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Din Bil beställer SMART Glass™ från  
TopRight Nordic  

 
Ljusteknikföretaget TopRight Nordic får en order på 
SMART Glas från Din Bil, som är en av Sveriges största 
bilförsäljare. Ordervärdet är inledningsvis 499 000 kronor. 
 
Som en storbildsfilm där du sugs in i handlingen. Så vill Din 
Bil, en av Sveriges främsta bilförsäljare, få kunderna att känna 
när de närmar sig butiken. Med SMART Glas från TopRight 
blir det verklighet på Din Bils prestigeanläggning i Hammarby 
Sjöstad i Stockholm. 



 
Din Bil ägs av tyska Porschekoncernen och säljer bland annat 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda och Porsche. Din Bil Sverige 
säljer omkring 74 000 bilar årligen i sina 37 butiker och 
omsätter närmare 17 miljarder kronor.  
 
Ordervärdet på den första installationen hos Din Bil är 
inledningsvis 499 000 kronor men beräknas växa betydligt 
över tid. 
 
SMART Glas™ är en ny glasteknik från TopRight som väcker 
stort intresse både lokalt och globalt.  
 
Stora glasytor som butiksfönster utrustas med SMART Glas 
från TopRight och genom att addera speciella projektorer 
åstadkommer man Digitalt Glas™. Med endast en 
knapptryckning kan Din Bil-anläggningen sedan välja mellan 
om fönstret ska vara transparent, frostat eller en jättestor 
digital upplevelseyta med film, erbjudanden och 
nyhetslanseringar. 
 
Högteknologiskt men enkelt och rent. En flexibilitet som 
öppnar upp för många kreativa idéer och 
användningsområden. Befintliga skyltfönster blir dygnet runt-
levande upplevelser och budskapsspridare. 
 
”Vi är väldigt glada över samarbetet med Din Bil och att få 
utrusta deras showroom med SMART Glas. Internationellt har 
liknande lösningar blivit succé för kunden”, säger Anders 
Myrbäck, VD på TopRight Nordic.  
 
”Värdet av att skapa sådana här banbrytande lösningar för en 
viktig kund som Din Bil är mycket större än bara det inledande 



ordervärdet på 499 000 kronor. Vi har bara sett början av den 
här utvecklingen”, säger Anders Myrbäck. 
 
Om SMART Glas™ från TopRight Nordic 
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART 
Glas™ kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. 
Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, 
budskap och presentationer direkt på glaset. Högteknologiskt 
men enkelt och rent. Nytt eller befintligt glas behandlas och 
med en knapptryckning kan du växla mellan insyn, frostad 
avskärmning eller rörlig bild på mindre än en sekund. Fönster, 
insynsskydd och skärm i ett. 
 
 
 
 
Din Bil Sverige AB 
Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche 
Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena 
Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat 
och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna. Med 37 
försäljningsställen runt om i landet, ca 2000 anställda och med 
en omsättning på ca 16,7 miljarder SEK per år, är Din Bil en 
framträdande aktör på den svenska bilmarknaden. 
 
 
Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) bedömer att 
informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande 
karaktär. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  



 
 
TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som 
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya 
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva 
upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag 
noterat på NGM börsen. 

 
TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 
 
 
 


