
 

 

 

   

 

 

Båstad-Gruppen expanderar, väljer ChromoGenics dynamiska glas 

ConverLight® när anläggningen i Ängelholm byggs ut 

ChromoGenics AB (publ) har fått en order att leverera cirka 20m2 ConverLight® dynamiska glas 

till Båstad-Gruppen i Ängelholm när bolaget nu bygger ut kontoret. Peab Byggservice AB har 

utsetts till byggentreprenör för projektet. 

Båstad-Gruppen, som är en av Nordens ledande leverantörer av skydds- och yrkesskor, med 

försäljning via återförsäljare i hela Europa, kommer efter färdigställande av utbyggnaden av sin 

anläggning i Ängelholm ha totalt cirka 6 000 m2 lager och kontor.  

”Vi är inne i en otrolig expansionsfas på flera sätt. Nu bygger vi ut vårt kontor och lager ytterligare. Då 

vi ofta får besök av kunder, behövde vi en smart solskyddslösning till vårt nya konferensrum. Att 

erbjuda en bekväm och attraktiv inomhusmiljö för både våra medarbetare och kunder är en 

självklarhet för mig. Vi är ett modernt bolag som vill ligga i framkant gällande innovation och 

hållbarhet. Efter noggrann analys fann vi att ChromoGenics hållbara teknologi ConverLight® var den 

mest innovativa och kostnadseffektiva lösningen för oss,” konstaterar Thomas Svensk, VD för Båstad-

Gruppen. 

ChromoGenics dynamiska glas ConverLight® erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, 

byggbolag och aktörer inom fönster-, tak- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv 

solskyddslösning. ConverLight® ökar energieffektiviteten och inomhuskomforten i fastigheter samt 

bidrar till miljöcertifieringar, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens 

hållbarhetsarbete. 

“Vår produkt ConverLight® kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till 

omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar samt höjer komfort och välbefinnande hos 

människor som vistas i byggnaden. Det är en stor glädje att få erkännandet att leverera till ett 

spännande tillväxtföretag som vi hoppas få växa tillsammans med, summerar Thomas Almesjö, VD 

ChromoGenics. 
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Om Båstad Gruppen 

Båstad-Gruppen är idag en av Nordens ledande leverantörer av skydds- och yrkesskor, med 

försäljning via återförsäljare i hela Europa. Våra största marknader finns i dagsläget i Sverige och 

Norge men marknaderna i kontinentala Europa växer stadigt i betydelse. Allting började 1907 då 

tillverkningen av trätofflor startade. På 80-talet styrdes verksamheten om mot skyddsskor. 

Fokuseringen på skyddsskor visade sig vara mycket lyckosam varför företaget fortsatte att växa. 
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Resultatet blev ytterligare utökning av sortimentet med kända varumärken och fler tillverkare av 

skyddsskor knöts till företaget. www.bastadindustri.se  

 

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets 

unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och 

energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från 

världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets 

produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. 

ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W 

Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 
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