
Turvallista ja kestävää  
rakentamista

suunnitelmasta
viimeiseen tiileen



Vierelläsi,
    rakentamisen jokaisessa vaiheessa

Toimistorakennuksista sairaaloihin, koulurakennuksista 
pilvenpiirtäjiin. CPG Europe toimittaa korkealaatuiset tuotteet 
rakentamisen jokaiseen vaiheeseen.

Laajasta valikoimastamme löytyy tuotteet saumaamiseen, tiivistämiseen, liimaamiseen, 
passiiviseen palontorjuntaan, betonin suojaukseen ja korjaukseen sekä lattia- ja, 
kattoratkaisuihin. Saat kaiken tarvitsemasi meiltä. CPG Europe on yhden pysähdyksen 
ratkaisu  suunnittelijoille, asentajille, jälleenmyyjille ja isännöitsijöille. Teknisen 
osaamisen ammattilaiset sekä laadukkaat tuotteet yhdessä toimivan asiakaspalvelun 
kanssa takaavat luotettavan palvelukokemuksen Euroopan laajuisesti. Olemme 
tukenasi projektisi jokaisessa vaiheessa.

Kaikki tarpeesi huomioiden. Vierelläsi, läpi koko projektin.
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Maailmanluokan 
rakennusratkaisut

Ikkuna- ja 
oviasennukset

1.

Julkisivurakenteet

2.

Liimaus- ja 
tiivistysratkaisut

3.

Lattiapinnoitus-
menetelmät

4.

Aluslattiat

5.

Pysäköintiraken-
nukset

6.

Ulkoiset eristys- ja 
pinnoiteratkaisut 
(EIFS)

7.

Eristeharkkojär-
jestelmät

8.

Palokatkot

9.

Palosuojamaalit

10.

Parvekkeet 
ja terassit

11.

Kattopinnoitteet

12.

Lasirakentaminen

13.

Juoma- ja 
jätevesiteollisuus

14.

Kellarit ja 
perustukset

15.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Tuotemerkkimme



Jokaisessa vaiheessa,
   vierelläsi

Turvallisuus Kestävä kehitys Yksi toimittaja

Tekninen 
tuki

Koulutukset  
ja työpajat

Paikallinen valmistus 
ja toimitus

Turvallisuutta vahvojen 
tuotemerkkien avulla.

Pienentämällä ekologista 
jalanjälkeä ja tarjoamalla 

tuoteet, jotka auttavat 
vähentämään rakennusten 

energiankulutusta.

Yksi toimittaja useita 
käyttötarkoituksia 

kattavalle 7 
tuotemerkille.

Tekninen ja myynnin 
tuki kaikkiin tilanteisiin, 
kaikkialla Euroopassa.

Uraauurtavia 
koulutuksia ja 
seminaareja.

Euroopassa 23 
toimipistettä, joiden 

kautta saat tuotteemme 
nopeasti käyttöösi.

Siitä hetkestä, kun suunnitelma on vielä luonnos paperilla rakennuksen 
valmistumiseen asti, olemme vierelläsi, projektisi jokaisessa vaiheessa. 
Kattavat ratkaisumme auttavat tehostamaan työtäsi ja parantavat rakennuksen 
hiilijalanjälkeä. Täytämme terveys- ja turvallisuusmääräykset tinkimättä 
suunnittelun mukaisesta esteettisestä ilmeestä.
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Ammattilaiset Euroopan laajuisesti 
käyttävät tuotteitamme rakentaakseen 
kaupungeista turvallisia ja kestäviä.

Luottamus tuotemerkkeihimme ja tarjoamaamme 
tekniikkaan näkyy ennen kaikkea tunnettujen 
ja vaativien rakennusprojektien lukumäärässä 
ympäri maailmaa. Projektien, joihin asiakkaamme 
ovat valinneet tuotteemme, palvelumme ja 
asiantuntijuutemme toteuttaakseen omat visionsa.

Tunnetut kohteet
   Ympäri Eurooppaa

Torre Puig, 
Barcelona

Dôme de Paris, 
Pariisi

Heathrow Airport, 
Lontoo

Elbphilharmonie, 
Hampuri

Museum of WWII, 
Gdańsk

Erasmus Medical Centre, 
Rotterdam

Mövenpick Hotel, 
Lausanne

Mall of Scandinavia, 
Solna



1400 rakennusalan ammattilaista,
   vierelläsi

Yli 1 400 työntekijäämme toimistoissa, 
jakelukeskuksissa sekä tuotantolaitoksissa eri puolilla 
Eurooppaa, työskentelee sidosryhmiemme kanssa, 
aina suunnittelijoista urakoitsijoihin ja jälleenmyyjiin.

CPG Europe kuuluu RPM International Inc.-konserniin, joka on sekä teollisuus- 
että kuluttajasegmenttien osalta maailman johtavia rakennustuoteyrityksiä. 
RPM:n pääkonttori sijaitsee Medinassa, Ohiossa (USA), ja on listattu New 
Yorkin pörssissä.

Yhteistyö Kunnioitus Kestävä kehitys

Rehellisyys ja avoimuus Sitoutuminen

Arvot

Visio
Henkilöstömme ja 
tuoteratkaisumme avaavat 
yhteistyökumppaneillemme 
oven tulevaisuuteen, jossa 
rakennukset ja rakenteet 
ylittävät standardit, säästävät 
energiaa ja kestävät 
pidempään.

Missio
Menestyvä asiakas - 
yhteistyöllä, innovaatioilla 
ja koulutuksella.
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Lue lisää ja vieraile 
sivuillamme: 
www.cpg-europe.com


