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MAVRO International, al meer dan 20 jaar lang uw vertrouwde partner op het gebied van
reinigings- en beschermingsmiddelen. De producten van MAVRO staan synoniem voor het

verduurzamen, verfraaien en herstellen van ondergronden. Hierdoor dragen wij bij aan het
in stand houden van objecten, gebouwen en de omgeving voor de volgende generaties.

Wat doet MAVRO voor u?
Wij zijn experts in het produceren en leveren van producten van ongeëvenaarde kwaliteit.

Dit maakt ons een actieve en gewaardeerde speler in de markt.

Onze kenmerken
Wij zijn servicegericht, toegankelijk, vernieuwend en gaan door totdat u tevreden bent met
het resultaat. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring en expertise en schakel ons in!

We adviseren u graag over onze producten en de toepassing daarvan.

MAVRO workshops & trainingen
Professionele, specialistische reiniging zoals het verwijderen van graffiti of het kundig

aanbrengen van conserverende coatings vraagt een gedegen kennis. Daarom verzorgt
MAVRO verschillende workshops & trainingen waarbij we graag onze kennis overdragen.

ISO 9001 certificaat
MAVRO is ISO 9001 gecertificeerd. Het is een bekrachtiging en een waarborg voor de

kwaliteit van onze processen en producten. 
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ADVIES OP MAAT
Voordat wij advies kunnen geven, inventariseren wij eerst uw wensen, eisen en verwachtingen. Na het voltooien van de
inventarisatie, brengt een technisch adviseur vrijblijvend een proefvlak aan. Dit proefvlak geeft een realistisch beeld van
het uiteindelijke resultaat. De adviseurs van MAVRO werken vervolgens een adviesrapport voor u uit. Hierin staan de
geadviseerde werkmethodiek en de te gebruiken producten worden uitgelegd.

De adviseurs van MAVRO staan voor u klaar. Zowel bij het opstarten als tijdens het project.

MAVRO adviseert vanuit haar specialistische kennis en jarenlange ervaring onder andere aan:
• Beleggers
• Gemeenten
• Woningcorporaties
• Vastgoedbeheerders
• VvE’s

Hoe wij dit doen? Dat komen we graag uitleggen!

NITORANGE

UNICLEAN

Kleurherstellende 
renovatiecoatings

Universele reinigers
FLOORGUARD

GRAFFITIREMOVER
Vloerimpregneer

Graffiti verwijderaars

GRAFFITIGUARD

Anti-graffiti coatings

MAVROX

Vloercoatings

FACADECLEAN

Gevelreinigers

MAVROSEAL

Gevelimpregneer



ONS LAB
Iedere dag werkt ons Research & Development Team aan het perfectioneren 
van ons huidig productaanbod en het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Onze getalenteerde laboranten staan garant voor:
• Ontwikkeling
• Kwaliteitsbewaking
• Onderzoek
• Probleemoplossingen
• Maatwerk

Al onze producten zijn het resultaat van langdurig testen door ons Research 
& Development Team zowel in het laboratorium als in de praktijk.

Heeft u bijzondere wensen? Een specifiek vraagstuk? Onze specialisten staan 
klaar om u te begeleiden, adviseren en een customized product voor u te 
ontwikkelen. 



PRODUCTIE
MAVRO beschikt over de kennis en ervaring om recepturen te 
ontwikkelen. Tijdens de productontwikkeling kijken we kritisch naar 
duurzaamheids- en milieuaspecten. 

Doordat wij onze producten in eigen huis produceren, hebben wij 
controle over elke stap in het productieproces; van grondstof tot 
eindproduct. 

Het is tevens mogelijk om uw producten onder private label te laten 
produceren. Een private label versterkt uw marketing identiteit en 
bevordert klantbinding en klantloyaliteit. Daarnaast helpt het uw bedrijf 
om kwaliteit en duurzaamheid uit te stralen. Wij ondersteunen 
u gedurende het gehele traject van productontwikkeling, productie, 
afvullen, etikettering en transport.



MAVRO ALS PARTNER
Vanaf 1998 en sindsdien elke dag hebben onze reinigings- en 
beschermingsmiddelen zich bewezen. Mensen van MAVRO zijn van 
dezelfde uitmuntende kwaliteit als ons productaanbod en verstaan 
goede service. Een gedegen advies en een gegarandeerd resultaat gaan 
bij ons hand in hand.  Dat maakt ons tot een betrouwbare, flexibele en 
loyale partner.

Een kleine greep uit onze opdrachtgevers & partners:



BEKIJK HET HELE ASSORTIMENT 
OP ONZE WEBSHOP

MAVRO-INT.SHOP

ONZE PRODUCTEN
Al meer dan 20 jaar bewijzen onze producten zich dagelijks. De hoogste kwaliteit, effectiviteit, de nieuwste 
technologieën en milieubewustheid zijn daarbij de norm. MAVRO producten gaan geen enkele uitdaging uit de weg en 
lossen uw problemen op. Onze producten maken uw objecten weer representatief en waardevast door elk denkbare 
ondergrond schoon te maken én preventief te beschermen!
Zo bieden wij REMOVERS voor het verwijderen van o.a. hardnekkige graffiti, kalkresiduen op glas, roestaanslag en de 
meest hardnekkige vervuiling op steen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Daarnaast vind u bij MAVRO een zeer breed 
assortiment aan CLEANERS voor o.a. de industriële sector, vloeren, gevels, rollend materieel en interieur.
Heeft u alles gereinigd naar tevredenheid dan denkt MAVRO met u mee met misschien wel de belangrijkste stap: het 
beschermen van de ondergrond. De PROTECTORS van MAVRO bieden maatwerk en zorgen ervoor dat objecten er niet 
alleen goed uitzien, maar tegelijkertijd in de toekomst ook minder snel vervuilen en vele malen makkelijker te reinigen 
zijn.
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MAVRO International

Valeton 15 | 5301 LW Zaltbommel | The Netherlands
T: +31 (0) 418 680 680 | info@mavro-int.com | www.mavro-int.com

MAVRO Italy

Via Briantea, 27 | 22038 Tavernerio (CO) Como | Italy
T: +31 (0)64 06 612 88 | info@mavro-int.it | www.mavro-int.it

MAVRO Slovenia 

Pšata 70 | 1262 Dol pri Ljubljani | Slovenia
T: +386 (0) 41 902 700 | info@mavro-int.si | www.mavro-int.si

HULP NODIG?
Wij helpen u graag verder


