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MAPEI GROUP

1937’de Milano’da kullanılan MAPEI, günümüzde her tür zemin, duvar ve kaplama malzemelerinin uygulanması için yapıştırıcı 
ve tamamlayıcı ürünler üretiminde dünya lideridir. Aynı zamanda su yalıtım ürünleri, özel harçlar, beton katkıları, yeraltı 
inşaatı için ürünler ve beton ve tarihi yapıların restorasyonu gibi yapı endüstrisinde kullanılan diğer kimyasal ürünlerde 
uzmanlaşmıştır.
Grubun 2018 profili 5 kıtada 82 alt kuruluş, 35 ülkede 81 üretim tesisi ve grup bünyesinde istihdam edilen 10.000’e yaklaşan 
çalışan olarak özetlenebilir. Grubun 2017 toplam konsolide cirosu 2.5 miyar Euro’dur ve dünyanın en geniş ve tamamlayıcı 
ürün yelpazesindeki yüksek kaliteli ürünleriyle, sahip olduğu 66.000’den fazla müşterisinin taleplerine cevap vermektedir.

ZEMİN KAPLAMA ÜRÜNLERİ
ULTRATOP LOFT mimari tasarımda özgün, canlı ve prestijli 
mekanlar yaratılmasını sağlayan bir sistem ürünüdür. Kişiliği, 
yaratıcı tasarımları duvarlara ve zeminlere yansıtabilmeyi 
mümkün kılan ULTRATOP LOFT, geniş renk seçeneği ile modern 
ve etkileyici sonuçlar sunmaktadır.

SERAMİK VE TAŞ MALZEMELER İÇİN ÜRÜNLER
MAPEI, seramik yapıştırıcısı, fuga, parke yapıştırıcısı, parke 
koruyucuları gibi seramik ve taş malzemeler için ürettiği 
yüksek teknoloji ürün ve sistem çözümleriyle dünyada lider 
konumundadır.

ISI YALITIMI ÜRÜNLERİ
Mapei, bir dış cephe sisteminde tipik olarak kullanılan 
tüm bileşenlerin ve sistemin performansını etkileyen 
tüm değişkenleri dikkatli bir şekilde analiz ederek, son 
teknoloji ile tasarlanmış yenilikçi ısı yalıtım sistemleri 
sunar.

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
MAPEI ıslak hacimler için su yalıtım malzemeleri olarak MAPELASTIC 
SİSTEM ürünlerini önermektedir. Teras, balkon, banyo ve 
yüzme havuzlarında 20 yılı aşkın süredir kullanılan, çift 
bileşenli, esnek çimento esaslı harç MAPELASTIC ailesi ürünleri, 
düşük sıcaklıklarda bile yüksek esnekliğini korur. MAPELASTIC 
SİSTEM ile  yıllar boyunca ilk günkü  görünümünü ve fonksiyo-
nelliğini koruyan çözümler yaratılır, tesviye şapından, özel 
üretim köşe yalıtım bantlarına, alkali dayanımlı filesine dek, 
tüm detayları kusursuz bir sistem oluşturmak için kullanılan 
ürünler sayesinde estetik ve konfor bir arada sunulur. 
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Her gün, dünyanın her köşesinde,
binlerce şantiye
Mapei çözümlerine güveniyor.  
Mükemmel çözümler sunma hedefiyle kat edilen 82 yıl.
Mapei’nin liderliği rakipsiz teknik bilgisine dayanmaktadır.  

16 ürün grubu.
Dünya genelinde benzersiz
bir ürün yelpazesi. 
Yapıştırıcılar, mastikler, özel harçlar vb. gibi toplamda
5.000’den fazla ürüne sahip olan Mapei, binaların
antisismik iyileştirmesinden, çevre sağlığına kadar
pek çok yapısal özelliğinin geliştirilmesine yardımcı
olmaktadır.  

Mapei ürünleri
Seramik ve taş malzemeler için ürünler

Tekstil, LVT, sentetik ve spor zeminleri için ürünler

Ahşap zeminler için ürünler

Çimento ve reçine esaslı zemin kaplama ürünleri

Ses yalıtım ürünleri

Yapı grubu ürünleri

Belgelendirilmiş kalite 
Mapei ürünleri her zaman, uluslararası alanda tanınmış resmi kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır. 

İnşaat dünyasının en yenilikçisi. Ürünlerimiz enerji tüketimini azaltma amacıyla geliştirilmiş olup, çevreye saygılı üretim 
tesislerinde yerel olarak üretilir, işçiler için olduğu kadar son kullanıcılar için de güvenlidir ve en katı resmi standartlara göre 
sertifikalandırılmıştır.
Dünyanın dört bir yanından binlerce referans, varolan en eksiksiz ürün yelpazesi. Genellikle görünmez, daima vazgeçilmez: 
işte Mapei ürünlerini kullanmanın anlamı. Mapei ürünleri, üstün teknolojileriyle tasarımcıların ve son kullanıcıların tüm 
ihtiyaçlarını karşılar ve her zaman en iyi çözümleri sunar.

İnşaat dünyasının dinamik temposuna
ve hızla değişen ihtiyaçlarına yönelik
araştırma yapıyor ve yenilik üretiyoruz.

31
20 ülkede

ana araştırma merkezi

Katma değer yaratan bir sinerji için 81 üretim tesisi ve 87 alt kuruluş.

25.000 
tondan fazla ürün sevkiyatı

her gün


