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Aangenaam, wij zijn Maropol.

Maropol is al 25 jaar actief in de wereld van custom 

made kunststof producten. Met 30 kunststofexperts 

in dienst bedient Maropol de vraag naar bijzondere 

kunststof oplossingen die hun weg wereldwijd 

vinden naar de baggerindustrie, offshore, 

constructie, industrie, kunst en attractieparken.

In Werkendam denken we onze oplossingen uit en 

wordt de productie uitgevoerd door Maropol b.v., 

Maropol International b.v. en Comaro b.v.

Wij hebben wereldwijd een vooraanstaande positie 

op het gebied van verwerking en toepassing van 

polyester, polyurethaan, polyurea, rubber en epoxy. 

De Maropol Groep kan als geen ander productie, 

levering, service en kwaliteit vanuit één organisatie 

aanbieden, waar ook ter wereld.

Maropol b.v. is een dochteronderneming van Maropol Groep b.v.
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Kunststof oplossingen in de 
baggerindustrie: Polyester
Polyester zit in het DNA van Maropol. Wat 25 jaar geleden 
begon in een schuurtje is uitgegroeid tot een bedrijf met 
30 medewerkers dat wereldwijd een uitstekende naam 
heeft opgebouwd in het produceren en repareren van 
polyester vormen. Maropol is de onmisbare schakel in elk 
baggerproject! 

Wij bieden maatwerk voor al uw vraagstukken en onze reparatieservice staat 

dag en nacht voor u klaar. De mogelijkheden met polyester zijn enorm. Zo 

repareren wij onder andere polyester drijvers, stalen leidingen in de kippenkooi, 

en reddingsboten en produceren wij alles wat mogelijkerwijs nodig is aan en 

buiten boord van een baggerschip. Alle reparaties en producties worden uitgevoerd 

met de juiste materialen en grondstoffen e.e.a. afhankelijk van de toepassing. 

Maat, dikte en vorm van onze producten bepalen we vaak in samenwerking met 

gespecialiseerde ingenieursbureaus zoals Solico.

Op onze thuisbasis In Werkendam is onze productieafdeling gevestigd, kunnen we 

tests uitvoeren en produceren we kleine en grote vormen in enkelstuks, kleine en 

middelgrote series.


