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PILKINGTON SATSAR PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN 

Den 1-4 april 2014 arrangeras Nordbygg på Stockholmsmässan och vi på Pilkington 

kommer att finnas på plats för att representera NSG Group. 

-Vi har ett flertal produktnyheter vi vill tala med våra kunder om, dels glas som redan 

introducerats på marknaden och gjort succé och dels spännande produkter som kommer att 

lanseras inom en snar framtid, säger Anett Karlsson, chef för teknisk rådgivning på Pilkington 

Floatglas AB. 

Efter en tuff period med avveckling av den svenska glastillverkningen vill vi på Pilkington visa att vi 

fortfarande är en av Europas ledande glasproducenter. Besökare i montern kommer att få tillfälle 

att ställa frågor, diskutera glasprodukter, innovativa lösningar och framtidsplaner med 

representanter från Pilkingtons försäljningsavdelning och tekniska rådgivning. 

-Vi vill visa våra kunder att Pilkington står för innovation och kvalitet och är en fortsatt stark aktör 

på den Nordiska marknaden, säger Niklas Hägerklint, VD och försäljningsdirektör på Pilkington 

Floatglas AB. 

Vi ses i monter C10:40! 
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Fakta om Pilkington:  

Pilkington grundades 1826 och ingår sedan juni 2006 i den internationella koncernen NSG Group.  

NSG Group är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter inom tre stora marknader: 

Bygg-, Bil- och Specialglas. 

Vi finns representerade i 29 länder, försäljning i 130 länder och totalt 29 300 anställda.  

I  Sverige är Pilkington uppdelat i affärsområdena: 

Arkitektglas 

Pilkington Floatglas AB i Halmstad säljer floatglas, belagt och härdat glas som produceras vid våra 

floatglasfabriker i Europa. 

Pilkington Sverige AB tillverkar isolerrutor på våra anläggningar i Vetlanda och Piteå. 

Automotive 

Lager för ersättningsglas till bilar i form av takluckor, bakrutor och sidorutor finns på 13 olika orter runt om i 

Sverige. 

För ytterligare information: www.pilkington.se  
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