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Kunststof oplossingen in de baggerindustrie4PU Gieten



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: PU gieten
Hoe hard wilt u het hebben? Met de polyurethaan producten 
zijn we wat dat betreft enorm flexibel bij Maropol. Voor 
elk probleem bieden wij een oplossing. Of het nu zo zacht 
als kauwgum moet zijn of zo hard als een golfbal. Met uw 
vraagstuk en onze know-how maken we graag weer een 
uniek product! 

Maropol heeft al jarenlang ervaring met het gieten van polyurethaan. Daarom 
weten we precies hoe we uw product moeten samenstellen. Polyurethaan 
wordt gebruikt vanwege de gunstige eigenschappen die het materiaal heeft te 
bieden. Zo heeft polyurethaan hoge mechanische eigenschappen, een hoge 
slijtageweerstand, hoge elasticiteit en dynamische belastbaarheid en flexibiliteit in 
een groot temperatuurbereik. PU is zeer breed inzetbaar en kan in nagenoeg elke 
vorm gegoten worden in enkelstuks, kleine en middelgrote series.

Producten als nozzles, pezen t.b.v. scheepsdeuren, trillingsblokken, voeringplaten 
en vele andere maatwerkvormen hebben hun weg reeds in de baggerwereld 
gevonden. Tevens kunnen wij met polyurethaan leidingen en snelheidsmeters 
bekleden tegen slijtage. De producten zijn leverbaar van zacht tot hard (20 shore A 
tot 90 shore D).

Wij leveren altijd maatwerk en werken daarom met meerdere PU leveranciers. Wij 
stemmen onze materialen en grondstoffen op maat af. Afhankelijk van hardheid, 
vorm en toepassing kiezen wij de juiste leverancier.

Nozzles t.b.v. het beun (Boskalis)


