
Práce na renovácii bývalého pavilónu Oleander,
z ktorého sa stal hotel Valamar Girandella určený
výhradne pre dospelých, sa začali na jeseň 2016.
V rámci renovácie izieb boli odstránené staré
podlahové krytiny až na nosnú železobetónovú
konštrukciu. Po aplikácii vyrovnávacej hmoty sa

na zlepšenie priľnavosti lepidla použil PRIMER G,
základný náter na báze syntetickej živice vo vodnej
disperzii s veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC), ako prvý krok pred inštaláciou porcelánových dlaždíc. Po zaschnutí PRIMERU
G sa pomocou cementového lepidla KERABOND
PLUS so zlepšenou priľnavosťou a predĺženou dobou zavädnutia inštalovali porcelánové obklady
s efektom dreva. Na škárovanie obkladov a dlažieb
sa použila malta ULTRACOLOR PLUS a na dilatačné škáry tesniaci tmel MAPESIL AC.
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PROJEKTY VO SVETE VALAMAR GIRANDELLA HOTEL

STUDIO 92: INTEGROVANÝ DIZAJN, DÔRAZ
NA INDIVIDUÁLNE POTREBY, TRVÁCNA KVALITA
Terasy a kúpeľne
Pri rekonštrukcii terás a kúpeľní sa odstránili všetky
vrstvy až po železobetónovú konštrukciu a inštalovali nové keramické obklady. Na steny kúpeľní sa
umiestnili sadrokartónové dosky, ktoré sa ošetrili
základným náterom ECO PRIM GRIP, a následne
sa povrchy hydroizolovali jednozložkovou elastickou maltou MONOLASTIC na báze cementu.
Na všetky škáry sa použila hydroizolačná páska
MAPEGUARD ST.
Pri tesnení škár na balkónoch našla vďaka jednoduchému použitiu uplatnenie samolepiaca butylová páska MAPEBAND SA. Na tieto povrchy sa
v dvoch vrstvách aplikovala aj malta MONOLASTIC. Medzi jednotlivé vrstvy sa vložila sieťovina
MAPENET 150, odolná voči alkalickému prostrediu. V kúpeľniach sa na inštaláciu porcelánových
obkladov na steny použilo cementové lepidlo
ADESILEX P9 so zníženým sklzom a predĺženou
dobou zavädnutia. Na lepenie keramických dlaždíc v kúpeľniach aj na terasách sa použilo lepidlo
KERABOND PLUS. Všetky spoje obkladov v kúpeľniach a na terasách boli vyškárované maltou
ULTRACOLOR PLUS a na utesnenie dilatačných
škár sa použil tmel MAPESIL AC.

FOTO. V izbách starého pavilónu
sa na lepenie porcelánových
obkladov s efektom dreva použil
výrobok KERABOND PLUS
a na mozaikové obklady
vo vonkajšom bazéne lepidlo
ADESILEX P10.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Valamar Girandella
Hotel pre dospelých,
Rabac (Chorvátsko)
Obdobie renovácie:
2016-2017
Obdobie zásahu
Mapei: 2016-2017
Dizajnéri: Ester Miletić,
Studio 92 d.o.o.
Vlastník: Valamar
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Riviera d.d.
Hlavný dodávateľ:
Radnik d.d.
Inštalácia keramiky:
Keramika Friščić d.o.o.
Dozor: IG d.o.o.
Mapei distribútor:
Kimi Commerce d.o.o.
Mapei koordinátor:
Severin Čamdžić,
Mapei Croatia d.o.o.

Práce v bazénoch
Železobetónové podklady bazénov sa očistili
a vyhladili rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuženou
cementovou maltou PLANITOP FAST 330. Na hydroizoláciu povrchov bazéna bola zvolená dvojzložková flexibilná cementová malta MAPELASTIC.
Pri lepení sklenenej mozaiky v bazéne sa použilo biele cementové lepidlo ADESILEX P10
so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, zmiešané s latexovou prísadou ISOLASTIC
(zriedenou vodou v pomere 1:1). Na škáry sa použila
malta ULTRACOLOR PLUS. Všetky dilatačné škáry
boli utesnené prípravkom MAPESIL AC.

PRODUKTY MAPEI
Hydroizolácia:
Mapeband SA,
Mapelastic, Mapenet
150, Mapeguard
ST, Mapenet 150,
Monolastic
Ošetrenie a vyhladenie
podkladov: Planitop
Fast 330, Eco Prim Grip,
Primer G

Inštalácia keramických
obkladov: Adesilex P10,
Adesilex P9, Kerabond
Plus
Tesnenie dilatačných škár:
Mapesil AC
Škárovanie: Ultracolor Plus
Pre ďalšie informácie
o produktoch navštívte
mapei.com a mapei.sk

ROZPRÁVALI SME SA S IGOROM
MILETIĆOM A ROBERTOM
DRAGOGNOM ZO STUDIO 92

Architektonické Studio 92 je známe svojím zameraním
na priemysel cestovného ruchu. Aké sú vaše východiskové predstavy pri prístupe k hotelovému dizajnu?
Hlavnou funkciou hotelierstva je poskytovať služby svojim
zákazníkom, teda hosťom. Preto je takmer vždy východiskovým bodom posudok projektu definujúci základné
požiadavky a ciele, ktoré musí produkt spĺňať. Takýto posudok je často výsledkom kolaborácie investora a projektanta, čo zabezpečuje splnenie dlhodobých cieľov.
Boli sme svedkami mnohých hotelových rekonštrukcií na chorvátskom pobreží, väčšinou v kategórii
päťhviezdičkových hotelov. Do akej miery je podľa vás
Chorvátsko schopné splniť požiadavky vysokoprofilových turistov z hľadiska personálu a obsahu?
V súčasnosti existuje určitá priepasť medzi vybavením zariadenia a úrovňou poskytovaných služieb, avšak Chorvátsko je krajina s dlhou tradíciou cestovného ruchu a niet
pochýb o tom, že táto priepasť sa bude v najbližších rokoch zmenšovať.
Studio 92 ponúka investorom kompletné služby:
od návrhu cez dozor až po interiérový dizajn a projektový manažment. Ako často sa vám darí uplatniť všetky segmenty podnikania v rámci jedného projektu?
Takmer zakaždým, pretože len tak sa dá dosiahnuť naozaj
kvalitný výsledok a čo sa týka investora, dodať mu presne
to, čo chce. Veľké hotelové spoločnosti si túto skutočnosť
uvedomili a stanovili za takmer nevyhnutné minimum
vo svojom podnikaní.
Ako dlho trvá dokončenie projektu, akým je Valamar
Dubrovnik President Hotel? Je jednoduchšie začať
od nuly alebo je väčšou výzvou rekonštrukcia?
Vždy je jednoduchšie začať „od nuly“. Donedávna boli
v Chorvátsku investície do projektov na zelenej lúke raritou, ale pomaly sa stávajú našou realitou, najmä vďaka
rastúcim požiadavkám investorov, ktoré je takmer nemožné dosiahnuť v pôvodných zariadeniach. Na druhej
strane je práca na už existujúcich stavbách príjemná, pretože sa často stretávame s mimoriadne kvalitnými dielami ako základmi pre renovácie. V týchto situáciách sa
snažíme dosiahnuť syntézu starého a nového.
V predchádzajúcom článku popisujeme renováciu hotela Valamar Girandella pre dospelých. Navrhli ste aj

Studio 92 je renomované štúdio so sídlom v Labine
(Istria, Chorvátsko), ktoré už roky navrhuje hotely
na pobreží Jadranského mora.

obnovu Valamara Dubrovnik President Hotel. Aké boli
rozdiely v dizajnérskom prístupe k týmto stavbám?
Prístup bol podobný, pretože oba projekty sa realizovali
na existujúcich budovách. Valamar Dubrovnik President
je hotel, ktorý navrhol v 70. rokoch 20. storočia americký
architekt Edward Durell Stone, autor budovy MoMa v New
Yorku. Valamar Girandella je zas 50-ročný turistický komplex z dielne jedného z najväčších architektov chorvátskeho cestovného ruchu Zdravka Bregovaca.
Výzvou bolo zachovať, čo sme našli, a zároveň zariadenia
prispôsobiť požiadavkám moderného trhu. Pri oboch zásahoch bolo nevyhnutné doplniť budovy novostavbami,
k čomu sme pristupovali s veľkým rešpektom, keďže sme
dotvárali diela takých zvučných mien.
Akú pozornosť venujete pri navrhovaní udržateľnému
a zodpovednému cestovnému ruchu? Čo pre vás znamená?
Slovo udržateľnosť sa dnes stalo akousi nálepkou, ktorou
sa označuje takpovediac akýkoľvek výrobok len preto, aby
pôsobil prijateľnejšie, miesto toho, aby sme sa pýtali, čo
vlastne udržateľnosť znamená. Pri budovaní nových zariadení meníme priestor tak, aby vyhovoval ľudským potrebám. Náš zásah môže vo väčšej či menšej miere znížiť
vplyv na priestor a životné prostredie, avšak je potrebné
mať na pamäti, že každý zásah nevyhnutne mení naše
okolie. Musíme sa snažiť o to, aby boli zmeny čo najpremyslenejšie a najkvalitnejšie, aby sme budovám umožnili
dlhú životnosť a pripravili ich na opätovné použitie tak,
ako je to napríklad v prípade stavieb zo 60. alebo 70. rokov,
čo ich robí do istej miery udržateľnými.
ŠPECIÁL: KERAMICKÉ OBKLADY
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PROJEKTY VO SVETE DEEP DIVE DUBAI

VĽAVO. Nový, 60 metrov
hlboký bazén v komplexe
Deep Dive Dubai je
najhlbším bazénom
na potápanie na svete.
VPRAVO. Bazén sa
nachádza v budove tvaru
obrovskej ustrice
na počesť tradície lovu
perál v Spojených
arabských emirátoch.

Dubaj

Deep Dive Dubai
SPOĽAHLIVÉ PRODUKTY ZALOŽENÉ NA ŠPIČKOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH
ZABEZPEČUJÚ BEZPEČNÝ PONOR DO NAJHLBŠIEHO BAZÉNA NA SVETE
A BLÍZKYCH PODMORSKÝCH PRIESTOROV
Najnovší prírastok na prosperujúcej športovej a zážitkovej scéne Dubaja s názvom Deep Dive Dubai je
miestom pre všetkých nadšencov
vodných aktivít. 60 metrov hlboký
bazén tohto rekreačného centra,
otvorený v júli 2021, je podľa Guinnessovej knihy rekordov najhlbším bazénom na potápanie na svete.
Bazén, ktorý je súčasťou novej atrakcie Deep Dive Dubai, ukradol rekord
poľskému Deepspotu s hĺbkou vyše
45 metrov. Okrem rekordnej hĺbky
sa pýši aj úctyhodným objemom
14,6 milióna litrov sladkej vody, čo by
stačilo na naplnenie šiestich olympijských bazénov. Deep Dive Dubai
v štvrti Nad Al Sheba ponúka potopené mesto (s opustenou ulicou,
bytom, garážou či pasážou), ktoré
môžu preskúmať potápači všetkých
úrovní, vedení náladovým osvetlením a ambientnou hudbou.
Fasáda budovy v tvare obrovskej
ustrice odkazuje na tamojšie historické dedičstvo lovu perál a vzdáva
hold odvahe emirátskych priekopníkov. Deep Dive Dubai s potápačským
a suvenírovým obchodom, reštauráciou a konferenčnými priestormi,
ktoré pojmú až 100 hostí, sľubuje,
že sa stane aj novým dynamickým
miestom na organizovanie rozličných podujatí.
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Hlboký bazén vyžaduje hlboké
znalosti
Vďaka dlhoročným skúsenostiam
v oblasti stavebných materiálov
pre športové objekty a bazény sa spoločnosť Mapei podieľala na stavebných prácach a dodala výrobky na
hydroizoláciu podzemnej časti budovy, ako aj dokončenie vodných prvkov
či vnútorných a vonkajších priestorov
zariadenia. Laboratóriá spoločnosti
Mapei vykonali testy citlivosti na vlhkosť, ktoré pomohli špecifikovať odporúčania konkrétnej triedy lepidiel.
Ako najvhodnejšie lepidlá na lepenie
kamenných obkladov v spoločných
a vonkajších priestoroch boli vybrané
lepidlá KERAFLEX a KERAFLEX MAXI
S1. Na montáž mozaikových obkladov
na námornú preglejku v šatniach sa
vzhľadom na charakter podkladu
vybralo dvojzložkové polyuretánové lepidlo KERALASTIC T. Mozaikové
obklady v bazéne boli lepené pomocou výrobku KERAPOXY. Osobitá
sklenená mozaika v tónoch bieleho
a žltého zlata si vyžadovala atraktívnu
a kvalitnú povrchovú úpravu. Preto
spoločnosť Mapei navrhla špeciálny
systém na škárovanie, pozostávajúci
z dekoratívnej epoxidovej škárovacej
hmoty KERAPOXY DESIGN odolnej
voči kyselinám a pigmentovej prísady
MAPEGLITTER s kovovými odleskmi.

Ostatné plochy bazéna sa škárovali
epoxidovou hmotou KERAPOXY.
Hydroizolácia pod zemou
Viacero vyhliadkových galérií bazéna
sa nachádza hlboko pod úrovňou terénu, čo si vyžadovalo dokonalú hydroizoláciu. Výzvu v podobe prác pod
úrovňou terénu sa podarilo úspešne
zvládnuť vďaka použitiu MAPEPLAN
TU S, syntetickej hydroizolačnej
membrány vyrábanej spoločnosťou
Polyglass (dcérska spoločnosť skupiny Mapei), a IDROSTOP PVC BEC 32
ME, tesniaceho profilu z PVC, ktorý
na trhu v Spojených arabských emirátoch distribuuje spoločnosť Mapei
Construction Chemicals.

Viac informácií o
KERAPOXY DESIGN

PRODUKTY MAPEI
Lepenie kameňa a mozaiky: Keraflex
Maxi S1, Keralastic T, Keraflex,
Kerapoxy
Škárovanie: Kerapoxy Design,
Mapeglitter, Kerapoxy
Hydroizolácia pod zemou: Idrostop
PVC BEC 32 ME, Mapeplan TU S
od Polyglass (Mapei Group)
mapei.com, mapei.ae
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PROJEKTY NA SLOVENSKU OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
Majitelia 4-poschodového bytového domu z roku 1968 v
Trenčíne sa rozhodli znížiť účty za energie a súčasne zlepšiť celkový vzhľad svojho domu. Okrem zateplenia fasády
vynovili aj balkóny a lodžie, ktorých stav bol nevyhovujúci.
Obyvatelia domu očakávajú, že investícia do zateplenia
im prinesie úspory energií na úrovni 20 až 30 %.
Komplexnú obnovu zverili realizačnej firme Koppy Service, ktorá patrí v Trenčíne medzi osvedčených špecialistov
na rekonštrukcie bytových domov. Práce sa začali ešte v
roku 2020, avšak ich postup zásadne skomplikovalo nestále počasie. „Počasie bohaté na zrážky nám výrazne
zasiahlo do časového harmonogramu. Z tohto dôvodu
sme práce rozdelili na dve etapy, pričom v minulom roku
sa nám podarilo dokončiť aspoň prvú etapu,“ vysvetľuje
Peter Kopunec z firmy KOPPY Service. Práce na druhej
etape sa rozbehli opäť koncom apríla 2021.
Certifikované systémy výhodou
Dôležitou požiadavkou investora bolo použitie certifikovaného zatepľovacieho systému ETICS (vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém), ktorý poskytuje záruku, že
jednotlivé komponenty systému sú kompatibilné.
Ďalšou výhodou certifikovaného systému pri obnove bytového domu so systémovou poruchou je možnosť využiť
štátne zdroje financovania, napr. nenávratnú dotáciu na
odstraňovanie systémových porúch. Podmienkou poskytnutia dotácie je práve použitie certifikovaných systémov.
Tepelnoizolačný systém MAPETHERM
Na zateplenie bytového domu sa použil tepelnoizolačný
systém MAPETHERM, ktorého základ tvorí tepelnoizolačná doska na báze minerálnej vlny s hrúbkou 100 mm.
Tepelnoizolačné panely sa lepili pomocou špeciálneho lepiaceho tmelu MAPETHERM AR2, ktorý je vhodný na vytvorenie lepiacej aj výstužnej vrstvy. Na povrchovú úpravu
sa použila tenkovrstvová silikónová omietka SILANCOLOR

Trenčín

UKÁŽKOVÝ PRÍKLAD
KOMPLEXNEJ OBNOVY
BYTOVÝ DOM NA ULICI GENERÁLA VIESTA V TRENČÍNE JE PRÍKLADOM DOBREJ
PRAXE, AKO PRISTUPOVAŤ K OBNOVE BUDOV.
22
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PROJEKTY NA SLOVENSKU OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
VPRAVO. Pôvodný stav
bytového domu na ulici
generála Viesta v Trenčín
DOLE. Na zateplenie
bytového domu sa použil
tepelnoizolačný systém
MAPETHERM

dorovným a zvislým povrchom a pod.
Mapei odporučil použitie uceleného hydroizolačného
systému, ktorý pozostával z viacerých výrobkov a garantoval vodotesnosť, a tým aj dlhú životnosť obnovených
konštrukcií.
Opravy zvršku balkónov a lodžií
Na vytvorenie spádu sa použila vyrovnávacia malta MAPEGROUT 430. Mimoriadna pozornosť sa venovala zachovaniu súvislosti hydroizolačnej vrstvy. Na vodotesnú
ochranu betónových povrchov sa použila dvojzložková
pružná cementová malta Mapelastic v kombinácii so samolepiacou tesniacou páskou MAPEBAND BUTYL pre
dokonalé utesnenie rohov.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Bytový dom, Trenčín
Rok realizácie: 2020-2021
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre rekonštrukciu
balkónov a zateplenie fasády budov
Mapei koordinátor: Radovan Vido
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: Koppy Service, s. r. o.
VÝROBKY MAPEI
Oprava konštrukcií: Mapegrout 430, Mapefer 1K
Hydroizolácia: Mapeband Butyl
Lepenie: Adesilex P9 Fiber Plus, Keralastic T
Škárovanie: Ultracolor Plus, Mapesil AC
Lepenie tepelnoizolačných panelov: Mapetherm AR2
Povrchové úpravy: Silancolor Base Coat, Silancolor Tonachino
Ďalšie informácie o výrobkoch nájdete na www.mapei.sk

Súčasťou obnovy bolo aj osadenie nového zábradlia. Na
inštaláciu balkónových profilov sa použilo polyuretánové
lepidlo KERALASTIC T v kombinácii s tesniacou páskou
MAPEBAND BUTYL.
TONACHINO v granulometrii 1,5 mm v žltej farbe podľa
želania zákazníka. Nanášala sa na základný náter SILANCOLOR BASE COAT.
Mária Šišovská, zástupkyňa vlastníkov bytov, potvrdila, že
tepelnoizolačný systém MAPETHERM si vybrali na odporúčanie dodávateľa prác. „S výrobkami Mapei máme
dlhoročné skúsenosti. Nielen naši zamestnanci, ale aj
vedenie absolvovali školenia na aplikáciu jednotlivých
produktov a systémov Mapei. Presne sme vedeli, do čoho
ideme,“ hovorí Peter Kopunec.
Systémy na obnovu balkónov a lodžií
Obnova balkónových telies a lodžií nielenže zlepšila ich
vzhľad, ale súčasne predĺžila životnosť týchto konštrukcií.
V niektorých prípadoch vykazovali balkóny viditeľne

Na lepenie keramickej dlažby sa použilo vláknami vystu-

Viac informácií o
MAPETHERM AR2

žené, špeciálne cementové lepidlo ADESILEX P9 FIBER
PLUS. Finálne úpravy v podobe výplne škár sa realizovali cementovou škárovacou maltou ULTRACOLOR PLUS
a silikónovým tesniacim tmelom MAPESIL AC pre výplň
dilatačných škár.
Počas výstavby nedošlo k žiadnym technickým komplikáciám. Realizačná spoločnosť KOPPY Service dôverne
pozná prácu s materiálmi Mapei a oceňuje servis jej technických pracovníkov. „Servis spoločnosti Mapei bol vždy
výborný. Opäť sme mali istotu, že dostaneme potrebnú
technickú podporu, doškolenie nových zamestnancov a
pravidelnú kontrolu aplikácií systémov Mapei priamo na
stavbe v jednotlivých krokoch rozpracovanosti,“ dodáva
Peter Kopunec.

degradované časti betónov a nedostatočné krytie oceľovej výstuže. Sanačný zásah sa preto nezaobišiel bez
opravy balkónových čiel a nosnej spodnej časti železobetónovej balkónovej konštrukcie. Na opravy hrán balkónových konštrukcií okolo celého telesa, ako aj opravy krytia
výstuže železobetónových konštrukcií, sa použila cementová tixotropná malta strednej pevnosti vystužená vláknami MAPEGROUT 430. Miesta s obnaženou oceľovou
výstužou sa ošetrili antikoróznou cementovou maltou na
ochranu výstužnej ocele MAPEFER 1 K.
V ďalšom kroku realizátor pristúpil k oprave zvršku balkóna, kde sa dbalo predovšetkým na zabezpečenie vodotesnosti celej konštrukcie. Pri konštrukciách, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom je dôležité, aby navrhnutý
systém spĺňal náročné požiadavky na zabezpečenie nepreniknuteľnej hydroizolačnej vrstvy. To si vyžaduje dôsledné spracovanie detailov, akými sú prestupy v podobe
zábradlia v podlahe, odtokových vpustí a škár medzi vo-

24
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ŠPORTOVÁ DIVÍZIA

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike
2021: úžasná atmosféra
CYKLISTICKÉ PODUJATIE S HLAVNÝM PARTNEROM MAPEI SA TEŠILO
OBROVSKEJ ÚČASTI
Partnerská spolupráca spoločnosti
Mapei s Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI) pokračovala aj na
tohtoročných majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v belgickom
Flámsku. Pre spoločnosť Mapei,
hlavného partnera UCI, sú majstrovstvá sveta skvelým komunikačným
prostriedkom v mnohých krajinách.
Transparenty, vlajky, oblúky a panely
so značkou Mapei boli neustále viditeľné v živých televíznych prenosoch
aj ich reprízach.
OBROVSKÉ PUBLIKUM NAŽIVO
AJ ONLINE
Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2021 vo Flámsku boli veľkolepým
podujatím, ktoré naživo sledovalo
obrovské množstvo divákov. Počas
siedmich súťažných dní sa na flámskych cestách tiesnili dva milióny
fanúšikov, ktorí si užívali úžasnú atmosféru. Podujatia sa už tradične
zúčastnili zamestnanci spoločnosti
26
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Mapei SpA a výskumného centra
Mapei Sport Research Centre, zatiaľ
čo marketingový tím Mapei Benelux
zorganizoval podujatie pre klientov,
ktoré sa konalo v zóne s občerstvením v blízkosti autobusu Mapei
motorhome. Jeho súčasťou bolo
množstvo rozhovorov s najlepšími
jazdcami priamo na mieste a čulá
aktivita na sociálnych sieťach. Motorhome Mapei poskytol dokonalé
zázemie najmä počas prvého dňa
v Bruggách a počas cestných pretekov s cieľom v Leuvene. Až 650 hostí dostalo možnosť využiť priestor
Mapei Hospitality alebo salónik UCI
v blízkosti cieľovej čiary. Okrem početného zastúpenia belgických hostí na akciu zavítali aj hostia z Holandska, Francúzska, Talianska a ďalších
krajín. Najväčší dôvod na radosť mali
francúzski fanúšikovia, keď si Julian
Alaphilippe prebral zlatú medailu na najvyššom stupienku víťazov.
Ďalším logisticky dôležitým bodom

podujatia bolo sídlo klienta André Celis, okolo ktorého prechádzali
všetky cestné preteky. Disponovalo
vlastnou pohostinskou zónou, ponúkajúcou skvelý výhľad na trať.
ŠPECIÁLNE ČESTNÉ DARY
Spoločnosť Mapei Benelux zapojila
do svojich podujatí pre majstrovstvá
sveta 2021 dvoch bývalých jazdcov

Mapei privítal hostí v špeciálnych zónach
s občerstvením v Bruggách a Leuvene.

Oslavu 100. výročia Majstrovstiev
sveta v cestnej cyklistike sprevádzala
aj slávnostná večera, ktorej sa
zúčastnilo 55 bývalých šampiónov.

profesionálneho cyklistického tímu
Mapei, belgického cyklistu Johana
Museeuwa a talianskeho jazdca
Andreu Tafiho, ktorí si zahrali v reklamách a videoklipoch súvisiacich
so šampionátom. Duo skvelých bývalých jazdcov pomohlo natočiť päť
videoklipov, jeden o úzkych väzbách
spoločnosti Mapei s cyklistikou a
ďalšie štyri zamerané na mestá, kde
sa preteky začínali a končili, každé
z nich spojené s konkrétnym produktom Mapei.
Bicykle, ktoré Museeuw a Tafi použili na natáčanie videí, obaja jazdci
podpísali a vydražili. Výťažok poputoval rodinám obetí záplav v regióne Grâce-Hollogne vďaka pomoci
Nadácie kráľa Baudouina. „Bolo
úžasné reprezentovať spoločnosť
Mapei na majstrovstvách sveta
vo Flámsku, v srdci cyklistiky,“ povedal Tafi. „Byť tu, po Johanovom
boku, mi umožnilo užiť si rovnaké
vzrušenie, aké som zažíval, keď som
pretekal. Hoci prešlo deväť rokov,
odkedy cyklistický tím Mapei pretekal naposledy. skupina je pre svet
cyklistiky naďalej úžasným prínosom.“
OSLAVA MAJSTROVSTIEV SVETA
V CESTNEJ CYKLISTIKE
V predvečer profesionálnych cestných pretekov zorganizovala UCI
slávnostnú večeru na oslavu 100.
výročia Majstrovstiev sveta v cestnej

cyklistike, ktoré sa po prvýkrát konali
v roku 1921. Osláv v Leuvene sa zúčastnilo 55 bývalých majstrov sveta,
vrátane jazdcov, ktorí
získali majstrovský titul, keď jazdili
za tím Mapei: Abraham Olano, Johan Museeuw, Oskar Camenzind
a Oscar Freire. Medzi jazdcami bol aj
Cadel Evans, ktorý sa stal majstrom
sveta v cestnej cyklistike v Mendrisiu v roku 2009 po tréningu v Mapei Sport, a ďalší majstri sveta ako
Francesco Moser, Alessandro Ballan
a Eddy Merckx.
VÝSLEDKY: MAPEI SPORT
OSLAVUJE
Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2021 vo Flámsku boli pre Taliansko nádherným podujatím už
od prvého dňa, keď vyhral individuálnu časovku mužov Elite Filippo
Ganna. Ešte počas svojej prvej amatérskej sezóny, keď jazdil za Viris, absolvoval Ganna testovanie v Mapei
Sport. Individuálnu časovku žien
Elite vyhrala Ellen Van Dijková, ktorá ako členka tímu Trek-Segafredo
taktiež pravidelne absolvuje testy
v Mapei Sport. Cestné preteky mužov do 23 rokov vyhral Filippo Baroncini, ktorý bude od januára ako
člen tímu Trek-Segafredo podstupovať testovanie v Mapei Sport.
Od januára bude centrum pomáhať
trénovať aj Elisu Balsamovú, ktorá vyhrala cestné preteky žien Elite
v Leuvene. „Sme nesmierne radi, že
môžeme pomôcť Elise, známej svojou profesionalitou,“ poznamenal
Andrea Morelli, vedúci laboratória
pohybovej analýzy Mapei Sport. Balsamová v minulosti získala juniorský
titul na majstrovstvách sveta 2016
v Dauhe, kde bola spoločnosť Mapei
opäť hlavným sponzorom. „Junior
Manuel Oioli, ktorý tiež absolvuje
testovanie a tréning v Mapei Sport,
predviedol výborný výkon so ziskom
siedmeho miesta. Portugalský jazdec Antonio Morgado, ktorý skončil
šiesty, taktiež absolvoval hodnotiace
testovanie v Mapei Sport po majstrovstvách Európy v Trente. Postupné zvyšovanie tréningovej záťaže
bez hľadania skratiek je pre juniorského cyklistu veľmi dôležité. To je
prístup, ktorý sa snažíme zachovať u
nás v Mapei,“ dodáva Morelli.
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MapeLevel System
N A J L E P Š I E VYR OVN ÁVAC I E SYST É M Y
PR E D O KO N A L É O B K L A DY.

MapeLevel EasyWDG

MapeLevel Easy

Spoločnosť Mapei predstavuje nový rad profesionálneho príslušenstva na inštaláciu
obkladových prvkov z keramiky a kameňa: Vyrovnávacie a dištančné prvky na dosiahnutie
dokonale rovného povrchu aj pri veľkoformátových obkladoch.
EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI
Viac na mapei.sk

