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Distributors Group Europe
Mavom is distributeur van ‘specialty chemicals’ met
vestigingen in Nederland, België en Duitsland.
Met onze jarenlange ervaring, technische expertise en
klantgerichtheid adviseren wij onze klanten over de juiste
chemie voor hun specifieke toepassing. Onze kwaliteits
producten zorgen voor verbetering van prestaties: betere
hechting, soepele werking, langere levensduur en goede
bescherming.
Wij kennen de regelgeving omtrent veilige opslag,
transport en etikettering van chemicaliën en leveren een
breed assortiment A-merken direct uit voorraad. Met
logistieke oplossingen op maat voorzien we in speciale
klantbehoeften.
Mavom. Bovenop de markt, dichtbij de klant.
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MAVOM GROEP

IMPROVING YOUR PERFORMANCE

Mavom is opgericht in 1938 als producent van chemicaliën voor
oppervlaktebehandeling van metalen. In de loop der jaren is onze
business uitgebreid met de distributie van diverse speciaal
chemicaliën. Sinds 2015 bestaat Mavom uit twee business units.

Bij Mavom doen we er alles aan om de juiste chemie te vinden voor uw
toepassing. Wij hebben jarenlange ervaring met uiteenlopende vraag
stukken in allerlei industriële sectoren. Daardoor weten we welke chemie
voor u werkt.

Mavom Chemie BV ontwikkelt en
produceert chemicaliën voor oppervlaktebehandeling van metalen en industriële
reiniging. Daarnaast is Mavom Chemie
loonmenger voor diverse klanten en
private labels. Er werken ongeveer 25
medewerkers bij Mavom Chemie BV.

In ons brede assortiment vinden we voor
elk probleem een hoogwaardige oplossing.
Wij hebben geen voorkeur voor een bepaald
merk of specifieke technologie. Van ons
krijgt u een onafhankelijk productadvies.

Mavom specialty chemicals bestaat uit
drie bedrijven: Mavom BV (Nederland),
Mavom NV (België) en Mavom GmbH
(Duitsland). Bij deze business unit
werken meer dan 50 medewerkers die
actief zijn in marketing, verkoop en
distributie van speciaal chemicaliën voor
industriële klanten.

Indien mogelijk testen we of het product
daadwerkelijk de gewenste resultaten
geeft. Daarnaast kunt u rekenen op

technische ondersteuning bij het gebruik,
aanbrengen of doseren van het product
en adviseren we over de daarbij benodigde
apparatuur. In voorkomende gevallen
voeren we, na de implementatie, metingen
en analyses uit en sturen waar nodig bij.
Op die manier werken we samen met u
aan verbetering van de prestaties van uw
product of proces.

De juiste
chemie voor
uw toepassing

MARKTEN
Mavom levert speciaal chemicaliën
direct aan industriële klanten,
maar ook via de technische groothandel. Wij adviseren en ondersteunen klanten in veel verschillende
marktsegmenten:
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•
•
•
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•

Elektronica en LED
Automotive
Metaalindustrie
Voedselverwerking
Media en entertainment
Medische technologie

• Transport
• Kunststof
• Maritiem
• Energie
• Beveiliging en toegang
•	
Lucht- en ruimtevaart
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FABRIKANTEN VAN A-MERKEN
Mavom vertegenwoordigt diverse fabrikanten van speciaal chemicaliën.
Wij zijn de officiële distributeur van bekende A-merken in Nederland,
België en Duitsland. Onze leveranciers hanteren hoge kwaliteitsnormen
en zijn continu in ontwikkeling om tot nieuwe en verbeterde oplossingen
te komen. Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leveranciers
met producten die aanvullend zijn op ons assortiment. Zo blijft ons aanbod
aansluiten op de behoeftes van onze klanten.

Wij zijn de officiële distributeur
van bekende A-merken

FLUID TECHNOLOGY

from
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Producten voor betere hechting,
soepelere werking, langere levensduur
en goede bescherming

BREED PRODUCTASSORTIMENT
Mavom biedt een breed scala aan speciaal chemicaliën.
Producten voor betere hechting, soepelere werking, langere
levensduur en goede bescherming. Binnen elke categorie
treft u verschillende technologieën en producten met passende
eigenschappen voor uw specifieke toepassing. Welke chemie
u ook zoekt, met Mavom vindt u het antwoord.

SMEERMIDDELEN
Een smeermiddel verlaagt weerstand
en voorkomt daarmee vroegtijdige
slijtage en uitval van productiemiddelen.
Wij bieden een compleet assortiment
aan hoogwaardige industriële smeer
middelen, waaronder ook biologisch
afbreekbare smeermiddelen en Food
Grade smeermiddelen voor de voedings
middelenindustrie.
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SPECIAAL
SILICONEN

ELEKTRONICA
BESCHERMING

Siliconen zijn geschikt voor veel toepassingen. Ze zijn in vaste vorm elastisch,
goed bestand tegen UV-licht en ze blijven
stabiel bij een hoog temperatuurbereik.
We distribueren onder meer: siliconen
oliën, antifoams en moldmaking siliconen.
Voor medische toepassingen bieden wij
producten voor podologie en medisch
gekeurde slangen.

Mavom biedt hoogwaardige elektronica
beschermingsproducten om zeer gevoelige
elektronische componenten te beschermen
tegen invloeden van buitenaf en om warmte
af te voeren. We leveren ingietharsen,
conformal coatings, lijmen, thermisch
geleidende producten en reinigers.

ABSORPTIEMATERIALEN
We bieden diverse absorptiematerialen
om gelekte of gemorste vloeistoffen
op te vangen. Bij ons kunt u terecht
voor korrels, matten, sokken en rollen
om een verontreinigde werkplaats weer
schoon, veilig en productief te maken.

METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN

CORROSIEWERING

LIJMEN EN
AFDICHTEN

Mavom is leverancier van watermengbare
en op olie gebaseerde metaalbewerkingsvloeistoffen voor verspanen, vervormen,
reinigen en beschermen van metalen.
Deze vloeistoffen leveren een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteit van de werkstukken en dragen bij aan een efficiënt
productieproces.

In ons assortiment vindt u een reeks
producten om onderdelen langdurig te
beschermen tegen corrosie, zowel voor
binnen- als buitenopslag. Ook voor het
verwijderen van tijdelijke bescherming
hebben we de juiste oplossing. Wij bieden
producten op waterbasis en ook op solventbasis voor automotive, luchtvaart en
industriële toepassingen.

Een lijm kan de productbetrouwbaarheid
verbeteren doordat deze sterk, flexibel en
goed bestand is tegen invloeden van chemie, temperatuur en schokken. Een lijm is
een goed alternatief voor mechanische
bevestigingsmethodes of lassen. Wij voeren alle mogelijke chemische lijmtechnologieën voor industriële toepassingen. Denk
aan UV lijmen, MMA lijmen, silicone
sealants, epoxies, MS polymeren, cyanoacrylaten en anaëroben.

TECHNISCHE
SPRAYS

INDUSTRIËLE
REINIGING

DOSEERSYSTEMEN

Voor onderhoud van industriële installaties, Food en non-Food, bieden wij een
breed assortiment technische sprays met
o.a. (hand)reinigers, smeermiddelen,
anti-corrosieproducten, lassprays, producten voor markering- en signalering als ook
een spray om gaslekken te zoeken.

Mavom is leverancier van water- en oplosmiddel gedragen reinigers in de volgende
categorieën: dompel- en ultrasoonreiniging,
dampontvetten, sproeireiniging, hoge drukreiniging, stoomreiniging, installatiereiniging,
machinereiniging en reinigers voor handmatig gebruik. Advies en service op maat zijn
bij ons standaard.

Door cyanoacrylaten, UV lijmen, siliconenkitten, smeermiddelen en andere vloeistoffen te doseren op een repeteerbare en
consistente manier, kunt u de kwaliteit
van uw productieproces waarborgen. Wij
hebben verschillende doseersystemen.
Van tijdsdruk doseerunits tot aan ventielen en toebehoren.
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SLIMME LOGISTIEK
Bij Mavom hebben we jarenlange ervaring met het distribueren van specialty
chemicals. Vanuit ons eigen magazijn in Alphen a/d Rijn zorgen wij voor
snelle levering aan onze klanten in Nederland, België en Duitsland.

Jarenlange
ervaring met
het distribueren
van specialty
chemicals

KLANTGERICHT

CONTINUE VERBETERING

Wij stemmen onze logistiek graag af
op de behoeften van onze klanten.
Zo houden wij op verzoek gereserveerde
voorraden voor klanten. Wij pakken
ook chemicaliën om naar kleinere ver
pakkingen of etiketteren producten
met klantspecifieke labels.

Bij Mavom werken we continu aan de
verbetering van onze logistieke prestaties. Wij investeren in onze bedrijfsprocessen om onze leverbetrouwbaarheid en
efficiency verder te verhogen en onze
klanten nog beter van dienst te zijn.

VEILIGHEID EN CHEMIE
Als distributeur van gevaarlijke stoffen hebben wij extra aandacht voor
gezondheid, veiligheid en milieu. Vanzelfsprekend kennen en volgen wij de
regelgeving omtrent veilige opslag en transport van chemicaliën.
REACH EN CLP
REACH is een verordening van de
Europese Unie over de productie en
handel van chemische stoffen. REACH
staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen en heeft tot doel de gezondheid van
de mens en het milieu te beschermen
tegen de risico’s die chemische stoffen
kunnen opleveren. Vanuit onze QHSE
afdeling zorgen wij ervoor dat wij aan
alle regelgeving voldoen. Zo leveren wij
actuele Safety Data Sheets bij geclassificeerde producten en zorgen wij voor
juiste etikettering van producten volgens
de CLP verordening. Door middel van
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uniforme indeling en etikettering waarborgt deze verordening dat gebruikers
worden geïnformeerd over de gevaren
van chemische stoffen.

OPSLAG EN TRANSPORT
Bij Mavom zorgen wij voor veilige opslag
van gevaarlijke stoffen. Ons magazijn is
voorzien van een vast opgesteld brandblussysteem en wij volgen de Nederlandse PGS-15 richtlijn voor de opslag
van verpakte gevaarlijke stoffen. Voor het
vervoer van deze stoffen werken wij
samen met gecertificeerde transporteurs
die voldoen aan alle voorschriften van de
Europese overeenkomst ADR.

RESPONSIBLE CARE®
Responsible Care® is een wereldwijd, vrijwillig initiatief van de chemische sector.
Het is gericht op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van
gezondheid, veiligheid en milieu. Hierover open en transparant communiceren
richting stakeholders maakt ook deel uit van Responsible Care®. Bij Mavom
geven wij invulling aan de Responsible Care® filosofie door onze bedrijfsvoering in
te richten met de grootst mogelijke zorg voor gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu.
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TEAM EN ORGANISATIE
Bij Mavom werken meer dan 50 medewerkers: kantoor- en magazijn
personeel; mannen en vrouwen; managers en stagiaires. Samen vormen
we een sterk en gefocust team. Wij hebben verkooporganisaties in Neder
land, België en Duitsland. Het hoofdkantoor en magazijn van Mavom zijn
gevestigd in Alphen a/d Rijn.
INVESTEREN IN MENSEN
Wij investeren niet alleen continu in de
verbetering van onze bedrijfsprocessen,
maar ook in de kwaliteit van onze medewerkers. We bieden uitdagende functies
waarin medewerkers hun talenten kunnen gebruiken. Daarnaast stimuleren we
het verder ontwikkelen van hun kennis
en vaardigheden. Vanuit een duidelijke
strategie stellen wij ambitieuze doelen.
Dankzij korte communicatielijnen zijn wij

Wij investeren in
de kwaliteit
van onze
medewerkers
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besluitvaardig en doortastend in de
realisatie van deze doelen.

KERNWAARDEN
Bij Mavom werken mensen met verschillende persoonlijkheden, achtergronden
en nationaliteiten. Ondanks deze verschillen delen wij dezelfde kernwaarden
die onze identiteit bepalen en richting
geven aan ons gedrag:

CUSTOMER FOCUS

COMPETENCE

Wij zijn gericht op het voldoen
aan de eisen en wensen van de
klant. Wij doen al het mogelijke
om de klant een goede oplossing
te bieden.

Onze kennis van producten en toepassingen is het belangrijkste bezit
van Mavom. Wij zijn goed in ons vak
en onderhouden en ontwikkelen
onze competenties.

CREATE VALUE

COOPERATION

Met onze activiteiten creëren wij
waarde voor onze belangrijkste
stakeholders: werknemers,
klanten, leveranciers en aandeelhouders.

Samenwerking is de enige manier
om onze doelen te bereiken.
Binnen het Mavom team helpen
wij elkaar om projecten te realiseren en het werk gedaan te
krijgen.

WERKEN BIJ MAVOM
Dankzij de enthousiaste inzet van onze
medewerkers heeft Mavom de afgelopen
jaren een sterke groei doorgemaakt.
Omdat we blijven groeien zijn we altijd
op zoek naar gemotiveerde, getalenteerde
mensen om één van onze afdelingen te
versterken:
• Sales en Customer Service
• Marketing en Product Management
• Personeel & Organisatie
• Financiën & ICT
• Supply Chain en Magazijn
• Quality, Health, Safety & Environment
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DISTRIBUTORS GROUP EUROPE
Mavom is lid van Distributors Group Europe (DGE). DGE is een
internationaal samenwerkingsverband van distributeurs van ‘specialty
chemicals’. Distributors Group Europe is opgericht in 1996 en is
gevestigd in Alphen a/d Rijn.
EUROPEES VERKOOPNETWERK
Distributors Group Europe is een Europese marktleider op het gebied van
smeermiddelen, lijmen en elektronica
bescherming. DGE heeft 16 leden die
actief zijn in 27 Europese landen.
Gezamenlijk hebben we meer dan
200 technische verkoopadviseurs in de
markt en bedienen we meer dan 80.000
klanten. De totale omzet in ‘specialty
chemicals’ is meer dan € 200 miljoen.
Als DGE bieden we onze leveranciers een
professioneel Europees verkoop- en
distributienetwerk. Tegelijkertijd zijn we
door de lokale aanwezigheid van de
DGE-leden dichtbij de klant.

INTERNATIONALE
SAMENWERKING
De leden van DGE werken intensief
samen op diverse gebieden. Dankzij onze
gezamenlijke inkoop en efficiënte logistiek
kunnen we onze klanten scherpe prijzen
aanbieden. Wij werken samen bij land
overschrijdende projecten om onze internationale klanten op een goede manier
van dienst te kunnen zijn. Verder ondersteunen de leden van DGE elkaar door
kennisuitwisseling op het gebied van
marketing, technologie, leveranciers
management en marktontwikkeling.

Professioneel
Europees
verkoop- en
distributienetwerk

YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP
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BOVENOP DE MARKT,
DICHTBIJ DE KLANT.

Mavom BV

Mavom NV

Mavom GmbH

Gouwelandenlaan 16
2408 ZG Alphen a/d Rijn
The Netherlands

Satenrozen 1A
2550 Kontich
Belgium

Bahnhofstraße 35
48565 Steinfurt
Germany

T +31 (0) 172 27 6000
E info@mavom.nl
I www.mavom.nl

T +32 (0) 3 880 07 60
E info@mavom.be
I www.mavom.be

T +49 (0) 2551 863 99 10
E info@mavom.de
I www.mavom.de
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