
Moderní stavební řešení
pro trvale udržitelné stavby

Od základů
až po střechu
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Řešení pro každou fázi
  stavebního projektu

Od kancelářských budov přes nemocnice a školy až po moderní 
mrakodrapy a stadiony. CPG Europe dodává řešení pro jakýkoliv 
komerční projekt a pro jakoukoliv fázi stavebního projektu.

Pokrýváme většinu stavebních činností – od tmelení, těsnění a lepení, po podlahy, 
střechy, hydroizolace a pasivní požární ochranu. Místo mnoha různých dodavatelů 
se můžete spolehnout na jednoho výrobce, který dokáže dodat vše. CPG Europe se 
stává jedním kontaktním místem, s kterým vyřešíte projektovou fázi stavby i dodávku 
vhodných produktů a systémů včetně aplikačního proškolení. Díky vlastním evropským 
logistickým centrům jsme schopni garantovat dodávky materiálů až na stavbu.

Stojíme po vašem boku bez ohledu na to, jestli potřebujete jeden 
jediný produkt nebo kompletní systémové řešení.



Naše renomované       
   produktové značky

Instalace 
otvorových 
výplní

1.

Fasádní 
konstrukce

2.

Těsnení 
a lepení 
v interiérech

3.

Lité
pryskyřičné 
podlahy

4.

Příprava 
podkladů

5.

Parkovací 
plochy

6.

Zateplovací 
systémy

7.

V pozadí CPG Europe stojí ikonické produktové značky, které 
vždy pokrývají vlastní technologickou oblast.

EPS systém
ztraceného
bednění

8.

Pasivní
požární
ochrana

9.

Intumescentní 
nátěry

10.

Balkóny,
pódia
a terasy

11.

Střechy

12.

Těsnění
a lepení
v LOP*

13.

Hydroizolace 
nádrží

14.

Hydroizolace 
budov

15.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

*Lehký obvodový plášť
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70 let v utěsňování
  stavebních spár

illbruck

Illbruck vždy přichází s moderním a často 
i neotřelým řešením splňujícím technologické 
i legislativní požadavky architektů, projektantů 
a investorů. Rostoucí ceny energií, nedostatek 
surovin, chybějící lidské zdroje a přísnější 
požadavky na těsnější budovy mají ohromný 
vliv na plánování. Úspora energií a výrobních 
nákladů budou tudíž témata, která budou co 
nevidět ovlivňovat naše podnikání a přirozeně 
přinášet i nové příležitosti.

Bezpočet inovací, s kterými jsme přišli 
v uplynulých sedmdesáti letech jsou výsledkem 
našich zkušeností a znalostí a zejména pak 
úzké spolupráce s našimi zákazníky. 
Illbruck dnes nabízí špičková řešení, která vy-

Značka illbruck zastřešuje oblast otvorových výplní, lehkých obvodových 
plášťů a interiérových aplikací.  Nabízí ucelené portfolio produktů pro re-
alizaci složitého nebo i jednoduchého stavebního projektu.

Lepidla, PUR pěny, membrány, fólie, profily, tmely, pásky a příslušenství. 
Illbruck dodává kompletní mix kvalitních materiálů v moderním designu 
a s vynikajícími vlastnostmi.

hoví těm nejnáročnějším 
požadavkům, a to jak ve 
smyslu jejich použitelnosti a zpra-
cování, tak i ve smyslu legislativy a technických 
norem.

Od svého založení je illbruck nejen synony-
mem kvality, ale také spolehlivosti v technické 
podpoře a poradenství. I po sedmdesáti letech 
poskytujeme stejnou úroveň služeb. Jsme 
doma jak na stavbách i ve školicích prostorách. 
Jsme jak na telefonu, tak i v on-line prostoru.   
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Rustonka
PRAHA - KARLÍN

Kancelářské a administrativní centrum.
Realizace rastrové fasády a utěsnění připojovacích spár 

otvorových výplní. Projekt realizován v letech 2016 - 2017.

Aplikované produkty: okenní fólie ME501 HI, fasádní fólie 
ME210 a ME220, PUR pěny.



Dojáček
PRAHA - VRŠOVICE

Multifunkční dům s byty a obchody.
Realizace otvorových výplní umístěných do prostoru te-

pelné fasádní izolace.
Projekt realizován v letech 2020 - 2021.

Aplikované produkty: systém předsazené
montáže oken, okenní fólie ME500,

tmely a lepidla SP025 a SP351



Flower
House

PRAHA - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Administrativní budova s nákupní galerií.
Realizace rastrové fasády.

Projekt realizován v letech 2019 - 2020.

Aplikované produkty: fasádní fólie ME210 
a ME220, lepidla CT113 a OT015,  

protipožární systém



V-Tower
PRAHA - PANKRÁC

Luxusní bytový dům.
Utěsnění připojovacích spár otvorových 

výplní.
Projekt realizován v roce 2016.

Aplikované produkty: fasádní fólie ME210 
a ME220, lepidla CT113 a OT015.



Bezesparé
 pryskyřičné podlahy

Flowcrete

Flowcrete je předním výrobcem a dodavatelem 
speciálních bezesparých pryskyřičných podlah 
určených pro průmyslové i designové použití. 
Nabízí prvotřídní podlahová řešení na bázi syn-
tetických pryskyřic: epoxidové, polyuretanové, 
metylmetakrylátové a vinylesterové. Po podrob-
né analýze cílového prostředí dokáže Flowcrete 
vytvořit také na míru šitá řešení.

Podlahové systémy určené pro potravinářský 
průmysl, které jsou rovněž v nabídce, jsou plně 
certifikované dle mezinárodních standardů 
HACCP. Tyto speciální systémy jsou vylepšeny 
antibakteriálními aditivy Polygiene®, které 
zabraňují růstu některých typů bakterií. 

Pryskyřičné podlahy Flowcrete jsou určeny jak pro všechna průmyslová 
odvětví, tak i pro designové účely v residenčním sektoru.

V komplexní nabídce značky Flowcrete lze najít, mimo jiné, i vysoce odol-
né průmyslové podlahy, hygienické antibakteriální podlahy, vodotěsné 
a elastické podlahy pro parkovací plochy, barevné dekorativní podlahy 
včetně broušeného teraca z pryskyřice, tzv. „kamenné koberce“ 
a speciální chemicky odolné nátěry.

Specifickou kategorií jsou 
podlahy s velmi rychlým 
vytvrzováním i při extrémně níz-
kých teplotách. Průmyslové podlahy na bázi 
MMA mohou být např. pokládány i v -30 ˚C. 
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Miss Sixty
BIRMINGHAM, VELKÁ BRITÁNIE

Prodejny britské obchodní sítě se značkovou módou.
Realizace epoxidové podlahy.

Projekt realizován v roce 2003.

Aplikované produkty: pryskyřičná podlaha Peran SL



Arte S
GEORGE TOWN, MALAJSIE

Moderní rezidenční komplex.
Realizace designové podlahy v interiérech.

Projekt realizován v roce 2018.

Aplikované produkty: Flowshield SL, Deckshield UV



Pasivní
 požární systémy

Nullifire

V oblasti pasivní požární techniky působí 
Nullifire na evropských trzích více jak 40 let. 
Zaměřuje se na ochranu budov před šířením 
požárů, pokud už k němu došlo. Systémy pro 
utěsňování spár, průchodů a prostupů, jakož 
i požární ochrana ocelových konstrukcí, jsou 
hlavní doménou značky Nullifire.

Veškeré materiály Nullifire se do dneška vyrábí 
ve Velké Británii. Splňují všechny nejpřísnější 
technické požadavky. Všechny materiály Nulli-
fire, které se prodávají na evropském kontinentu, 
jsou certifikovány podle platných směrnic Evrop-
ské unie a procházejí testováním v evropských 
laboratořích (Efectis, Exova, CSTB, UL). Při 

Požární systémy Nullifire se objevují v projektech a na stavbách již od 
roku 1975. Nabízejí chytrá, jednoduchá a velmi efektivních řešení 
k pasivní požární ochraně budov. Priorita systémů Nullifire je prostá: 
chránit osoby a majetek před šířícím se ohněm.

V portfoliu Nullifire najdete produkty pro požární utěsňování spár 
a prostupů a systémy intumescentních nátěrů a nástřiků k požární 
ochraně ocelových konstrukcí budov.

instalaci systémů Nullifire 
garantujeme nejen soulad 
s aktuálními normami, ale také 
jejich dlouhodobou funkčnost.

Nullifire je v současnosti evropským lídrem 
v oblasti požárních nátěrů k ochraně ocelových 
konstrukcí a poskytuje k tomu širokou paletu 
produktových systémů.
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Hydroizolace
 a ochrana betonu

Vandex

Vandex je etablovanou produktovou
značkou materiálů a ucelených systémových 
řešení pro hydroizolace betonových konstrukcí
a hydroizolační sanace staveb.

S materiály Vandex bylo během sedmdesáti let
zrealizováno bezpočet komplexních 
hydroizolačních projektů, a to jak u nových
konstrukcí, tak i u historických staveb.

Dnes je Vandex považován nejen za inovátora 
a vynálezce osobitých technických řešení proti 
vodě a vlhkosti, ale i za důvěryhodného a stabil-
ního partnera. Od roku 2020 je Vandex pevnou 
součástí skupiny CPG Europe, která zastřešuje 

Vandex je vynálezcem hydroizolační technologie, která se nazývá krys-
talizace a používá se dodnes. Materiály postavené na této technologii 
se více jak sedmdesát let uplatňují zejména při výstavbě a sanacích 
čistíren odpadních vod, retenčních nádrží na pitnou vodou a vodáren. 
Všechny hydroizolační systémy přicházející do styku s pitnou vodou mají 
odpovídající evropské certifikace.

produktové značky
z oblasti utěsňování a lepení, 
pasivní požární ochrany, litých pod-
lah, střešních izolací a zateplovacích systémů.
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Drůbežárna
Vodňany

VODŇANY

Nový jateční komplex.
Nástřik ocelové konstrukce intumescentním nátěrem.

Projekt realizován v letech 2020 - 2021.

Aplikované produkty: Nullifire SC902



Vodní nádrž 
Liptingen

LIPTINGEN, NĚMECKO

Nádrž na pitnou vodu.
Realizace kompletní sanace vnitřního prostoru nádrže.

Projekt realizován v roce 2009.

Aplikované produkty: Vandex Cemline,
Vandex Cemline MG4



CPG Europe. 
 Člen rodiny RPM Inc.

S více jak 1400 zeměstnanci napříč našimi 30 zastoupeními, 
zahrnujícími obchodní jednotky, výroby a logistická centra, 
se CPG Europe snaží být po boku s každým zaměstnancem, 
zákazníkem, obchodním partnerem a dodavatelem.

CPG Europe je součástí americké skupiny RPM International Inc. - světového výrobce 
stavebních materiálů pro průmyslový i spotřebitelský segment. RPM Inc. je kótovaná 
na neworské burze NYSE. CPG Europe v současnosti zaměstnává více jak 1400 
zaměstnanců.

RPM Inc.
Založeno: 1947

Sídlo: Medina, Ohio
Kotace na burza: NYSE RPM (S&P 500)

Obrat v r. 2022: 6,71 miliard USD
Počet výrobních závodů: 122

Počet prodejních organizací: 170
Počet zaměstnanců: 15 500
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Více o nás na
www.cpg-europe.com


