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Prebona ökar försäljning av Prebona DuraClean till husmarknaden 

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella 
material och substanser, meddelar idag att man ökar försäljning och marknadsföring 
av produkten Prebona DuraClean, som ger en skyddande och smutsavvisande 
ytbeläggning för tak och fasader, till husmarknaden. Detta görs i samarbete med den 
svenska återförsäljaren BoaVista AB.  
 
Fram till och med mars har ett flertal order avseende privata takrenoveringar av villor 
och bostadsrättsföreningar erhållits, trots att säsongen precis har inletts. Ordervärdet 
för Prebonas del uppskattas till 250 000 kronor.  
 
-Efter många år i den här branschen har jag aldrig tidigare stött på en produkt som 
ger kunderna ett sådant värde för pengarna i form av funktion som Prebona 
DuraClean ger, säger Martin Holmberg, ägare av BoaVista. En bostadsrättsförening i 
Partille fick råd att också byta ut fasadpanel inom ramen för sin budget i och med att 
de valde att använda Prebona DuraClean på taket istället för att måla det, fortsätter 
Martin Holmberg. 

 
- Det finns ett stort behov av kvalitativa och kostnadseffektiva produkter för 
renovering av tak och fasader. Tillsammans med BoaVista har vi nu inlett 
marknadsföring av detta koncept. Kampanjen är planerad att löpa under våren och 
sommaren, säger Orvar Otterstedt, VD på Prebona. Vi bedömer att den kommer att 
generera ett stort antal ordrar, fortsätter han. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: 
orvar.otterstedt@prebona.com  
 
Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer 
funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom 
affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att 
bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom 
nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer 
information se www.prebona.com. 
 
Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017. 
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