
Mantenim els edificis estancs i  
protegits de manera sostenible

Des del primer esbós 
fins a l’últim maó
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Al teu costat en cada
   fase de la construcció

Des dels edificis d’oficines, hospitals i escoles fina a grans 
gratacels i estadis esportius, CPG Europe ofereix productes 
d’alta qualitat a cada fase de la construcció, per a tot tipus de 
projectes residencials i comercials.

Cobrim tots els aspectes per segellar, enganxar i aïllar dins el sector de la 
la construcció, i també oferim paviments, protecció passiva contra el foc, 
impermeabilització i solucions per a cobertes, sense cap necessitat de contactar 
amb diversos distribuïdors, ja que proporcionem tot el que necessita. Per arquitectes, 
instal.ladors, distribuïdors i responsables de compres, busquem maneres d’assolir 
els constants reptes dins el sector de la construcció. CPG Europe és un proveïdor 
internacional amb una àmplia gamma de productes sota un mateix sostre. Amb un 
únic punt de contacte per a múltiples materials, proporcionem seguretat a través del 
nostre assessorament tècnic, dels nostres productes i aplicacions d’alta qualitat, 
de les entregues de producte a tot Europa i de l’assessorament continu durant tot el 
projecte de construcció. 

Ja sigui per un únic producte o per a totes les fases de la 
construcció de l’edifici, estem al teu costat. 



Una gran família
   de marques de producte

Instal.lació 
de finestres

1.

Construcció 
de façanes

2.

Segellar i 
enganxar 
per interiors

3.

Paviments 
continus en 
base resina

4.

Preparació de 
superfícies

5.

Aparcaments

6.

Sistemes 
d’Aïllament 
Tèrmic Exterior 
(SATE)

7.

Proporcionem les millors solucions  
de producte per a la construcció. 

1.

2.

6.

7.

8.

11.
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Mòduls 
d’aïllament 
de formigó

8.

Protecció  
passiva contra 
el foc

9.

Revestiments 
intumescents

10.

Balcons, cobertes 
elevades i 
terrasses

11.

Cobertes

12.

Estructures 
de vidre

13.

Potabilització i 
tractament  
d’aigües residuals

14.

Soterranis i 
fonaments

15.

3.

4.5.

9.

10.

12.

13.

14.

15.
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Al teu costat
   treballant junts

Fiabilitat Sostenibilitat Un únic punt  
de contacte

Suport  
tècnic

Formació  
i suport

Fabricació i 
subministrament 

locals

Fiabilitat gràcies a les 
marques de producte i 
als eficients sistemes 

d’alta qualitat

Reduir la petjada de carboni 
i proporcionar productes que 

ajudin a reduir el consum 
energètic de l’edifici

Un únic punt de 
contacte per les nostres 

marques cobrint les 6 
cares al voltant  

de l’edifici

Suport tècnic i  
comercial per a cada 
projecte a tot Europa

Cursos de formació, seminaris 
i recomanacions per a unes 

aplicacions amb èxit

23 centres de 
subministrament 

europeus per un ràpid 
accés als productes

Des del primer dia del projecte, quan els plànols són tan sols uns esbossos 
en un tros de paper, fins a la fase de prescripció i de manteniment un cop 
l’edifici està acabat, és important tenir un proveïdor que et faci costat a cada 
pas del camí. La nostra varietat de solucions pot ajudar a suportar la teva 
càrrega de treball, millorar la petjada de carboni de l’edifici i complir totes les 
normatives de seguretat i salut, mantenint sempre l’estètica de l’edifici en 
base al teu projecte original.  
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Les ciutats europees són més  
segures, resistents, resilients i 
sostenibles gràcies a CPG Europe. 

La confiança en la qualitat de les nostres marques i 
de les seves tecnologies pot comprovar-se mitjançant 
els desafiants projectes que han escollit utilitzar els 
nostres productes, serveis i assessorament tècnic. 

Principals
   clients europeus

Torre Puig,
Barcelona

Dôme de Paris,
Paris

Aeroport de 
Heathrow, Londres



Filarmònica  
d’Elba, Hamburg

Museu de la Segona 
Guerra Mundial, Gdańsk

Centre Mèdic Erasmus, 
Rotterdam

Hotel Mövenpick, 
Lausanne

Centre comercial Mall 
of Scandinavia, Solna



1.400 experts en la construcció, 
   al teu costat

Amb més de 1.400 empleats en més de 30 intal.lacions, 
incloent oficines, centres de distribució i plantes 
productives, CPG Europe lluita per estar al costat dels 
seus clients, proveïdors i distribuïdors.

CPG Europe forma part de RPM International Inc., una de les companyies de 
construcció més importants del món, tant pel que fa al sector industrial com  
pel comercial. La seu de RPM està a Medina, Ohio (Estats Units), i cotitza a  
la borsa de Nova York. 



Col.laboració Respecte Desenvolupament 
sostenible

Honestedat i Integritat Compromís

Els nostres Valors

La nostra Visió
La nostra gent i els nostres 
sistemes de producte treballen 
amb els nostres clients per 
donar forma a un món on els 
edificis i estructures estalviïn 
energia, tinguin una major vida 
útil i sobrepassin els estàndards 
de sostenibilitat fixats

La nostra Missió
Col.laborar, innovar i educar per 
l’èxit sostenible dels nostres 
clients i aconseguir mantenir-lo 
al llarg del temps
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Per a més informació, visiti
www.cpg-europe.com
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