
 
 
  
                                                       

 
 

 
     

 

NYHET   Göteborg den 6 oktober 2017 

Parans ställer ut på Greenbuild, Boston, USA, 8-10 november  
 
Den 8-10 november kommer Parans Solar Lighting visa sina produkter på den världs-
ledande mässan för grönt byggande i Boston, USA. Greenbuild är Nordamerikas 
största mässa för miljöanpassat byggande. Parans kommer tillsammans med sin dis-
tributör i USA, Wasco Skylights, att ställa ut sin innovativa solljusteknik, Paranssyste-
met.  

 
Greenbuild samlar aktörer inom grönt byggande och är ett forum för det senaste och mest 
banbrytande inom området. Parans ställer nu ut tillsammans med Wasco som är exklusiv 
distributör för den amerikanska marknaden. 
 
Miljöcertifieringssystemet LEED är stort i USA. Genom att installera Parans solljussystem 
finns det möjlighet till att erhålla LEED-poäng. Då systemet kan leda solljus 100 meter ger 
det möjlighet till en mer omfattande användning av systemet i byggnader och ger därmed ett 
större kundvärde.   
 
- Greenbuild har mer än 18 000 besökare från mer än 90 länder, säger Anders Koritz, Parans 
VD. Det är en viktig arena för att dels visa upp vårt senaste solljussystem SP4 då den besöks 
av arkitekter, fastighetsägare, byggfolk och energi- och miljökonsulter, samt dels kunna möta 
så många relevanta aktörer vid samma tillfälle.   
 
Genom Wascos försäljningsnätverk finns nu Parans produkter representerade över hela USA. 
På mässan kommer Parans att visa upp solljussystemet och presentera dess fördelar för 
byggbranschen. Solljuset leds med hjälp av optisk fiber långt in i byggnader med bibehållen 
ljuskvantitet utan att göra åverkan på fastigheten. Förutom att skapa hälsosamma inomhus-
miljöer och spara energi på belysning genom att använda solljuset som ljuskälla kan man 
också planera byggnader på ett fördelaktigt sätt för både energiåtgång och lokalutnyttjande. 
 
Besök Parans och Wasco i monter #331 på Green Build i Boston, USA, den 8-10 november.  
 
 
För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare so-
lens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större 
arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 


