
Möbler tillverkade av havreskal
OrganoClick beviljas 2.3 MSEK stöd av Vinnova för utveckling av ett biokompositmaterial för möbler och inredning i offentliga miljöer. Biokompositen
kommer baseras på havreskal från jordbrukets sidoströmmar i kombination med OrganoClicks bindemedel och fibergjutningsteknik. Med OrganoClick®s
teknologier och kunskaper kring utveckling av biobaserade material är syftet att tillsammans med övriga projektparter ta fram prototyper av möbler och
inredning som ska utvärderas ur en mängd aspekter, som tex funktion, hållbarhet, kostnadseffektivitet.

En viktig förutsättning för omställningen från fossilbaserade till biobaserade material är att produkterna är attraktiva för slutkunderna ur ett helhetsperspektiv.
Biobaserade produkter möter ofta utmaningen att de blir dyrare än motsvarande fossilbaserade produkter. Genom att som i detta projekt, utgå från
sidoströmmar från jordbruket, som annars skulle förbrännas, finns potential att skapa inte bara en miljömässigt attraktiv produkt, utan också en
kostnadsfördel för de biobaserade fibergjutna produkterna.

Kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild kan bana vägen för ännu mera framgångsrika biobaserade
produkter. I projektet deltar Lantmännen som råvaruleverantör och primär förädlare av fiberråvaran (havreskal), OrganoClick® som material- och
processutvecklare (biokomposit och fibergjutning), Offecct som utvecklare och producent av inredningsprodukter, samt ÅF som fastighetsägare med
ambition att tillhandahålla funktionella och hållbara arbetsmiljöer i sina fastigheter. Arkitekterna Sandell & Sandberg och Studio Stockholm arbetar med
design av produkterna och miljöerna. NiNa Innovation leder arbetet inom projektet.

Den totala finansiering från Vinnova är 3,5 miljoner kronor varav OrganoClick® andel är 2,3 miljoner kronor. Finansieringen kommer från VINNOVAs program
Bioinnovation, där visionen är att transformera Sverige till en bioekonomi innan år 2050. Projektet kommer utföras under tre år med start i juni 2017.
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För mer information, vänligen kontakta: 

Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

Telefon: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
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Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material
och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande
tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB), gröna biokompositmaterial under
varumärket OrganoComp®, bindemedel för nonwovenmaterial samt BIOkleen®s rengörings- och underhållsprodukter för hus och hem. OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget
flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat.
OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl. 15:00.


