
Vi holder bygninger sikkert  
forseglede og bæredygtigt beskyttede

Fra tegning til  
færdigt byggeri



Ved din side i alle
    faser af  byggeriet

CPG Europe leverer produkter af høj kvalitet til alle faser 
af byggeriet i forbindelse med alle slags projekter inden 
for kommercielle byggerier og boligbyggerier, lige fra 
kontorbygninger, sygehuse og skoler til skyskrabere i flere 
etager og stadioner.

Vi dækker alt fra fugetætning, limning og isolering til gulvløsninger, brandbeskyttelse, 
fugtmembraner og loftløsninger, så du kan få alt, hvad du har brug for fra os, og dermed 
ikke behøver at have kontakt med flere forskellige leverandører. For arkitekter, montører, 
forhandlere, viceværter og entreprenører, der leder efter måder, hvorpå man kan 
overvinde byggeriets udfordringer, er CPG Europe en international one-stop-shop med 
et bredt udvalg af produktgrupper samlet under et tag. Med et enkelt kontaktpunkt giver 
vi dig helt ro i sindet, da vi kan tilbyde ekspertrådgivning om de bedst egnede produkter 
og anvendelsesmetoder, en strømlinet bestillings- og leveringsservice på tværs af alle 
vores europæiske lokaliteter og vedvarende support i hele dit projekts livscyklus.

Uanset om du kun har brug for et enkelt produkt eller har brug 
for vores hjælp i alle faser af byggeriet, så er vi ved din side.
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En serie
   af  varemærker
Vi tilbyder produktløsninger i 
verdensklasse til byggeriet.

Vinduesmontering

1.

Facadekonstruktion

2.

Lim og 
fugemasse til 
indendørs brug

3.

Fugefrie 
gulvsystemer

4.

Klargøring af 
undergulv

5.

Løsninger til 
parkeringshuse

6.

Udendørs 
isolering & 
facadesystemer

7.

Isolerede 
betonformer

8.

Brandbeskyttelse

9.

Brandhæmmende 
brandbeskyttelses-
maling

10.

Altaner, platforme, 
terasser

11.

Tagløsninger

12.

Glasfacader

13.

Drikkevand- & 
spildevandsløsninger

14.

Kældre og 
fundamenter

15.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Samarbejdspartner
   ved din side

Pålidelighed Bæredygtighed Et enkelt 
kontaktpunkt

Teknisk 
support

Uddannelse  
& support

Produktion og  
lager i Europa

Pålidelighed takket 
være stærke 

produktvaremærker og 
effektive systemer

Vi mindsker miljøaftrykket 
og tilbyder produkter, som 
hjælper med at reducere 
bygningers energiforbrug

Et enkelt kontaktpunkt 
til alle varemærker med 

løsninger til alle seks 
sider af bygningen

Teknisk support og 
salgsrådgivning ved alle 
projekter i hele Europa

Banebrydende uddannelser, 
seminarer og rådgivning til 
vellykket gennemførelse af 

projekter

23 lagre i Europa  
giver hurtig adgang  

til produkter

Fra dag ét af projektet, hvor tegningerne stadig blot er en skitse på et stykke 
papir, til specifikationsfasen og den vedvarende service af den færdige bygning 
er det vigtigt at have en samarbejdspartner, der er ved din side hele vejen. Vores 
brede udvalg af løsninger kan hjælpe dig med at mindske arbejdsbyrden, forbedre 
din bygnings CO2-fodaftryk og opfylde alle sundheds- og sikkerhedsforskrifter, 
samtidig med at det æstetiske udtryk bevares, så det matcher bygningens design.
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Takket være CPG Europe er byers 
skylines i hele Europe mere sikre, 
modstandsdygtige og bæredygtige.

Den omfattende tillid til vores varemærkers kvalitet 
og deres teknologier kan aflæses i antallet af 
højtprofilerede, udfordrende og globalt førende 
byggeprojekter, der har valgt at bruge vores produkter, 
services og ekspertise.

Store kunder
   i hele Europa

Torre Puig,
Barcelona

Dôme de Paris,
Paris

Heathrow Airport,
London

Elbphilharmonie,
Hamburg

Museum of WWII,
Gdańsk

Erasmus Medical Centre,
Rotterdam

Mövenpick Hotel,
Lausanne

Mall of Scandinavia,
Solna



1.400 byggeeksperter
   ved din side

Med over 1.400 medarbejdere fordelt på vores mere end 
30 faciliteter herunder kontorer, distributionscentre og 
produktionsanlæg bestræber CPG Europe sig på at være 
ved alle vores interessenters side, lige fra kunder og 
medarbejdere til vores leverandører og forhandlere.

CPG Europe er en del af RPM International Inc. – en af   verdens førende 
byggevarevirksomheder til både industri- og forbrugersegmentet. RPM har 
hovedkontor i Medina, Ohio (USA) og er børsnoteret på New York Stock Exchange.

Samarbejde Respekt Bæredygtig  
udvikling

Ærlighed og 
integritet

Engagement

Vores værdier

Vores vision
Vores medarbejdere og 
produktløsninger gør det muligt 
for vores samarbejdspartnere at 
forme en verden, hvor byggerier 
og infrastruktur sparer energi, 
holder længere og overgår alle 
standarder for bæredygtigt 
byggeri.

Vores mission
At samarbejde, innovere og 
dele viden for at hjælpe 
vores kunder til vedvarende 
succes.
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Få mere at vide på:
www.cpg-europe.com


