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EDITORIÁL

vďaka zaradeniu našich výrobkov do ponuky 
ďalšej veľkej siete hobby predajní po Sloven-
sku sa riešenia Mapei dostanú ku konečnému 
spotrebiteľovi ešte jednoduchšie.
Naša spoločnosť v tomto roku oslávila 85. vý-
ročie založenia Rodolfom Squinzim. Práve vďa-
ka pevným základom, ktoré položil pôvodný 
kolektív, a vízii Giorgia Squinziho, Rodolfovho 
syna a nástupcu, ponúkame špičkovú kvalitu 
a spoľahlivosť v oblasti stavebníctva naďalej aj 
dnes. Od založenia sa zmenilo mnoho, ale šty-
ri hlavné piliere – internacionalizácia, výskum  
a vývoj, špecializácia a udržateľnosť, ostávajú  
a lemujú ďalšiu cestu spoločnosti Mapei. 

Prajem vám príjemné čítanie.

vítam vás pri novom vydaní Reality Mapei, kto-
ré opäť prináša to najlepšie zo sveta Mapei. 
Som nesmierne rád, že sa konečne môžeme 
naplno tešiť z osobných stretnutí a pokračo-
vať vo vzdelávacích aktivitách pre obchodných 
partnerov, realizačné firmy, ako aj pre individu-
álnych majstrov.
Začiatok tohto roka bol naozaj turbulentný.  
Zaznamenali sme markantný nárast dopytu 
po stavebných materiáloch. Aby nebolo ohro-
zené zásobovanie našich obchodných part-
nerov, zaviedli sme systémové kontroly, ktoré 
nám pomáhajú priebežne monitorovať trh. 
Mapei sa vždy vedel promptne prispôsobiť no-
vým okolnostiam. Avšak bezprecedentné pod-
mienky, v ktorých žijeme, nás učia reagovať na 
požiadavky trhu ešte rýchlejšie a efektívnejšie.
Z obchodného hľadiska ostávajú na Slovensku 
aj naďalej naším najžiadanejším sortimen-
tom systémy výrobkov pre lepenie obkladov  
a dlažby. Sme preto radi, že v tejto oblasti mô-
žeme zákazníkom predstaviť hneď niekoľko 
noviniek. V tomto vydaní Reality Mapei sa dočí-
tate viac o rozšírenej farebnej škále našich šká-
rovacích mált, ľahko spracovateľnej epoxidovej 
škárovacej malte Kerapoxy Easy Design, ale aj 
o čistiacich prostriedkoch ULTRACARE, ktoré 
pri škárovaní mimoriadne oceníte.
Vysoká kvalita služieb bola pre nás vždy prio-
ritou. Preto sme posilnili nielen profesionálne 
obchodné zastúpenie v regiónoch, prijali sme 
aj nového špecialistu na hydroizolácie. V tomto 
roku plánujeme tiež obsadiť pozíciu špecialis-
tu na sanácie betónových konštrukcií. Zároveň 
je naším cieľom ponúkať stále pestrejšiu pa-
letu produktov a skvalitniť služby. Verím, že aj 

Ing. MIROSLAV JAŠKA 
generálny manažér 
MAPEI SK, s.r.o.

Vážení 
čitatelia,

OBYTNÉ BUDOVY
Tetris Hall – Kyjev – Ukrajina
Tento jedinečný obytný komplex 
sa skladá z dvoch výškových veží 
spojených mostom pre chodcov. 
Spoločnosť Mapei dodala 
hydroizolácie, lepidlá 
na keramické a vinylové podlahy 
použité v interiéroch 
a exteriéroch.

Centrum pre paraplegikov – Nottwill – Švajčiarsko Lokalita Woldring – Groningen – Holandsko Úpravňa vody Želivka – Hulice – Česká republika Projekt bývania Casas Vis – La Mojana – Kolumbia Obytný komplex Jewel – Gold Coast – Austrália

VÝROBNÉ ZARIADENIA
Závod Costa Humphrey 
na spracovanie pekanových 
orechov – Torreón – Mexiko
Produkty MAPEFLOOR CPU/MF 
a MAPEFLOOR CPU/TC na báze 
živice boli použité na zhotovenie 
podláh tohto závodu na výrobu 
pekanových orechov na celkovej 
ploche 7 500 m2. Podlaha tak 
teraz spĺňa požiadavky noriem 
pre použitie v potravinárskych 
prevádzkach.

XIX INTERNATIONAL
REFERENCE
GRAND PRIX

VEREJNÉ BUDOVY A MIESTA
Mozaika na letisku LaGuardia
New York – USA
Ide o jednu z najväčších vnútorných 
nástenných mozaík na svete. 
Toto 2 400 m2 veľké dielo bolo 
dokončené vďaka výrobkom 
pre keramické obklady, ktoré 
dodala spoločnosť Mapei 
(ULTRALITE MORTAR, TYPE 1, 
KERACOLOR S, MAPESIL T).

VEREJNÉ BUDOVY A MIESTA 
Fakulta psychológie, 
Univerzita v Málage
Málaga – Španielsko
Na lepenie keramických obkladov 
fasády a kladenie živicových podláh 
v interiéri sa použili systémy Mapei.

Slávnostné odovzdávanie cien 
za víťazné projekty sa konalo online. 
Podujatie moderovali Gaia Maggi 
(vľavo) a Davide Acampora (vpravo).
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Rad UltraCare
Nový systém na čistenie, ochranu a údržbu povrchov. 
Všestrannosť, spoľahlivosť, inovácia.
Inovácie prináša Mapei aj v oblasti starostlivosti o keramické a kamenné 
povrchy. Nový rad riešení ULTRACARE na čistenie, údržbu a ochranu po-
vrchov využijete predovšetkým pri škárovaní. Produkty pre profesionálne 
čistenie ULTRACARE jednoducho odstránia zvyšky cementových, epoxi-
dových škárovacích mált, ale aj odolnú špinu. Možno ich použiť na rôzne 
druhy povrchov bez ohľadu na ich veľkosť.

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

HĽADÁTE TEN SPRÁVNY 
ODTIEŇ ŠKÁROVAČKY? 
POUŽITE APLIKÁCIU MAPEI

APPLIKÁCIA

Aplikácia  
pre škárovačky
Aplikácia vám pomôže vybrať ten 
pravý odtieň škárovacej malty.
Každý, kto sa chystá rekonštruovať ale-
bo stavať, uvíta pomoc pri výbere vhod-
nej škárovacej malty. Vďaka aplikácii 
Mapei Grouts si pohodlne s pomocou 
smartfónu môžete vyskúšať, ako bude 
vyzerať ktorýkoľvek farebný odtieň  
na vašej stene alebo podlahe priamo  
z domu. Obkladový prvok jednodu-
cho vyfoťte, vyberte si farebný odtieň 
a aplikácia vám vygeneruje náhľad. 
Dokonca si môžete ľubovoľne nastaviť 
veľkosť škár. Okrem toho vám aplikácia 
pomôže vypočítať správne množstvo 
produktu potrebného pre váš projekt. 
Aplikácia MAPEI GROUTS je dostupná 
na stiahnutie v App Store a Google Play. 

Nové odtiene 
škárovacích mált
Z vynovenej palety farieb pre 
škárovacie malty si určite 
vyberiete.
Spoločnosť Mapei si v oblas-
ti systémov pre inštaláciu ob-
kladu a dlažby pripravila hneď 
niekoľko noviniek. Zákazníci si 
odteraz môžu vyberať z pestrej 
palety až 40 farieb pre cementové  
a epoxidové škárovacie mal-
ty. Nová epoxidová malta KE-
RAPOXY EASY DESIGN sa dá 
navyše kombinovať s práškovým 
pigmentom MAPECOLOR ME-
TALLIC na báze vysokokvalitnej 
perleťovej sľudy pre vytvorenie 
metalizujúceho efektu alebo me-
talickým práškom MAPEGLITTER 
pre vytvorenie trblietavých škár. 

AKTUALITY

Známy slovenský stand-up komik a moderátor Kubo Luži-
na sa stal tvárou kampane Mapei s názvom Ako Nič. Ide o 
sériu videí na pokračovanie, ktorej cieľom je vtipne a poho-
tovo ukázať verejnosti, ako správne pracovať s obľúbenými 
a praktickými výrobkami Mapei. Vo videách ukazuje prá-
cu s obľúbenými a praktickými výrobkami Mapei. V prvej 
sérii videí Lužina hovorí o tom, na čo si treba dať pozor aj 
akým chybám sa počas tohto procesu vyvarovať. Divá-
ci sa dozvedia ako škárovať s cementovou či epoxidovou 
škárovačkou, ako vylepšiť vzhľad škár pomocou trblietok a 
veľa ďalšieho. Stand-up komik v každom videu nezabúda 
podotknúť, že výrobky Mapei sú určené pre profesionálov, 
ale zároveň prácu s nimi dokáže aj zručný domáci majster. 
Je jasné, že ani ten najlepší materiál nezaručí dokonalý vý-
sledok, ak nebude dôsledne a profesionálne zhotovený. Aj 
z domáceho majstra sa však môže stať profesionál. Preto 
okrem iného Mapei kladie dôraz na vzdelávacie programy 

a školenia pre realizačné firmy i samotných majstrov. Práve 
video kampaň Ako nič sa snaží čo najviac priblížiť produkty 
Mapei a správne technologické postupy koncovému zá-
kazníkovi. Navyše, ako je známe, jedným z hlavných pilie-
rov spoločnosti je výskum a vývoj. To znamená, že Mapei 
sa nielenže neustále snaží skvalitňovať svoje výrobky, ale aj 
uľahčovať prácu s nimi. Dobrým príkladom je epoxidová 
škárovacia malta, ktorá bola donedávna výsadou výlučne 
profesionálnych obkladačov. Mapei však prišiel na trh s 
novou epoxidovou škárovačkou KERAPOXY EASY DESIGN, 
ktorej jednoduchú aplikáciu zvládne aj zručnejší domáci 
majster či komik Kubo Lužina sám. Alebo žeby nie? Pozrite 
sa, či to známemu komikovi ide lepšie s mikrofónom alebo 
so stierkou. 

Komik Kubo Lužina majstruje Ako Nič! 

pozrite si náš 
Youtube kanál
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85 rokov tímovej práce, spolu s vami, s ktorými sme zdieľali výzvy, 
inovácie, vášeň a rešpekt k ľuďom a životnému prostrediu. Ešte stále 

je veľa toho, čo chceme vytvoriť, pokračujme v tom spoločne.

AKTUALITY

a Európskej asociácie chemického 
priemyslu CEFIC (v rokoch 2010 až 
2012), ako aj Confindustria (Talian-
skej priemyselnej konfederácie) v 
rokoch 2012 až 2016. Rovnako ako 
jeho otec Rodolfo, aj pán Squinzi bol 
vášnivým cyklistom. V rokoch 1993 
až 2002 viedol profesionálny cyklis-
tický tím Mapei, ktorý bol dlhé roky 
na vrchole všetkých medzinárod-
ných rebríčkov. V roku 2003 prevzal 
futbalový klub Sassuolo a do futbalu 
vniesol rovnaké hodnoty, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou DNA spo-
ločnosti Mapei: talent, tímovú prácu, 
nadšenie, odhodlanie a vytrvalosť 
pri zvládaní nových výziev. „Nepre-
stávajte šliapať do pedálov“, sláv-
ne motto pána Squinziho, zostalo 
pevne vtlačené do DNA spoločnosti 
Mapei a aj po jeho smrti v roku 2019 
naďalej dodáva spoločnosti silu. Od-
vtedy stoja na čele spoločnosti ako 
generálni riaditelia jeho deti, Veroni-
ca a Marco. „Je pre nás veľkou cťou 
prijať toto uznanie v mene nášho 
otca Giorgia, ktorý Spojené štá-
ty miloval a vždy ich považoval za 
krajinu príležitostí. Na americký trh 
vstúpil v 80. rokoch minulého storo-
čia, kde sa od začiatku stretol so sil-
nou a ozajstnou podporou inštitúcií 
a ekonomického prostredia. Dnes 
je Mapei Group v Amerike význam-
ným hráčom so 16 závodmi Mapei 
a 6 závodmi Polyglass po celej kraji-
ne, pričom investovať plánujeme aj 

Ocenenie Osobnosť roka 2022 v oblasti 
obkladov a dlažieb asociácie TCNA 

získal Giorgio Squinzi
CENU MU UDELILA ASOCIÁCIA TCNA (ASOCIÁCIA VÝROBCOV DLAŽIEB V 

SEVERNEJ AMERIKE) POČAS KONFERENCIE COVERINGS V ORLANDE (USA).

Giorgio Squinzi bol na najväčšom 
medzinárodnom veľtrhu v Severnej 
Amerike Coverings 2022 vyhlásený 
za „Osobnosť roka 2022 v oblasti ob-
kladov a dlažieb“. Veľtrh je zamera-
ný na keramický a kamenársky prie-
mysel a konal sa v Orlande od 18. do 
22. apríla. Cieľom ocenenia, ktoré 
udelila asociácia TCNA, bolo vzdať 
hold výnimočným osobnostným 
a podnikateľským schopnostiam 
Giorgia Squinziho, chemika, osvie-
teného podnikateľa a generálneho 
riaditeľa Mapei Group až do jeho 
smrti v októbri 2019. Giorgio Squin-
zi sa narodil v roku 1943 a vyrastal v 
Miláne, kde jeho otec Rodolfo v roku 
1937 založil malú spoločnosť Mapei, 
ktorá vyrábala pomocné materiály 
pre stavebníctvo a priemysel. Po ab-
solvovaní štúdia priemyselnej ché-
mie sa pridal k otcovi do spoločnosti 
a podieľal sa na vývoji inovatívnych 
lepidiel a chemických výrobkov pre 
stavebníctvo. Vždy podporoval in-
ternacionalizáciu, čo viedlo k tomu, 
že spoločnosť Mapei otvorila v roku 
1978 svoj prvý výrobný závod mimo 
Talianska, v Kanade. V roku 1984, po 
smrti svojho otca, prevzal vedenie 
podniku a otvoril nové závody na 
všetkých kontinentoch, vďaka čomu 
spoločnosť začala exponenciálne 
rásť. Bol zvolený za predsedu Ob-
chodnej federácie talianskeho che-
mického priemyslu Federchimica (v 
rokoch 1997 až 2003 a 2005 až 2011) 

Veronika a Marco Squinziovci prevzali cenu  
na konferencii Coverings 2022 v Orlande (USA).

naďalej,“ uviedla Veronica Squinzi, 
generálna riaditeľka spoločnosti a 
riaditeľka globálneho rozvoja pre 
Mapei Group. „V súlade s našou 
stratégiou máme v USA niekoľko 
nových prebiehajúcich projektov na 
vývoj vysokokvalitných výrobkov spĺ-
ňajúcich potreby miestneho trhu, 
ktorý si cení dokonalosť. Okrem 
zriaďovania a aktualizácie strate-
gických výrobných a distribučných 
zariadení je cieľom našej obchod-
nej stratégie rozšíriť distribúciu pre 
zákazníkov a ponuku produktových 
radov, aby Mapei ponúkala systé-
mové riešenia a kompletné zastre-
šenie projektov,“ dodáva Marco Squ-
inzi, generálny riaditeľ spoločnosti a 
riaditeľ pre výskum a vývoj pre Ma-
pei Group.
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KOMERČNÉ ZARIADENIA
Dream Island - Moscow - Moskva - Ruská federácia
Pri výstavbe najväčšieho krytého zábavného zariadenia v Európe sa použilo viac ako 300 ton lepidiel 
a škárovacích mált Mapei na keramické obklady a dlažby, ako aj mnohých hydroizolačných a kotviacich materiálov.

CESTOVNÝ RUCH A WELLNESS
    l - Mníchov

Nemecko
etoH regrebnegietS

Systémy Mapei pomohli pri inštalácii
približne 8 000 m2 drevených podláh

a 5 000 m2 kobercov v izbách tohto
nového 4-hviezdičkového hotela.

Budova Finansparken – Stavanger – Nórsko Wellness centrum Baia Populara – Sibiu – Rumunsko KTM Motohall – Mattighofen – Rakúsko Palace Elisabeth Heritage Hotel – Hvar – Chorvátsko Robinson Blue Ierapetra – Kréta – Grécko

DO 19. ROČNÍKA INTERNEJ SÚŤAŽE MAPEI GROUP SA 
PRIHLÁSILO 57 DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ MAPEI 
S VIAC AKO 300 PROJEKTAMI. V SÚŤAŽI SA UDEĽOVALI 
CENY ZA NAJPRESTÍŽNEJŠIE LOKALITY STAVIEB 
PO CELOM SVETE, NA KTORÝCH SA MAPEI 
V MINULOM ROKU PODIEĽAL.

2021 Reference 
Grand Prix

XIX INTERNATIONAL
REFERENCE
GRAND PRIX
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OBYTNÉ BUDOVY
Tetris Hall – Kyjev – Ukrajina
Tento jedinečný obytný komplex 
sa skladá z dvoch výškových veží 
spojených mostom pre chodcov. 
Spoločnosť Mapei dodala 
hydroizolácie, lepidlá 
na keramické a vinylové podlahy 
použité v interiéroch 
a exteriéroch.
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VÝROBNÉ ZARIADENIA
Závod Costa Humphrey 
na spracovanie pekanových 
orechov – Torreón – Mexiko
Produkty MAPEFLOOR CPU/MF 
a MAPEFLOOR CPU/TC na báze 
živice boli použité na zhotovenie 
podláh tohto závodu na výrobu 
pekanových orechov na celkovej 
ploche 7 500 m2. Podlaha tak 
teraz spĺňa požiadavky noriem 
pre použitie v potravinárskych 
prevádzkach.

XIX INTERNATIONAL
REFERENCE
GRAND PRIX

VEREJNÉ BUDOVY A MIESTA
Mozaika na letisku LaGuardia
New York – USA
Ide o jednu z najväčších vnútorných 
nástenných mozaík na svete. 
Toto 2 400 m2 veľké dielo bolo 
dokončené vďaka výrobkom 
pre keramické obklady, ktoré 
dodala spoločnosť Mapei 
(ULTRALITE MORTAR, TYPE 1, 
KERACOLOR S, MAPESIL T).

VEREJNÉ BUDOVY A MIESTA 
Fakulta psychológie, 
Univerzita v Málage
Málaga – Španielsko
Na lepenie keramických obkladov 
fasády a kladenie živicových podláh 
v interiéri sa použili systémy Mapei.

Slávnostné odovzdávanie cien 
za víťazné projekty sa konalo online. 
Podujatie moderovali Gaia Maggi 
(vľavo) a Davide Acampora (vpravo).
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ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Štadión Ferenca Puskása
Budapešť – Maďarsko
Išlo o jednu z najväčších investícií 
do športového komplexu 
v Maďarsku vôbec. Renovácia 
štadióna zahŕňala použitie 
produktov na hydroizoláciu 
Mapei z rôznych produktových 
radov na riešenie špecifických 
problémov.

INFRAŠTRUKTÚRA
Route 6 
Kowloon - Hongkong
Trasa 6, strategický úsek 
hongkonského dopravného 
systému, bude dokončená 
v roku 2025. Viac ako 300 000 m2 
bolo ošetrených hydroizolačnými 
riešeniami Mapei a Polyglass 
(PURTOP, MAPEPLAN TU S) 
na viacerých úsekoch a tuneloch 
pozdĺž trasy.

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Tenisový turnaj v Číne 2020
Guangdong, Hongkong,
Macao Greater Bay Area Open
ČĽR, Macao, Hongkong
Tenisový turnaj organizovaný 
Čínskou tenisovou asociáciou 
so spoločnosťou Mapei ako 
sponzorom a dodávateľom 
riešení športových podláh 
pre tenisové kurty 
v ročníkoch 2020 a 2021.

Grand Paris Express – linka 15 – Paríž - Francúzsko Basketbalové ihrisko Scalo San Lorenzo – Rím – Taliansko Lávka Langur Way – Penang – Malajzia Club Sport Marítimo – Funchal – Portugalsko Expo 2020 Dubaj – Spojené arabské emiráty

INFRAŠTRUKTÚRA
Most San Giorgio
Janov – Taliansko
Prímesi Mapei zaistili zachovanie 
mechanických vlastností betónu 
pre mostné pilóty a uľahčili 
konečné povrchové úpravy 
na mostovke.

XIX INTERNATIONAL
REFERENCE
GRAND PRIX
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V akvaparku Aquacity v Poprade možno nájsť viaceré 
produkty z portfólia Mapei. Osvedčená značka staveb-
nej chémie nechýbala ani pri rekonštrukcii starého 
plaveckého bazéna. Poprad vďaka tomu získal najmo-
dernejšie plavecké centrum na Slovensku, ktoré umož-
ňuje organizovať plavecké preteky na najvyššej úrovni.

ŠPIČKOVÉ PLAVECKÉ ZÁZEMIE MAJÚ V POPRADE

NOVÉ 
PLAVECKÉ CENTRUM

Aquacity Poprad

PROJEKTY NA SLOVENSKU  AQUACITY POPRAD

Takmer 40-ročný plavecký bazén v meste pod Tatrami sa 

dočkal svojej obnovy. Na jej konci dostali športovci i širo-

ká verejnosť do užívania modernú plaváreň, ktorá ponú-

ka vynikajúce podmienky pre domáce či medzinárodné 

športové podujatia. Nový bazén pokrstili symbolicky sne-

hom z Gerlachovského štítu. 

Nerezový plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov ponúka mo-

derné zázemie pre tréning, ale aj na preteky. Rekonštruk-

cia bazéna bola navrhnutá podľa predpísaných paramet-

rov Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Rozdelený 

je na osem plaveckých dráh a šestnásť štartovacích blo-

kov. Pri rekonštrukcii použili najmodernejší filtračný sys-

tém, UV filtre a vybudoval sa tiež špeciálny predohrev, čo 

umožní šetriť zhruba 30 % prevádzkových nákladov.

Bazén bude prístupný aj pre verejnosť. Predeliť ho možno 

pohyblivou stenou na dva 25-metrové bazény a vytvoriť 

tak viac dráh na plávanie. Zástupcovia investora veria, že 

vynovený bazén pritiahne aj ďalšie vodné športy ako napr. 

synchronizované plávanie.
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Stavili na osvedčenú kvalitu
Investor kládol pri realizácii dôraz nielen na použitie 

osvedčených systémov pre lepenie obkladu a dlažby v 

priestoroch v kontakte s vodou a rýchlosť realizácie, ale aj 

na vysokú kvalitu finálneho vzhľadu. 

Priestory plavárne vrátane šatní a vyhrievanej tribúny sa 

zabezpečili pred degradačným pôsobením vody pomo-

cou hydroizolačnej membrány MAPELASTIC. Ako povr-

chová krytina bola zvolená veľkoformátová keramická 

dlažba, ktorá sa aplikovala systémom Mapetex a lepila 

rýchlotvrdnúcim lepidlom KERAFLEX MAXI S1. Vďaka 

čomu sa podarilo dosiahnuť nerušivý, čistý a harmonický 

vzhľad okolia bazéna. Škáry sa vyplnili epoxidovou škáro-

vacou maltou KERAPOXY EASY DESIGN, ktorá odoláva 

degradačným účinkom vody, je nenasiakavá a odolná 

proti plesniam.

Rýchla a bezproblémová realizácia
MAPETEX SYSTEM umožnil splniť požiadavku investora 

na dlažbu bez nutnosti priznania dilatácií z podkladových 

vrstiev v inštalovanej dlažbe. Špeciálna netkaná textília MA-

PETEX VLIES sa zapracovala do vysokodeformovateľného 

lepidla KERAQUICK MAXI S1 s latexovou prímesou LATEX 

PLUS na zvýšenie elasticity cementového lepidla. Po vytvrd-

nutí lepidla sa na takto pripravený podklad nalepila keramic-

ká dlažba pomocou flexibilného lepidla KERAFLEX MAXI S1.

PROJEKTY NA SLOVENSKU  AQUACITY POPRAD

HORE. Pre lepenie dlažieb sa použil systém Mapetex, ktorý 
umožňuje lepiť na veľké plochy bez potrebnej dilatácie.

DOLE. Takmer 40-ročný plavecký bazén v meste pod 
Tatrami sa dočkal svojej obnovy.

Finálna úprava škár podlahy okolo bazéna a v ostatných 

priestoroch plavárne sa realizovala pomocou epoxidovej 

škárovacej malty KERAPOXY EASY DESIGN a silikónové-

ho tmelu MAPESIL AC. Jednoduchosť aplikácie epoxi-

dovej škárovacej malty podporilo použitie produktov z 

nového radu ULTRACARE. Ide o výrobky, ktoré sú určené 

na profesionálne čistenie. Zvyšky epoxidovej škárovacej 

malty sa jednoducho a efektívne odstránili pomocou 

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER.

Rýchly a hladký priebeh rekonštrukčných prác mala pod 

palcom skúsená realizačná firma L.B.T. pod vedením 

projektového manažéra Ľubomíra Tybora. „Vďaka dob-

rej organizácii, profesionalite realizátora a dôslednému 

dodržiavaniu harmonogramu sa podarilo odovzdať 

vynovené plavecké centrum v dohodnutom termíne. 

Dodávku materiálu sme zabezpečovali priebežne a ni-

kdy sa nestalo, že by materiál meškal alebo by nebol k 

dispozícii,“ dodáva Miroslav Lukáš, obchodno-technický 

zástupca Mapei.

TECHNICKÉ ÚDAJE
AQUAPARK Poprad s.r.o., 
Poprad
Rok realizácie: 2022 
Technická podpora 
Mapei: Dodanie výrobkov 
pre hydroizoláciu a inštaláciu 
keramických obkladov a dlažieb  
v okolí bazéna a šatní 
Mapei koordinátor:  
Miroslav Lukáš
Investor: 
AQUAPARK Poprad s.r.o., 
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: L.B.T., s.r.o.  

VÝROBKY MAPEI
Hydroizolácia: Mapelastic
Lepenie prvkov pomocou 
systému Mapetex: Mapetex 
Vlies, Keraflex Maxi S1,  
Latex Plus 
Škárovanie: Kerapoxy Easy 
Design, Ultracare Kerapoxy 
Cleaner, Mapesil AC 

Ďalšie informácie nájdete  
na www.mapei.sk

Zistite viac o
KERAPOXY EASY DESIGN
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KERAPOXY EASY DESIGN
ŠKÁROVANIE S EPOXIDOM  

NIKDY NEBOLO TAKÉ EASY!

Epoxidové škárovacie malty nachá-
dzali pôvodne uplatnenie skôr v ko-
merčných a priemyselných budovách 
ako napríklad v závodných kuchy-
niach, miestnostiach pre spracovanie 
potravín alebo v bazénoch. Všade tam, 
kde sú kladené vysoké požiadavky na 
hygienu a tiež odolnosť voči chemi-
káliám. V porovnaní s cementovými 
škárovacími maltami však nevynikajú 
len v týchto bodoch. Epoxidové škáro-
vacie malty majú jednoznačne navrch 
najmä v oblasti stálosti farieb.

Kúpeľne a kuchyne sú dnes záležitosťou 
prestíže a značne tak získavajú na dôle-
žitosti. Vďaka tomu však výrazne rastú aj 
požiadavky kladené na tieto priestory. Ar-
chitekti a investori sa okrem výberu ob-
kladov čoraz viac zameriavajú na farbu 
samotnej škárovacej malty. Adekvátne 
tomu sú vysoké aj požiadavky kladené 
práve na tieto výrobky. Očakáva sa, že 
zvolený farebný odtieň bude dokonalo 
ladiť s vybraným obkladom. Navyše by 
mal byť povrch škáry celistvý, farebne 
rovnomerný a odolný tak, aby ho bolo 
možné jednoducho udržiavať pomocou 
bežných čistiacich prostriedkov. A okrem 
toho si škárovacia malta musí udržať tie-
to vlastnosti čo najdlhšie.
Pri plnení týchto požiadaviek vyniknú 

silné stránky epoxidovej škárovacej mal-
ty. Vďaka svojmu zloženiu sa vyznačuje 
vysokou odolnosťou aj voči kyslým čistia-
cim prostriedkom. Boduje širokou škálou 
farebných odtieňov a ich stabilitou. V ne-
poslednom rade práve vďaka jej hladké-
mu povrchu sa jednoducho udržiava a je 
mimoriadne hygienická. 

Od použitia epoxidových škárovacích 
mált sa často upúšťa pre obavy z nároč-
nejšieho spracovania a vyšších nákladov. 
Vďaka inovatívnemu vývoju línie výrob-
kov Kerapoxy získava zákazník pri pou-
žití KERAPOXY EASY DESIGN škárovaciu 
maltu, ktorá nevyniká len širokou ponu-
kou farieb, ale aj svojimi vlastnosťami pri 
spracovaní.

KERAPOXY EASY DESIGN sa vyznačuje 
jednoduchým spracovaním a tiež ne-
náročným čistením pracovných nástro-
jov a škárovanej plochy. Na spracovanie 
epoxidovej škárovacej malty s nízkymi 
emisiami nie sú potrebné žiadne špeci-
álne nástroje. Vďaka hustej konzistencii 
sa bez väčšej námahy vypĺňajú aj škáry 
keramického obkladu a následne sa aj 
jednoducho udržiavajú. 

KERAPOXY EASY DESIGN očarí širokou 
škálou až 41 farieb. Vďaka možnosti mie-

šania s metalickým práškom MAPEGLIT-
TER (zlatý a strieborný), ako aj jemným 
práškovým pigmentom MAPECOLOR 
METALLIC na báze vysokokvalitnej per-
leťovej sľudy v piatich metalických va-
riantoch, vznikajú pri rôznom dávkovaní 
takmer neobmedzené možnosti zvýraz-
nenia každého obkladu. Zloženie malty 
sa pritom postará o trvalo krásnu a sta-
bilnú farbu. 

KERAPOXY EASY DESIGN možno vyu-
žiť v mnohých oblastiach. Je vhodná na 
ozdobné škárovanie keramických plôch, 
plôch z prírodného kameňa alebo sklené 
mozaiky so šírkou škáry od 1 do 15 mm, 
a to v interiéri, exteriéri alebo dokonca aj 
pod vodou.  

Vďaka dodatočným vlastnostiam, kto-
ré bránia šíreniu plesní a baktérii je tak 
KERAPOXY EASY DESIGN ideálny na 
použite na stenách, podlahách alebo 
pracovných plochách v kúpeľniach alebo 
kuchyniach, rovnako aj v oblastiach, kde 
okrem požiadaviek na vzhľad vznikajú aj 
zvýšené požiadavky na hygienu. 

KERAPOXY EASI DESIGN však vďaka 
svojim vlastnostiam neboduje len pri 
nových obkladoch, ale tiež aj pri reno-
váciách alebo sanáciách už existujúcich 

KERAPOXY EASY DESIGN
EPOXY-FUGEN  

WAR NOCH NIE SO EASY !

MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN KERAPOXY EASY DESIGN

Text und Bilder: MAPEI GmbH

Epoxidharzfugen kommen ur-
sprünglich aus dem gewerblichen 
und industriellen Bereich, wie 
Großküchen, Lebensmittelverar-
beitung oder auch Schwimmbäder, 
wo hohe Anforderungen an Hygie-
ne und chemische Beständigkeit 
gestellt werden. Doch nicht nur in 
diesen Punkten haben Epoxidharz-
fugenmörtel Vorteile im Vergleich 
zu zementären Fugen mörteln. Spe-
ziell in der Dauerhaftigkeit der 
Farbgebung haben Epoxidharzmör-
tel materialbedingt die Nase vorn. 

Badezimmer und Küchen dienen in 
der heutigen Zeit vielfach als Presti-
geobjekt und haben einen hohen 
Stellenwert bekommen. Dadurch sind 
aber auch die Anforderungen an die-
se Flächen deutlich gestiegen. Bei 
Planern und Bauherren rückt neben 
der Auswahl der Fliesen die Wahl der 
Fugenfarbe immer mehr in den Fo-
kus. Dementsprechend hoch sind 
auch die Erwartungen und Ansprü-
che an die Fuge. So sollte der ausge-
wählte Farbton nach der Ausführung 
genau passen, die Fuge sollte eine ge-
schlossene, farbgleiche und kratz- 
bzw. abriebfeste Oberfläche haben, 
die mit haushaltsüblichen Reini-
gungsmitteln problemlos zu reinigen 
ist und diese Eigenschaften mög-
lichst lange beibehalten.

Hier kommen die Stärken von Epoxid-
harzverfugungen zum Tragen. Auf-
grund ihrer Materialzusammenset-

SCAN 
MICH

Hier geht’s zum 
Anwendervideo

zung weisen diese eine sehr gute 
Beständigkeit auch gegen saure 
 Reiniger auf und punkten mit ihrem 
breiten Farbsortiment und ihrer 
Farbstabilität. Nicht zuletzt haben sie 
aufgrund ihrer dichten und feinen 
Oberflächenbeschaffenheit und der 
damit verbundenen Reinigungs-
freundlichkeit hygienische Vorteile. 
Häufig wurde oder wird aber auf-
grund der in der Regel aufwendige-
ren Verarbeitung und der höheren 
Kosten von der Verwendung von Epo-
xidharzfugenmörteln abgesehen.

Dank der innovativen Weiterentwick-
lung unserer Kerapoxy-Linie, steht mit 
KERAPOXY EASY DESIGN nun ein 
 Reaktionsharzfugenmörtel zur Verfü-
gung, der nicht nur durch seine Farb-
vielfalt sondern auch durch seine 
Verarbeitungseigenschaften glänzt.

KERAPOXY EASY DESIGN zeichnet 
sich durch seine vergleichsweise 
leichte Verarbeitung sowie der Reini-
gung der Werkzeuge und verfugten 
Flächen aus. Für die Verarbeitung des 
emissionsarmen Epoxidharzfugen-
mörtels ist kein Spezialwerkzeug er-
forderlich. Aufgrund der sämigen 
Konsistenz sind selbst Keramikbeläge 
für hohe Rutschsicherheit ohne ho-
hen Kraftaufwand zu verfugen und 
entsprechend leicht zu reinigen. 

KERAPOXY EASY DESIGN besticht 
durch seine große Farbvielfalt mit 41 
Farben. Durch die Möglichkeit der 

KERAPOXY 
EASY DESIGN
Epoxidharzfugenmörtel

•   easy Verarbeitung und Reinigung

•   kein Spezialwerkzeug für die Verarbeitung 
erforderlich

•   große Farbvielfalt setzt jeden Belag  
in Szene

•   farbstabil und dauerhaft schön

•   universelle Anwendungsbereiche

•   hygienisch, schimmelpilz- und 
bakterienhemmend

•   zur Verlegung geeignet
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 Untermischung von MAPEGLITTER 
(gold und silber) sowie des feinen 
 MAPECOLOR METALLIC Glimmer in  
5 weiteren Metallicvarianten in unter-
schiedlichen Dosierungen, besteht 
eine nahezu unbegrenzte Möglichkeit 
jeden Belag optisch in Szene zu set-
zen. Die Materialbasis sorgt für eine 
dauerhaft schöne Farbstabilität.

KERAPOXY EASY DESIGN weist ein 
großes Einsatzspektrum auf. Es eig-
net sich für die dekorative Verfugung 
von Keramik-, Naturstein- oder Glas-
mosaikflächen mit Fugenbreiten von 
1–15 mm im Innen-, Außen- und Un-
terwasserbereich.

Aufgrund seiner zusätzlichen schim-
melpilz- und bakterienhemmenden 
Eigenschaften ist KERAPOXY EASY 
DESIGN somit ideal für die Gestaltung 
von Wand-, Boden- und Arbeitsflä-
chen in Bädern oder Küchen, also in 
Bereichen, wo neben optischen An-
forderungen auch erhöhte Ansprüche 
an die Hygiene bestehen.  

Aber nicht nur für Neubeläge, son-
dern auch für die Renovierung und 
Sanierung bestehender Flächen kann 
KERAPOXY EASY DESIGN mit seinem 
Eigenschaftsspektrum punkten, da 
es sich optimal für die Nachverfugung 
mit Mindestfugentiefen von 3 mm 
eignet. Zudem kann KERAPOXY EASY 
DESIGN auch für die Verlegung spezi-
ell auf kritischen Untergründen ver-
wendet werden.

Nun besteht die Möglichkeit alle Vor-
teile einer Epoxidharzverfugung ohne 
großen Mehraufwand zu nutzen, 
denn bei KERAPOXY EASY DESIGN ist 
der Name Programm:

Easy anmischen, easy ausfugen, 
easy reinigen.

52   RM Deutschland  28/2021 RM Deutschland  28/2021   53

plôch, pretože je vhodný na opätovné 
škárovanie pri minimálnej hĺbke 3 mm. 
Naviac môže byť KERAPOXY EASY DE-
SIGN použitý aj na kritických pokladoch. 
Využite naplno bez veľkej námahy všetky 

výhody, ktoré epoxidové škárovacie mal-
ty ponúkajú. 
Pri KERAPOXY EASY DESIGN platí: jed-
noduchá príprava, jednoduchá apli-
kácia, jednoduché čistenie.

 EN 12004 
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KERAPOXY 
EASY DESIGN
Epoxidová škárovacia malta

• jednoduché spracovanie a čistenie

• pri spracovaní nie je potrebné žiadne 
špeciálne náradie

• široká paleta farieb nechá vyniknúť  
každý obklad

• stabilita farieb a trvácnosť

• široká oblasť použitia

• hygienická, bráni šíreniu plesní  
a baktérií

PRE VIAC INFO
OSKENUJ MA
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LEXUS & TOYOTA 
Showroom

Košice

PROJEKTY NA SLOVENSKU  LEXUS & TOYOTA SHOWROOM
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Za pôžitkom z jazdy v luxusnom aute si zákazníci  
z východného Slovenska chodia do najmodernejšie-
ho, najväčšieho a najnovšieho showroomu automobi-
lových značiek Lexus a Toyota v Košiciach. Mapei po-
mohol s riešením podláh novej predajne.
Tretie autocentrum značky Lexus na Slovensku nastavi-
lo štandard pri predaji a servise áut skutočne vysoko. Vý-
stavba za takmer 3,3 mil. eur trvala necelých 12 mesiacov  
a do metropoly východu priniesla aj netradičné architek-
tonické riešenie. Atypický vysunutý tvar budovy zaujme 
hneď z diaľky, navyše ho nedrží žiadny stĺp. Prízemná časť 
predajne je venovaná značke Toyota. Konzolovito predsu-
nutá druhá časť prezentuje automobily luxusnej japon-
skej značky Lexus. 
Nová prevádzka je vybavená modernými technológiami, 
ktoré nebudú slúžiť výhradne na predaj, ale aj na roz-
siahle popredajné služby a servis. Showroom sa môže 
pochváliť napríklad vlastnou lakovňou, klampiarňou, 3D 
geometriou kolies či umývacou linkou. Okrem toho tu 
zákazníkom pripravia automobil na STK. Servisné práce 
na svojom vozidle môžu zákazníci sledovať cez presklenú 
stenu tejto časti prevádzky.
Lexus sa riadi japonskou filozofiou pohostinnosti „omo-
tenashi“. Tá sa v predajni pretavuje nielen do vysokej 
kvality ponúkaných služieb, premietla sa tiež do riešenia 
priestoru. Centrálnym prvkom stavby je zelené átrium na-
vrhnuté v štýle japonskej záhrady. Zákazníci si v ňom radi  
oddýchnu pri káve a občerstvení.

Riešenie pre dokonalú podlahu
Kľúčovým prvkom interiéru autosalónu je podlaha, ktorá 
interiér zjednocuje a zároveň necháva vyniknúť to najdô-
ležitejšie – jednotlivé modely áut. Investor preto kládol 

mimoriadny dôraz na výber vhodných materiálov, ako aj 
na jej precíznu realizáciu.
V spoločnosti Mapei našiel spoľahlivého partnera, ktorý 
ponúkol riešenie, ako zabezpečiť dokonalý vzhľad podla-
hy s veľkoformátovou keramickou dlažbou bez rušivých 
dilatačných škár. „Spolu s našim dlhoročným partnerom 
– realizačnou spoločnosťou Plex SNV sa nám podarilo in-
vestora i generálneho dodávateľa stavby presvedčiť, aby 
sa podlaha realizovala riešením MAPETEX systém, a to aj 
napriek tomu, že pôvodne bol v projekte navrhnutý kon-
kurenčný systém,“ hovorí Martin Čopko, obchodno-tech-
nický zástupca Mapei.
Pri výbere vhodného riešenia zavážili nielen výhody systé-
mu a množstvo referenčných stavieb, na ktorých sa uplat-
nil. Firma Plex SNV, ktorá podlahu realizovala, má s týmto 

PROJEKTY NA SLOVENSKU  LEXUS & TOYOTA SHOWROOM

systémom dlhoročné skúsenosti. V minulosti s ním reali-
zovala napríklad podlahy v aquaparku Tatralandia.

Dôraz na kvalitne pripravený podklad
Skôr ako sa začalo s realizáciou, vykonalo technické odde-
lenie Mapei odtrhové skúšky na potvrdenie požadovanej 
pevnosti podkladu, merania zvyškovej vlhkosti podkladu 
a zaškolenie realizátorov.
Unikátna konštrukcia budovy si žiadala rozšírenie štan-
dardného podkladu o nosné oceľové prvky. Bolo teda po-
trebné dorovnať výškový rozdiel medzi cementovým pod-
kladom a oceľovými nosníkmi. Na vyrovnanie oceľového 
podkladu odporučil Martin Čopko po konzultácii s tech-
nickým oddelením rýchlotuhnúcu vyrovnávaciu maltu 
NIVORAPID s prísadou LATEX PLUS. Funkčnosť riešenia 
sa overila na vzorke a následnými odtrhovými skúškami  
s veľmi dobrým výsledkom.
MAPETEX systém sa aplikoval na podklad ošetrený pe-
netračným náterom PRIMER G PRO na zlepšenie priľna-
vosti lepidla. Špeciálna netkaná textília MAPETEX VLIES sa 
zapracovala do vysokodeformovateľného cementového 
lepidla ULTRALITE S2. Následne sa lepila veľkoformátová 
dlažba. Dokonalý vzhľad podčiarkli detaily v podobe škár 
vyplnených odolnou cementovou škárovacou maltou  
ULTRACOLOR PLUS a silikónovým tmelom MAPESIL AC.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Showroom LEXUS a TOYTOA,  
Košice
Rok realizácie: 2021 
Technická podpora Mapei: 
Dodanie výrobkov pre inštaláciu 
dlažieb na systém Mapetex 

Viac informácií o 
ULTRACOLOR PLUS

Mapei koordinátor:  
Martin Čopko 
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: Plex S.r.o. 

VÝROBKY MAPEI
Príprava podkladov: Nivorapid,  

Latex Plus, Primer G Pro
Lepenie: Mapetex Vlies,  
Ultralite S2
Škárovanie: Ultracolor Plus,  
Mapesil AC
Ďalšie informácie o výrobkoch  
nájdete na www.mapei.sk
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Casa Battló 
Barcelona

Casa Batlló patrí medzi najznámejšie turistické  
a kultúrne atrakcie v Barcelone. Každoročne prilá-
ka viac ako milión návštevníkov a od roku 2003 je 
zapísaná na zozname svetového dedičstva UNES-
CO. Budova, ktorá sa nachádza na ulici Paseo de 
Gracia č. 43 a ktorú pôvodne navrhol v roku 1877 
Emil Sala Cortés, vďačí za svoju slávu najmä archi-
tektovi Antoni Gaudímu. V období, keď sa Paseo 
de Gracia, ktorá kedysi spájala Barcelonu a mesto 
Villa de Gracia, stala jednou z hlavných mestských 
dopravných tepien a začala sa stávať miestom, 
kam sa sťahovali najvýznamnejšie rodiny v meste, 
budovu kúpil podnikateľ s textilom Josep Batlló y 

SPEVNENIE STAVBY A REŠTAUROVANIE  
KRIŠTÁĽOVÝCH GÚĽ NA KOMÍNOCH

Casanovas, ktorý v roku 1904 poveril Gaudího jej 
rekonštrukciou. Prvý projekt počítal so zbúraním 
budovy, čomu však Gaudí dokázal zabrániť tým, 
že prepracoval jej interiér a úplne zmenil fasádu. 
Zároveň ju premenil na funkčnejšie miesto, ako 
aj na umelecký a architektonický skvost, ktorý 
bol podľa viacerých odborníkov priekopníckym 
dielom avantgardného hnutia 20. storočia. Dnes 
Casa Batlló, ktorá v priebehu rokov niekoľkokrát 
zmenila majiteľa aj typ využitia, patrí rodine Ber-
natovcov, ktorá ju kompletne zrekonštruovala  
a sprístupnila verejnosti na kultúrne návštevy  
a organizovanie spoločenských podujatí.

PROJEKTY VO SVETE  BARCELONA

Casa Batlló bola 
postavená v centre 
Barcelony v roku 1877. 
V roku 1904 ju Antoni 
Gaudí prepracoval a 
premenil na umelecký 
a architektonický 
skvost.
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Spevnenie budovy v interiéri
Od roku 1940 prešla budova niekoľkokrát reštau-
rovaním, renováciou, stavebnými a konsoli-
dačnými prácami s cieľom zmeniť ju jednak  
z prevažne obytnej budovy na verejnú (na admi-
nistratívne, obchodné a kultúrne účely) a jednak 
zaistiť, aby stavba spĺňala nové normy a štandar-
dy. V roku 2014 bol schválený projekt vypracova-
ný tímom technikov, medzi ktorými je aj Joan 
Olona, s cieľom zosúladiť budovu so súčasnými 
protipožiarnymi normami a štandardmi a zlepšiť 
trasu, ktorou návštevníci prechádzajú vnútornými 
priestormi budovy. V dôsledku toho boli v rokoch 
2015 až 2017 navrhnuté a nainštalované schodisko 
a výťah na zlepšenie prístupu medzi jednotlivými 
poschodiami stavby, od suterénu až po podkro-
vie. Výťah premáva medzi druhým poschodím  
a strechou, zatiaľ čo schodisko spája všetky po-
schodia a zaberá plochu s rozmermi 5,5 m × 3 m. 
Schodisko má kovovú konštrukciu, ktorá bola zá-
merne udržiavaná v určitej vzdialenosti od okoli-
tých stien, okrem niekoľkých miest, kde bol kera-
mický obklad čiastočne odstránený.
Schodisko nevytvára žiadne problémy s napä-
tím alebo zaťažením okolitých stien, ale aby bolo 
murivo pevnejšie a zároveň tvárnejšie, bolo spev-
nené pomocou kompozitných materiálov z radu 
produktov Mapei na spevnenie konštrukcií a sa-
náciu muriva. Práce sa začali nanesením prvej 
vrstvy dvojzložkovej, predmiešanej, vláknami vy-
stuženej malty s vysokou úrovňou ťažnosti PLA-
NITOP HDM RESTAURO z prírodného hydraulic-
kého vápna (NHL) a eko-puzolánu na vyrovnanie 
podkladu. Na maltu sa potom položila sieťovina  
zo sklených vlákien MAPEGRID G 220 odolná voči 
alkalickému prostrediu, ktorá sa odporúča najmä 
na „vystužovacie“ stavebné práce na kamenných, 
tehlových, tufových a zmiešaných murivách. Spev-
ňovacie práce sa vykonali ešte pred vybúraním 
časti steny, pričom sa ponechalo dostatok sieťo-
viny MAPEGRID G 220 na to, aby vytvorila presah  
na opačnú stranu. Do muriva sa vyvŕtali otvory  

a do nich sa vložili jednosmerné vysokopevnost-
né laná zo sklených vlákien MAPEWRAP G FIOC-
CO, čím sa vytvoril rad „konštrukčných spojov“  
vo vnútri existujúceho muriva.
Potom sa na dokončenie zásahu použila druhá 
vrstva PLANITOP HDM RESTAURO. Na dokonče-
nie omietky bola použitá vrstva paropriepustnej 
jemnozrnnej malty MAPE-ANTIQUE FC CIVILE, 
ktorá je vyrobená z vápna a eko-puzolánu a je 
odolná voči soliam. Rovnaký systém sa použil aj 
na spevnenie konštrukcie oblúkov a klenutých 
stropov na viacerých miestach vo vnútri Casa 
Batlló a v podkroví. PLANITOP HDM RESTAURO 
vystužený sieťovinou MAPEGRID G 220 sa použil 
aj na podklad pre trencadís (alebo rozbitú mo-
zaiku), sklenený i keramický mozaikový obklad 
fasády, aby sa opravili staré trhliny a zabránilo sa 

VPRAVO. Na stavebné 
a spevňovacie práce 

vykonané na oblúkoch, 
klenutých stropoch 

a murive boli použité 
produkty PLANITOP HDM 

RESTAURO, MAPEGRID 
G 220 a MAPEWRAP G 

FIOCCO.

PROJEKTY VO SVETE  BARCELONA

ich otvoreniu a prasknutiu keramického obkla-
du. Namiesto malty sa na šitie trhlín použili tyče 
z pultrudovaných sklených vlákien MAPEROD G, 
pretože tento výrobok je ideálny na opravy a spev-
ňovanie poškodených betónových, drevených  
a murovaných konštrukcií.

Nové gule pre komíny na strechách
Spoločnosť Mapei zanechala svoju stopu aj  
na „najvyšších“ bodoch Gaudího diela. Mapei 
Group sa totiž prostredníctvom svojej dcér-
skej spoločnosti Mapei Španielsko podieľala  
na reštaurátorských prácach na krištáľových 
guliach umiestnených nad komínmi týčiacimi 
sa nad strechou Casa Batlló. Na upevnenie gúľ  
k ústiam komínov sa opäť použilo lano zo skle-
ných vlákien MAPEWRAP G FIOCCO, tentoraz 
impregnované superplastickým hydraulickým 
spojivom MAPE-ANTIQUE I odolným voči soliam, 
z vápna a eko-puzolánu, ktoré sa bežne používa 
na výrobu injekčnej suspenzie na konsolidáciu 
kameňa, tehál, tufu a zmiešaného muriva.

Zistite viac o
PLANITOP HDM RESTAURO

TECHNICKÉ ÚDAJE
Casa Batlló, Barcelona 
(Španielsko)
Dátum výstavby: 1877
Pôvodný návrh: Emil 
Sala Cortés
Dátum rekonštrukcie: 
1904
Návrh: Antoni Gaudí
Obdobie renovácie: 
2015-2020
Obdobie zásahu 

HORNÁ ČASŤ STRÁNKY.  
Na vonkajších plochách klenutých 
stropov boli niektoré trhliny „zašité“ 
pomocou tyčí zo sklených vlákien 
MAPEROD G.
HORE. Krištáľové gule boli 
pripevnené k vrcholom komínov 
pomocou lán MAPEWRAP G 
FIOCCO impregnovaných spojivom 
MAPE-ANTIQUE I.

Mapei: 2015-2020
Dizajnéri: Joan Olona, 
Xavier Villanueva, 
Mireia Bosch, Ana 
Atance a Ignasi 
Villanueva; Eskubi Turró 
Arquitectes
Dodávateľ stavebných 
prác: Constructora 
D’Aro
Distribútor Mapei: 
Siesmo

Koordinátori Mapei: 
Ismael Carreño Raya 
a Joan Lleal, Mapei 
Španielsko

PRODUKTY MAPEI 
Spevnenie konštrukcie 
a konsolidácia muriva: 
Planitop HDM 
Restauro, Mapegrid G 
220, Mape-Antique FC 
Civile, MapeWrap G 

Fiocco
Pripevnenie 
krištáľových gúľ ku 
komínom: Mape-
Antique I, MapeWrap G 
Fiocco

Pre ďalšie informácie o 
produktoch navštívte 
www.mapei.com
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PROJEKTY VO SVETE  IBIZA

RIEŠENIA Z RADU MAPE-ANTIQUE BOLI POUŽITÉ NA RÔZNE ZÁSAHY  
NA NIEKOĽKÝCH ÚSEKOCH MESTSKÉHO OPEVNENIA

Mestské opevnenie
Ibiza (Španielsko)

Mestské hradby okolo mesta Ibiza patria k najvýznam-
nejším príkladom dodnes zachovaných bastiónových 
opevnení, ktoré charakterizovali Stredomorie v druhej 
polovici 16. storočia. V roku 1999 bolo zapísané do zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO. Stará časť mesta, alebo 
„Dalt Vila“, je uzavretá v múre s obvodom približne 1800 m  
(z toho 130 m tvoria útesy). Múr je postavený najmä z pies-
kovca „marés“, druhu kameňa veľmi podobného neapol-
skému tufu, spolu s niekoľkými druhmi malty, ktoré sa  
v priebehu rokov v rôznych obdobiach používali na výplň 
škár. V roku 2018 bol v rámci projektu miestnej samosprá-
vy na obnovu mestských hradieb vypracovaný projekt, 
ktorý identifikoval problémy s hradbami, zásahy potreb-
né na ich prekonanie a technológie a metódy, ktoré by 

bolo potrebné aplikovať. Na mnohé z týchto úkonov sa 
použili produkty z radu MAPE-ANTIQUE, ktoré sú vyrobe-
né z vápna a eko-puzolánu a boli špeciálne vyvinuté na 
obnovu murovaných budov vrátane tých, ktoré majú his-
torický a/alebo umelecký význam.

Rekonštrukcia, opätovné škárovanie a konsolidácia 
muriva 
Na rekonštrukciu, opätovné škárovanie a konsolidáciu 
rôznych častí múrov z kameňa „marés“ sa použil výrobok 
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, bezcementová muro-
vacia malta odolná voči soliam, vyrobená z prírodného hy-
draulického vápna, eko-puzolánu, prírodného piesku, adi-
tív a mikrovlákien. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO má 

veľmi nízku úroveň hygrometrického zmrašťovania, čo vý-
razne znižuje riziko vzniku trhlín. Má tiež vlastnosti, vďaka 
ktorým je výrobok odolný voči rôznym chemicko-fyzikál-
nym agresívnym javom, ako sú rozpustné soli, cykly zmra-
zovania a rozmrazovania, nepriaznivé pôsobenie dažďovej 
vody a alkalicko-agregátové reakcie. Povrchy spodných 
častí muriva boli ošetrené proti pôsobeniu morskej vody  
a agresívnych atmosférických činiteľov aplikáciou vodo-
odpudivého impregnačného náteru ANTIPLUVIOL W, 
ktorý v póroch a kapilárach kameňa „marés“ vytvoril hy-
drofóbnu vrstvu.

Odvlhčovacia omietka pre zmiešané murivo
Omietka na poškodených a znehodnotených častiach 
muriva, ktoré boli v minulosti sanované nanášaním rôz-
nych druhov malty na zmiešané podklady, bola rekon-
štruovaná pomocou spojiva MAPE-ANTIQUE LC na báze 
vápna a eko-puzolánu zmiešaného s miestnym kame-
nivom. Tento výrobok umožňuje vyrobiť makropórovitú 
omietku odolnú voči rozpustným soliam a rôznym che-
mickým a fyzikálnym agresívnym javom.

Prestavba a ochrana najvrchnejšej časti
Rôzne poškodené a znehodnotené úseky najvrchnejšej 
časti mestských hradieb bolo potrebné zrekonštruovať 
a ochrániť pomocou náteru MAPE-ANTIQUE ALLETTA-
MENTO. Okrem toho boli dané úseky ošetrené aj ochran-
ným, elastickým a vodotesným náterom MAPE-ANTI-
QUE ECOLASTIC bez obsahu cementu, na báze vápna. 
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC, ktorý chráni murivo aj proti 
soliam, UV žiareniu a obzvlášť agresívnym chemickým 
látkam, sa aplikoval na celý povrch reštaurovaných mest-
ských hradieb. Ochranný náter sa využil aj na miestach, 
kde sa zvislé steny spájajú a na ďalšie prvky a súčasti mu-
rovanej konštrukcie, ako sú vonkajšie strechy pyramído-
vých strážnych veží na hradbách San Jaume.

Spevnenie klenutých striech na strieľňach
Povrchy klenutých striech strieľní boli krehké a nerovné  
a mali rôzne dutiny, preto sa na tieto podklady naniesla 
vrstva vysokoúčinnej malty MAPE-ANTIQUE STRUTTURA-
LE NHL s hrúbkou od 2 do 10 cm. Táto malta z prírodného 
hydraulického vápna a eko-puzolánu je určená na prie-

NA TITULNEJ STRANE. 
Múry starého centra Ibizy 
pochádzajú zo 16. storočia a sú 
z kameňa „marés“ podobného 
neapolskému tufu.
HORE. Na rekonštrukciu  
a nové škárovanie a 
konsolidáciu rôznych častí 
stien sa použila malta MAPE-
ANTIQUE ALLETTAMENTO 
odolná voči soliam, ktorá 
neobsahuje cement.
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dušné omietky a murárske práce, kde sa odporúča zho-
tovenie „vystuženej“ omietky. Táto malta, ktorá zaručuje 
mechanické a chemicko-fyzikálne vlastnosti podobné 
vlastnostiam pôvodného muriva, bola v rôznych častiach 
„vystužená“ sieťovinami MAPENET EM 30 alebo MAPE-
NET EM 40. Súčasťou systému vystužovania bolo aj pou-
žitie spojovacích prvkov MAPENET EM v tvare písmena L  
zo sklených vlákien, ktoré boli k podkladu ukotvené po-
mocou chemickej bezstyrénovej vinylesterovej kotvy MA-
PEFIX VE SF. Podlahy hradieb boli tiež v pokročilom štádiu 
degradácie, preto boli obnovené pomocou MAPE-ANTI-
QUE STRUTTURALE NHL zmiešaného s rôznymi druhmi 
kameniva s rôznou veľkosťou častíc.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Mestské opevnenie, Ibiza 
(Španielsko)
Rok výstavby: 16. storočie
Rok renovácie: 2018
Vlastníci: Mestská rada 
mesta Ibiza, Výbor pre 
svetové dedičstvo mesta 

Zistite viac o
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

HORE. Povrchy klenutých striech strieľní 
boli obnovené pomocou MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL.
VĽAVO. Vonkajšie strechy pyramídových 
strážnych veží na bašte San Jaume a ďalšie 
prvky boli ošetrené elastickým vodotesným 
náterom MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC  
na báze vápna.

Ibiza, Fundatur
Návrh: mipimari 
arquitectura I disseny S.L.P.
Dodávatelia: UTE Tecopsa, 
Hnos Parrot, Alebus
Koordinátori Mapei: Joan 
Lleal a Antonio Siles, Mapei 
Španielsko

PRODUKTY MAPEI
Renovácia múrov: Mape-
Antique Allettamento, 
Mape-Antique LC
Hydroizolácia a ochrana: 
Mape-Antique Ecolastic, 
Antipluviol W 
Vystuženie klenieb: 

Mape-Antique Strutturale 
NHL, Mapenet EM 30/40, 
Mapenet EM Connector, 
Mapefix VE SF 

Pre ďalšie informácie o 
produktoch navštívte 
www.mapei.com

PROJEKTY VO SVETE  IBIZA

Mape-AntiqueMape-Antique®® EcolasticEcolastic
V Á P E N N Á  H Y D R O I Z O L Á C I A

Mape-Antique Ecolastic je pigmentovateľný elastický 
náter na báze vápna a eko-puzolánu s obsahom  
recyklovaných materiálov na hydroizoláciu a ochranu  
stavebných historických a architektonických prvkov.

Mape-AntiqueMape-Antique®® EcolasticEcolastic

Viac na mapei.com
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PARTENZA DA VIA AL FORTE  (BORMIO CENTRO)
RIENTRO DAL PASSO DELLO STELVIO A BORMIO 

dal 1° marzo al 1° giugno

 partecipazione

2022

PODUJATIE V BORMIU PO PANDÉMII OPÄŤ 
PRILÁKALO VEĽKÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV

Každý 
je víťaz

prispel aj pestrý slávnostný sprie-
vod, ktorý každoročne vtrhne do 
ulíc Bormia. Jeho súčasťou boli aj 
hostia spoločnosti Mapei, ktorí sa 
ho zúčastnili či už pešo, alebo na 
rôznych typoch bicyklov. Atmosféru 
podujatia dotvárali v cieli či na trati 
transparenty, vlajky či nafukovacie 
oblúky a panely charakteristickej 
modrej farby Mapei. V dedinke, kde 
sa konalo aj slávnostné odovzdá-
vanie cien, usporiadal organizátor 
„cestovinovú párty“. Všetci účastní-
ci si tak po zostupe z vrcholu hor-
ského priesmyku mohli vychutnať 
dobré jedlo. 
Športová únia Unione Sportiva Bor-
miese organizovala podujatie Re 
Stelvio už 37-krát, pričom spoloč-
nosť Mapei je sponzorom podujatia 
od roku 2005.

POTLESK PRE VÍŤAZOV
Je zrejmé, že Re Stelvio Mapei je 
skutočným festivalom športovej 
vytrvalosti. Tohtoročné cyklistické 
preteky vyhral Mattia Gaffuri, keď 
trasu prešiel za 1 h 3’ 23” a porazil 
Lucu Vergallita o 12”. Tretí skončil 
Patrick Facchini s časom 1 h 5’ 33”, 
ktorý v súťažnej cyklistike dosahuje 
veľmi dobré výsledky. Preteky žien 
vyhrala Samantha Arnaudo s vý-
borným časom 1 h 15’ 26”. Monica 
Trinca Colonel skončila na druhom 
mieste so stratou 9 minút, tretie 
miesto obsadila Giorgia Bandini.

Spoločnosť Mapei úzko spolupra-
cuje s významnými športovými 
podujatiami. Tento rok opäť spon-
zorovala preteky Re Stelvio Mapei. 
Ide o „kombinované“ podujatie 
(cyklistika a beh) so štartom v mes-
te Bormio v nadmorskej výške 1225 
m a cieľom v priesmyku Stelvio 
v nadmorskej výške 2757 m. Pre-
tekári na podujatí prešli 21,2 km s 
celkovým prevýšením 1553 m. To je 
obzvlášť obdivuhodné (a náročné) 
vzhľadom na to, že ide o nepretr-
žité stúpanie a počas takmer celej 
vzdialenosti je sklon konštantný.
V športovom centre Bormio bola 
založená dedinka, kde sa začínali 
všetky preteky v špeciálne vyhra-
denom priestore na rozdávanie 
štartovacích čísel. V areáli sa nachá-
dzal aj Mapei Motorhome, ktorý bol 
veľkým lákadlom pre hostí Mapei, 
pretože sa tu mohli s akoukoľvek 
požiadavkou obrátiť na zamest-
nancov spoločnosti.
Na tohtoročný „výšľap“ sa prostred-
níctvom webovej stránky spoloč-
nosti Mapei prihlásilo viac ako 1 
000 ľudí nielen z Talianska, ale aj 
ďalších krajín, v ktorých má Mapei 
Group svoje zastúpenie – Slovin-
sko, Chorvátsko, Švédsko či Poľsko. 
„Podpora od našich klientov bola 
mimoriadna,“ poznamenala Vero-
nica Squinzi, generálna riaditeľka 
spoločnosti Mapei.
K príjemnej atmosfére pretekov 
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Súčasťou podujatia bola aj nesú-
ťažná cyklistická jazda na pamiat-
ku Alda Sassiho, spoluzakladateľa 
a bývalého riaditeľa výskumného 
centra športu Mapei Sport. Z prvé-
ho miesta sa tešil Davide Trentini, 
ktorý porazil Mattea Maroniho a 
Giorgia Ferrara. V kategórii žien sa 
na prvých troch miestach umiestni-
li Laura D’Urbino, Carla Antognozzi 
a Patrizia Panizza. V súťažných be-
žeckých pretekoch zvíťazil Matteo 
Bradanini (1 h 34’ 3”) s náskokom 14” 
pred Michelom Belluschim, Fran-
cesco Mascherpa na treťom mieste 
zaostal o ďalšie takmer 3 minúty. 
V pretekoch žien dominovala Iva-
na Iozzia, druhá skončila Nives Ca-
robbio a tretia Sarah Aimee L’Epee. 
Čo sa týka otvorených bežeckých 
disciplín, v pretekoch mužov sa na 

to nás veľmi teší. Šport a masové 
podujatia vo všeobecnosti bojujú 
s následkami pandémie Covid-19. 
Životné náklady stúpli, takže nie 
je ľahké vrátiť sa na úroveň spred 
piatich-šiestich rokov. Vždy ďaku-
jem spoločnosti Mapei za obrovskú 
podporu, ktorú nám poskytuje,“ 
zdôraznil Mario Zangrando, riaditeľ 
Unione Sportiva Bormiese. Oficiál-
nou štartérkou pretekov bola Sa-
mantha Antonioli, členka zastupi-
teľstva mesta Bormio pre cestovný 
ruch.
Účastníci cyklistického podujatia 
Re Stelvio šliapali do pedálov popri 
holandskom rýchlokorčuliarskom 
tíme, ktorý bol v Bormiu na trénin-
govom sústredení a ktorého súčas-
ťou sú aj maďarskí rýchlokorčuliari 
(čínskeho pôvodu) Liu Shaolin a Liu 

prvom mieste umiestnil Luigi Rota, 
druhý bol Jacopo Veronelli a tretí 
Mauro Fino. U žien zvíťazila Elena 
Pascolini, za ňou sa umiestnili Mi-
chela Vitali a Monica Redaelli.
Preteky pre elektrické bicykle sú z 
roka na rok populárnejšie. V roku 
2022 sa do nich zapojilo viac ako 
200 účastníkov. Zvíťazil Giorgio Pi-
rola, za ktorým sa umiestnil Ugo 
Chiaradonna a na treťom mieste 
skončil Francesco Sormani. V ka-
tegórii žien na elektrobicykloch do-
minovala Corina Granaudo, druhé 
miesto obsadila Roberta Cerri a 
Marina De Lorenzi skončila tretia.

RASTÚCI TREND
„Celkový počet účastníkov cyklis-
tického a bežeckého podujatia 
Re Stelvio bol 2 100. Účasť rastie a 

Popri cyklistických a bežeckých pretekoch Re Stelvio 
v Bormiu prebiehala aj súťaž golfistov o Mapei 
trofej. 9-jamkové ihrisko golfového klubu Bormio sa 
rozprestiera na ploche 13 hektárov. Predsedom je 
Lorenzo Tomasi a klub sa môže pochváliť 220 členmi, 
z ktorých 20 % tvoria ženy. Súťaž o golfovú trofej 
Mapei sa konala už po 17-krát. „My,“ poznamenal Luca 
Caspani, športový riaditeľ golfového klubu Bormio, 
„organizujeme približne šesťdesiat súťaží ročne, 
niektoré v spolupráci so spoločnosťami, ktoré si 
Bormio vyberajú na organizovanie svojich kongresov. 
Mapei trofej je jedným z tých podujatí, ktoré je našim 

GOLF POD STELVIOM

Štart cyklistických pretekov.

Skupinová fotografia víťazov Mapei Golf Trophy v golfovom klube 
Bormio.

Dresy 
2022

Shaoang. Podujatia sa zúčastnil aj 
Omar Di Felice, spisovateľ známy 
pre svoju extrémnu vášeň pre cyk-
listiku a kampaň za klímu a ekoló-
giu.

ZAJAC AKO OFICIÁLNY MASKOT
Maskotom tohtoročných pretekov 
sa stal zajac, ktorý sa objavil na ofi-

ciálnych dresoch a vestách roční-
ka 2022, ktoré vyrobila spoločnosť 
Santini, slávny dodávateľ dresov pre 
profesionálny cyklistický tím Mapei. 
„Výber zajaca ako maskota bol veľ-
mi výstižný,“ prezradil Zangrando, 
„pretože je to roztomilé zviera z na-
šich Álp.“
Medzi štartujúcimi v cyklistických a 
bežeckých pretekoch bolo aj 90 čle-
nov klubu Bormiese. „Chcelo veľa 
úsilia skoordinovať bezpečnost-
ných pracovníkov, organizačnú 
kanceláriu, občerstvovacie stánky 
a asistenciu pre všetkých bežcov 
a jazdcov,“ vysvetľoval Zangrando. 
„Zaangažovaných bolo viac ako 
300 pomocníkov, ktorí dobrovoľne 
vykonávali svoje úlohy s veľkým 
nadšením. Náš klub zabezpečil 
občerstvovacie stánky pozdĺž stú-

srdciam najbližšie.“
Tohto ročníka sa zúčastnilo 77 súťažiacich vrátane 
približne 20 klientov spoločnosti Mapei. Na podujatí 
súťažili amatéri z celého severného a stredného 
Talianska. Hlavnú kategóriu „brutto“ vyhral Stefano 
Sotta, ktorý získal 32 bodov a predbehol predsedu 
golfového klubu Bormio Lorenza Tomasiho a 
Alessandra Terrea (obaja 31 bodov). Víťazom súťaže 
„netto“ sa stal Filippo Abbà (41 bodov), o druhé miesto 
sa delili Lorenzo Tomasi a Mario Robustellini so 40 
bodmi. V „druhej kategórii“ zvíťazila Agnese Lucia Sala 
Danna, ktorá získala 39 bodov. Počínala si lepšie ako 

muži; druhý skončil Mario Biella (38). Elisa Rampoldi 
získala cenu pre vedúcu dámu a Mario Robustellini 
bol najlepším hráčom medzi seniormi. Čo sa týka 
špeciálneho hodnotenia, Marco Colombo vyhral 
Nearest to the Pin na jamkách 1/10, Stefano Sotta 
vyhral Longest Drive na jamkách 3/12 a Nearest to the 
Pin na jamkách 9/18. Spoločnosť Mapei reprezentoval 
Giuseppe Dal Mas (obchodný riaditeľ pre Taliansko), 
ktorý sledoval každú fázu súťaže a udelil ceny víťazom. 
Tu sú konečné umiestnenia klientov Mapei: prvý 
Claudio Colombo, druhý Marcello Zamboni, tretí 
Giovanni Mussi.

Štart bežeckých pretekov a slávnostné odovzdávanie cien.

pania, ako aj dopravu zo Stelvia 
do Bormia pre účastníkov, ktorí 
preteky dokončili. Veľkým hitom 
bolo aj pivo zadarmo, ktoré sa roz-
dávalo na cestovinovej párty.“ Re 
Stelvio Mapei spája ľudí všetkých 
vekových kategórií: „Najmladšími 
účastníkmi pretekov,“ pokračuje 
Zangrando, „boli chlapci narodení 
v roku 2009. Najstarší sa narodili 
v roku 1942 a dokonca boli me-
dzi nimi aj takí, ktorí sa zúčastnili 
všetkých 37 ročníkov podujatia.“ 
Cyklistické podujatie Re Stelvio 
Mapei pre cestné bicykle ako vždy 
prilákalo množstvo športovcov ži-
júcich v horských oblastiach, ktorí 
sa spravidla celoročne zúčastňujú 
pretekov v bežeckom či zjazdovom 
lyžovaní, behu, korčuľovaní alebo 
horskej cyklistike.
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N A J L E P Š I E  VY R OV N ÁVA C I E  S Y S T É M Y 
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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.

Viac na mapei.sk

EVERYTHING’S OK  
WITH MAPEI


