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VÄSTER ÅS, SVERIGE,  3 DECEMBER 2018 

ABB fortsätter expansionen inom Gör-
det-själv-marknaden 
 

Bauhaus kunder i Sverige kan nu köpa ABB-produkter som strömställare, 
vägguttag, normkapslingar och hemautomation.  
 
Sedan 2014 säljer ABB installationsprodukter via Clas Ohlson och nu fortsätter etableringen på ”Gör-det-
själv-marknaden” (DIY). Ett större utbud av ABB:s installationsprodukter kommer nu att säljas via 
bauhaus.se och från de 19 Bauhausbutikerna i landet. 

Den fortsatta expansionen är en viktig del av ABB:s strategi för att öka medvetenheten om och tillgäng-
ligheten av ABB:s installationsprodukter, för både yrkesprofessionella och konsumenter. 

”Vi är mycket glada över att Bauhaus satsar på ABB och att vi nu får chansen att utöka vårt samarbete”, 
säger Ralf Späth, försäljningschef Retail på ABB Electrification Products. 

”Produkter från ABB är kända för sin kvalitet och säkerhet vilket vi på Bauhaus värdesätter. Vi har under 
snart två års tid med framgång sålt ett urval av ABB:s sortiment av strömställare och vägguttag. Nu är vi 
glada över att kunna erbjuda ett större erbjudande av ABB:s produkter, så som designströmställare, 
normprodukter, normkapslingar och hemautomation”, säger Johan Saxne, marknadsdirektör på 
Bauhaus.  

I den nyöppnade butiken i Stora Bernstorp i Malmö har Bauhaus tillsammans med ABB skapat en Smart 
Home Studio. Där kan besökarna för första gången testa hemautomationssystemet ABB-free@home®. 
Studion är uppbyggd med en hall, ett vardagsrum och ett badrum. I studion kan bland annat belysning, 
golvvärme, radiatorer, markiser, fönster och ventilation styras. Det finns förinställda scenarier eller så 
kan besökarna välja funktion själv via en touchskärm eller tryckknappar. Produkterna i ABB-free@home®-
sortimentet beställs via Bauhaus webbshop. Även installation kan beställas via Bauhaus elinstallatörer. 

“Smart Home Studio är en unik och fantastisk möjlighet för oss att demonstrera hemautomationssyste-
met ABB-free@home® för konsumenter, vilket inte har varit möjligt tidigare”, säger Ralf Späth.   

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, in-
dustriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt 
transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom 
industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk 
till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner 
till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna 
för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 
medarbetare. www.abb.com 
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— 
För mer information kontakta: 

ABB Electrification Products  
Ralf Späth, försäljningschef Retail 
Telefon: +46 21 32 07 30 
E-post: ralf.spath@se.abb.com 

ABB Sverige   
Christine Gunnarsson, presschef  
Telefon: +46 21 32 32 32 
E-post: press@se.abb.com 

  

 


