
Lösningar som gör byggnader säkra,  
starka, täta och energieffektiva. 

Från första ritning till 
färdig byggnad
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By your side,
    vid varje steg i projektet

Från kontorsbyggnader, sjukhus och skolor till sportarenor och 
skyskrapor - CPG Europe förser alla typer av byggnader med 
tillförlitliga produkter, system och lösningar för varje byggskede.

Genom att tillhandahålla lösningar som täcker allt från tätning, limning och isolering 
till golv, brandskydd och vattentätning behöver du inte hålla kontakten med flera olika 
leverantörer samtidigt. Resultatet blir en enklare vardag för dig och en effektivare 
byggprocess för ditt projekt. För arkitekter, installatörer, distributörer, fastighetsägare 
och entreprenörer som söker efter sätt att övervinna byggandets ökande utmaningar, 
är CPG Europe din internationella one-stop-shop med en mängd olika produktgrupper 
under ett och samma tak. Med en enda kontakt för flera material ger vi total sinnesfrid 
och erbjuder expertråd om de bästa produkterna och applikationsmetoderna, en 
strömlinjeformad beställnings- och leveranstjänst på alla våra europeiska webbplatser 
och kontinuerlig support under hela ditt projekts livscykel . 

Oavsett om du behöver vår expertis för en enda lösning eller 
genom hela ditt byggprojekt så finns vi här, By your side.



En familj
   av varumärken
Ett brett utbud av tillförlitliga 
konstruktionslösningar.

Fönsterinstallation

1.

Fasadkonstruktion

2.

Invändig fogtätning 
och limning

3.

Fogfria  
golvsystem

4.

Golvavjämning

5.

Lösningar för 
parkeringshus

6.

Exteriör 
isolering & 
fasadbeklädnad

7.

1.

2.

6.

7.

8.

11.
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Isolerade 
betongformer

8.

Brandtätning

9.

Svällande 
brandskyddsfärg

10.

Balkonger, podier  
och terasser

11.

Taklösningar

12.

Glasade 
väggsystem

13.

Dricksvatten & 
Avloppsindustri

14.

Källare och 
fundament

15.

3.

4.5.

9.

10.

12.

13.

14.

15.
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Vi arbetar tillsammans,
   sida vid sida

Tillförlitlighet Hållbarhet En kontakt

Teknisk 
support

Utbildning  
& Support

Europeisk  
närvaro

Tillförlitlighet 
tack vare starka 

produktvarumärken och 
effektiva system

Vi minskar miljöavtrycket 
och erbjuder produkter 

som hjälper till att minska 
energiförbrukningen i 

byggnader.

En kontakt för alla 
varumärken med 

lösningar för alla sex 
sidor av byggnaden

Teknisk support och 
rådgivning för varje 

situation i hela Europa

Ledande utbildningar, 
seminarier och rådgivning 

för framgångsrikt 
genomförande av projekt

23 lager i Europa ger 
snabb tillgång till 

produkter

Från första dagen när ritningarna fortfarande är skisser till beskrivningsstadiet 
och det efterkommande underhållet är det viktigt att du har en partner du kan lita 
på - vid din sida, varje steg på vägen. Vi hjälper dig att minska din arbetsbörda, 
förbättra din byggnads koldioxidavtryck samt att uppfylla alla hälso- och 
säkerhetsföreskrifter samtidigt som du uppnår de estetiska visionerna för din 
byggnad.
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Valda av ledande
   kunder över hela Europa

Torre Puig,
Barcelona

Dôme de Paris,
Paris

Heathrow Airport,
London

Över hela Europa står byggnader som är  
starkare, säkrare och mer hållbara tack vare de  
produkter, system och lösningar som CPG Europe  
tillhandahåller.

Förtroendet för våra varumärken och för de teknologier vi tillhandahåller 
syns framförallt i antalet kända och utmanande byggprojekt världen över. 
Projekt där man valt våra produkter, tjänster och ledande expertis för att 
förverkliga visionerna.



Elbphilharmonie,
Hamburg

Museum of WWII,
Gdańsk

Erasmus Medical Centre,
Rotterdam

Mövenpick Hotel,
Lausanne

Mall of Scandinavia,
Solna



1400 experter inom konstruktion, 
   By your side

Med mer än 1400 anställda i våra + 30 anläggningar, 
inklusive kontor, lagercentraler och fabriker, strävar 
CPG Europe att vara en bra partner med varje intressent 
- från kunder till anställda till våra leverantörer och 
distributörer. 

CPG Europe är en del av RPM International Inc. — en av världens ledande 
tillverkare av produkter till byggbranschen inom både industri- och 
konsumentsegmentet. RPM har sitt huvudkontor i Medina, Ohio (USA) och är 
noterat på New York-börsen.



Samarbete Respekt Hållbar  
utveckling

Ärlighet & integritet Engagemang

Våra värderingar

Vision
Våra medarbetare och  
produkt- och systemlösningar 
arbetar sida vid sida med våra 
partners för att skapa en värld 
där byggnader  spar energi, 
håller länge och överträffar 
alla riktmärken för hållbart 
byggande. 

Mission
Samarbeta, innovera 
och utbilda för hållbara 
framgångsrika kundprojekt.
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 Ta reda på mer,           
www.cpg-europe.com


