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Japanska teknikgiganten Ricoh går in i samarbete med Coloreel för att 

revolutionera textilindustrin med trådinfärgningsinnovation 
Svenska innovationsbolaget Coloreel har ingått ett långsiktigt partnerskap med det globala 

elektronikföretaget Ricoh. De kommer tillsammans att skapa en banbrytande trådinfärgningsenhet 

för textilindustrin. Ricoh kommer att utveckla och bygga ett av de stora delsystemen i enheten, 

baserad på Ricohs teknik för skrivare och Coloreels teknik för trådinfärgning. 

Coloreel och Ricoh har samarbetat i många år och har nu tecknat de slutliga kontrakten. Detta 

partnerskap är ett gemensamt utvecklingsarbete för att revolutionera textilindustrin. Först ut är en 

trådinfärgningsenhet för brodyrindustrin. 

- Detta partnerskap är ett högprofilerat projekt för oss, vi ser stor potential i denna produkt 

och denna industri. Vi tror på Coloreel och deras unika teknologi, säger Tetsuya Morita, 

General Manager of Commercial and Industrial Printing Development Division på Ricoh. 

Ricoh har drivit innovation i mer än 80 år och är en ledande leverantör av 

dokumenthanteringslösningar, IT-tjänster, kommersiella och industriella skrivare, digitalkameror och 

industrisystem. Ricoh kommer att bygga delsystemet kring trådinfärgningen genom att använda sin 

långa erfarenhet i skrivarvärlden och kombinera den med Coloreels nya teknik för trådinfärgning. 

Utvecklingen har ägt rum med Ricohs ingenjörer i Japan, England och Coloreels ingenjörer i Sverige. 

- Samarbetet med Coloreel visar vårt engagemang för samarbete och att hela tiden flytta 

gränser. Genom att kombinera vår historia av att driva innovation i över 80 år och vårt 

engagemang för kundernas behov och vår avsikt att bli de analoga till digitala 

transformationsexperter i industriella processer gör att vi kan förändra denna spännande 

bransch, säger Peter Williams, General Manager of Commercial and Industrial Printing 

Business Group på Ricoh. 

Coloreel-tekniken möjliggör en högkvalitativ omedelbar infärgning av textiltråden medan tråden 

används i textilproduktion. Den första produkten som ska lanseras baserad på denna teknik är en 

banbrytande trådinfärgningsenhet som kan användas med befintliga brodyrmaskiner. Genom att 

omedelbart färga en vit tråd under brodyrproduktionen ger Coloreel fullständig frihet att skapa unika 

brodyr utan några begränsningar i användningen av färger.  

- Det känns fantastiskt för oss att ett företag som Ricoh, med sin dignitet och storlek, väljer att 

ingå detta samarbete med oss. Att ha Ricoh som vår partner ger vår produkt ännu mer 

trovärdighet, och vi är förväntansfulla över vad det här partnerskapet kan leda till, säger 

Mattias Nordin, VD på Coloreel. 

Coloreel kommer starta produktionen hösten 2018. Världsledande företag inom textilier, mode, 

sportkläder står i kö för att använda denna revolutionerande produkt. 
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För mer information om Coloreel, besök www.coloreel.com eller kontakta: 

Mattias Nordin, VD, mattias.nordin at Coloreel.com, +46 708 558 557 

Jack Gibson, Senior Corporate Communications Executive at Ricoh Europe. jack.gibson@ricoh-

europe.com, +44 (0) 203 033 3750 

 

Om Coloreel: 

Coloreel är ett svenskt teknik- och innovationsföretag inom textilindustrin. Sedan 2009 har företaget 

utvecklat Coloreel-tekniken, en banbrytande innovation som möjliggör högkvalitativ infärgning av 

textiltråd som öppnar fantastiska nya designmöjligheter. Tekniken kan användas för brodyr, sömnad, 

stickning, vävning med mera. Coloreels första produkt baserad på tekniken är en 

trådinfärgningsenhet som är skapad för att användas till industriella brodyrmaskiner. 

 

Om Ricoh: 

Ricoh hjälper digitala arbetsplatser med innovativa tekniker och tjänster som gör det möjligt för 

individer att arbeta smartare. I mer än 80 år har Ricoh drivit innovation och är en ledande leverantör 

av dokumenthanteringslösningar, IT-tjänster, kommersiella och industriella skrivare, digitalkameror 

och industrisystem. 

Ricoh Groups huvudkontor i Tokyo och har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Under 

räkenskapsåret som avslutades i mars 2017 hade Ricoh Group en världsomspännande försäljning på 

2.028 miljarder yen (ca 18,2 miljarder USD). 
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