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PILKINGTON SATSER PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN 

Den 1.-4. april 2014 blive Nordbygg afholdt på Stockholmsmässan hvor Pilkington vil 

være på plads for at repræsentere NSG Group. 

-Vi har en række nye produkter, som vi ønsker at tale med vores kunder om, og om glas som 

allerede er introduceret på markedet og har haft succes, og dels om spændende produkter, som 

vil blive lanceret i den nærmeste fremtid, siger Anett Karlsson, chef for teknisk rådgivning hos 

Pilkington Floatglas AB. 

Efter en hård periode med afvikling af den svenske glasproduktion, vil Pilkington vise, at vi stadig 

er en af Europas førende glasproducenter. Besøgende på standen vil have mulighed for at stille 

spørgsmål, diskutere glasprodukter, innovative løsninger og fremtidige planer med repræsentanter 

fra Pilkingtons salgsafdeling og tekniske rådgivning. 

-Vi ønsker at vise vores kunder, at Pilkington står for innovation og kvalitet og er en fortsat stærk 

spiller på det nordiske marked, siger Niklas Hägerklint, Adm. Dir. og salgsdirektør hos Pilkington 

Floatglas AB. 

 

Vi ses på stand C10:40! 
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Fakta om Pilkington:  

Pilkington blev grundlagt i 1826, og er siden juni 2006 en del af den internationale koncern NSG Group. NSG 

Group er en af verdens største producenter af glas og glasprodukter i tre store markeder: Byggeri, 

Automotive og Specialglas. Vi er repræsenteret i 29 lande og har salg i 130 lande og i alt 29 300 

medarbejdere.  

I Sverige er Pilkington opdelt i tre forretningsområder:  

Bygningsglas  

Pilkington Floatglas AB i Halmstad sælger floatglas, belagt og hærdet glas produceret på vores 

floatglasværker i Europa.  

Pilkington Sverige AB producerer termoruder på vores anlæg i Vetlanda og Piteå.  

Automotive  

Lager for udskiftningsruder til biler i form af frontruder, bagruder og sideruder er placeret på 13 forskellige 

steder i hele Sverige.  

 

For yderligere information: www.pilkington.dk 
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