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Nieuwe businessunit

CARLISLE® CM Europe zet in op Sealing Solutions
Hamburg, 30.01.2017.
EPDM producent CARLISLE® CM Europe richt, naast het segment dakbedekking, nu een
zelfstandige businessunit voor gevel- en gebouwenafdichting op: “Sealing Solutions”.
CARLISLE® CM Europe is hierdoor in staat om voortaan nog beter op veranderde
klantenbehoeften en markteisen te reageren.

De Europese bedrijfsgroep biedt dakdekkers en architecten oplossingen en services
voor de duurzame afdichting van de gehele bouwschil. Een markt met voortdurend
stijgend groeipotentieel: niet alleen de bestaande kernactiviteit dakbedekking heeft
zich dynamisch ontwikkeld. De duidelijk gestegen energetische eisen van de
energiebesparingsvoorschriften (EnEV) versterken de vraag naar intelligente
producten voor luchtdicht bouwen en afdichting van gebouwen. Voor CARLISLE® CM
Europe een duidelijk signaal voor de realisatie van een zelfstandige businessunit voor
de betreffende producten.

Complementaire zakelijke segmenten
Onlangs op de beurzen

BAU 2017 in München en de Bouwbeurs in Utrecht

presenteerde Carlisle® CM Europe met groot succes zijn afdichtingsoplossingen uit
één hand. Talrijke bezoekers uit de branche konden op de beursstand vaststellen dat
de producten elkaar perfect aanvullen tot allesomvattende afdichtingssystemen voor
water- en luchtdicht bouwen. Sven-M. Druwen, sinds 1. januari 2017 Director Sealing
Solutions Europe, licht toe: „Door de opsplitsing van de segmenten gevelafdichting
en afdichting van gebouwen kunnen wij belangrijke kernfuncties als verkoop,
technische dienst, ontwikkeling en productie in de nieuwe unit bundelen en met
passende middelen uitrusten. Door een afgestemde product- en marktstrategie zullen
wij onze groeidoelstellingen behalen, zowel door organische groei als door
acquisities.“

Thierry Jacot, Director Roofing Europe, vult aan: „Tegelijkertijd lukt het ons daarbij
de focus nog sterker op onze kernactiviteit “Roofing” te richten, om deze van zijn kant
uit te bouwen en te ontwikkelen. Zoals de respons op de BAU in München heeft laten
zien, werkt ons concept van klantencontact, deskundigheid en flexibiliteit met een
technische dienst op locatie, waardoor wij ons tot een serieuze speler in de markt
ontwikkeld hebben.“

