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Grupa MAPEI
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10 maja 2013 r. została oficjalnie otwarta w Barcinie druga fabryka MAPEI Polska. „Polska od lat jest dla grupy
Mapei ważnym rynkiem – nie tylko ze względu na wielkość i potencjał wzrostu, lecz również z uwagi na otwartość na zaawansowane technologie i produkty wysokiej jakości. Fabryka w Barcinie jest czwartym zakładem
produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MAPEI w Polsce. Pozostałe trzy to fabryka MAPEI Polska w Gliwicach, fabryka Sopro Polska w Nowinach i cementownia Górka Cement w Trzebini” – powiedział Giorgio Squinzi,
dyrektor generalny grupy MAPEI i przewodniczący Confindustria, największej włoskiej organizacji pracodawców
i przemysłowców, zrzeszającej 150 tys. przedsiębiorców.
Działka o powierzchni 48 tys. m2 w Barcinie została zakupiona z myślą o dalszym
rozwoju firmy. Obecnie stoi na niej zakład o powierzchni 9,7 tys. m2 i mocach
produkcyjnych na poziomie 150 tys. t
produktów proszkowych rocznie (m.in.
klejów do montażu płytek, klejów do
ociepleń, mas samopoziomujących, zapraw naprawczych i mineralnych zapraw
hydroizolacyjnych).
„Grupa  MAPEI rośnie w sposób odpowiedzialny, stosując w praktyce zasady
poszanowania środowiska naturalnego.
Receptury naszych produktów są tak opracowywane, by zmniejszały zapotrzebowanie na energię oraz charakteryzowały się
niską emisją lotnych związków organicznych, a przez to były bezpieczne dla wykonawców i ostatecznych użytkowników.
Nasze fabryki powstają z lokalnych, ekologicznych materiałów oraz blisko klientów
i źródeł surowców naturalnych, co dodatkowo optymalizuje zapotrzebowanie na
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transport drogowy, redukując związane
z nim zanieczyszczenie środowiska i koszty  
– powiedziała Veronica Squinzi, dyrektor ds.
międzynarodowego rozwoju grupy  MAPEI
i członek zarządu  MAPEI Polska. – Warto
zauważyć, że zakład produkcyjny w Barcinie jako piętnasty dołączył do ekskluzywnego grona polskich inwestycji, które
otrzymały certyfikat LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)”.
Ceremonii oficjalnego otwarcia fabryki
towarzyszyła możliwość zobaczenia z bliska pracy laboratorium kontroli jakości i linii produkcyjnej oraz prezentacja mobilnej
infrastruktury technicznej MAPEI, w skład
której wchodzą dwa nowocześnie wyposażone samochody szkoleniowe oraz dwa
mobilne laboratoria betonu. Pojazdy te
to ważny element wsparcia wykonawców
w terenie – zarówno w zakresie pokazu
nowych technologii, jak również pomocy
w wyborze najlepszego rozwiązania bezpośrednio na placu budowy.
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Zaproszenie od właścicieli grupy  
MAPEI, rodziny Squinzich, przyjęło 150
gości, a wśród nich ambasador Włoch
w Polsce Riccardo Guariglia oraz przedstawiciele władz lokalnych na czele z burmistrzem Barcina Michałem Pęziakiem,
wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Dariuszem Kurzawą
oraz starostą żnińskim Zbigniewem
Jaszczukiem.
Firma  MAPEI, założona w Mediolanie
w 1937 r., to światowy lider w produkcji klejów i produktów komplementarnych do montażu wszystkich rodzajów
okładzin ściennych i podłogowych oraz
materiałów wykończeniowych. Firma
specjalizuje się również w takich produktach chemii budowlanej, jak hydroizolacje, specjalistyczne zaprawy, domieszki
do betonu, produkty wykorzystywane
w pracach podziemnych oraz w renowacjach konstrukcji betonowych i obiektów
historycznych.

