
PEN har levererat mässmontrar till KABE Husvagnar och Husbilar
PEN Concept Group AB har fullföljt en komplett leverans av mässmontrar till KABE Husvagn och Husbil. I åtagandet, som koordinerades av
dotterbolaget PEN Interiör, ingick design, projektledning, montage och demontering.

I samband med KABE´s 60 års jubileum levererade PEN en 3 500 kvadratmeter stor monter till företagets medverkan på mässan Elmia
Husvagn och husbil. När mässan var över demonterades delar av montern för att sedan byggas upp igen på Caravan Messe i Lilleström,
Norge. Kabe slog försäljningsrekord på båda mässorna.

Det är andra året i rad som PEN fått äran att designa och bygga monter åt KABE, vi tittar även på nya kommande uppdrag tillsammans.

Totalt projektvärde av PEN’s leverans uppgick till ca 940 kSEK.

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, CEO, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Pia Weinz Karlsson
Marknadskommunikationschef
E-post: pwk@kabe.se
Telefon: 072 726 66 37

Om PEN Concept Group
PEN Concept Group AB, ’PEN’, är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms.
Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora
volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i
Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum samt Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i
det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om KABE Husvagnar och Husbil
KABE Husvagnars verksamhet består i att utveckla, producera och sälja husvagnar och husbilar. Produkterna skall ha högsta kvalitet, både
vad gäller konstruktion och materialval. Produkternas marknadsposition är inom premiumsegmentet och säljs främst i Nordeuropa. KABEs
husvagnar och husbilar är byggda för åretruntbruk i det skandinaviska klimatet. KABE är marknadsledare i Sverige och Sveriges mest sålda
husvagn, baserat på modellår 2017. KABE placerar sig på en tredje plats i Sverige vad gäller husbilar. Bolaget startades av Kurt Blomqvist
1957 och verksamheten har sitt säte i Tenhult, Småland. KABE AB är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,0 miljarder kronor (2016) och antalet anställda uppgår till drygt 530 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska
Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.


