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TopRight i nytt avtal med Pro 
Display för snabbare expansion 

 
 
Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har tecknat ett exklusivt 
distrubutionsavtal med brittiska Pro Display för den nordiska 
marknaden. Ett fördjupat samarbete ger ett bättre erbjudande med 
samtliga Pro Displays produkter inför en expansion på den 
nordiska marknaden. 
 
 
”Det utvecklade smarbetat med Pro Display är en del av vår 
tillväxtstrategi för SMART Glas och för en kommande expansion i 
Norden. Pro Display har lång erfarenhet och stort utbud av 
tekniklösningar inom SMART Glas som är högintressanta för oss. 
Vi har samarbetat sedan 2016 men nu lägger vi grunden för 
snabbare expansion och breddning på den nordiska marknaden. 
Det förnyade avtalet innebär en exklusivitet för den nordiska 



marknaden och dels en betydande förbättring av Toprights  
bruttomarginal”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 
 
  

 
 
“In recent years The Pro Display Group has gone from strength to 
strength, exporting to over 150 countries and continually developing 
revolutionary display technology, utilising our Global Reseller 
Network to help distribute our specialist range of products all over 
the world. In June 2018, we are proud to welcome Top Right Nordic 
as an exclusive partner to supply them with our Self-Adhesive 
Switchable Film for markets in Denmark, Finland, Norway and 
Sweden. 
  
Having worked with Top Right Nordic for several years prior to this 
agreement, we have developed a close relationship and look 
forward to taking our business to the next level. It is a true 
testament to the achievements of both parties that we can come 
together in such an agreement to help the world switch on to PDLC 
smart technology, says Paul Beswick, founder and owner Pro 
Display. ” 

 
TopRight Nordic AB (publ) 
TopRight består av affärsområdena:  
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. 



BRIGHT Safety® – Innovativ säkerhet med revolutionerande 
ljusteknik som är böjbart, stöttåligt och energisnålt. Det ökar 
säkerhet och trygghet vid arbete på och vid vägar och vid 
räddningsinsatser.  
BRIGHT Attention® - innovativa sätt att synas med hjälp av 
böjbara ljuspaneler, animerade dekaler och levande skyltfönster) 
 
Läs mer på www.toprightnordic.com 
 
Pro Display 
Pro Display är en brittisk tillverkare med sitt europeiska 
huvudkontor strax utanför Sheffield i Storbritannien. Där tillverkar, 
monterar och levererar de ett brett sortiment av professionella 
displaylösningar, SMART Glas-produkter och produkter baserad på 
interaktiv touch.  

Pro Display har lång erfarenhet av innovation inom den visuella 
bildskärmsmarknaden. Redan i företagets barndom så ledde Pro 
Display utvecklingen och introduktionen av nya och unika visuella 
bildskärmsteknologier. Bland annat de första fullfärgade LED-
skärmarna och perimetersystemen, som introducerades i Europa i 
början på 1990-talet, vilka används för att visa budskap till exempel 
runt om en fotbollsplan. Till detta utvecklade Pro Display flera 
optiska skärmar- och dukar för att möta det ökade behovet från den 
kraftigt växande- och professionella AV-sektorn i Storbritannien. 

  

 
”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 på 0703-32 30 07 eller 
via mail, anders.myrback@toprightnordic.com   

mailto:anders.myrback@toprightnordic.com


 
Paul Beswick, Founder Pro Display 

Mobil: +44(0)7949936707, e-post: paulb@prodisplay.co.uk 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


