
”Med Polygiene får HJC RPHA 11 en viktigt funktion som 
stärker vårt varumärke,” säger Kenny Ryu, Försäljning- 
och Marknadsdirektör, HJC. ”Vi noterar att fler och fler 
motorcykelförare efterfrågar odör-kontroll i sina hjälmar, 
och tack vare Polygiene kan vi nu erbjuda det”

”Vi är stolta över partnerskapet med ett av världens 
ledande och mest respekterade varumärken inom 
motorcykelhjälmar,” säger Christian von Uthmann, VD 
på Polygiene. ”och vi ser en stor potential i det fortsatta 
samarbetet mellan Polygiene och HJC.” 

För pressbilder och mer information, gå in på:
 www.polygiene.com/ir
För mer information, kontakta: 
Christian von Uthmann, VD, Polygiene
Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e- mail: cvu@polygiene.com

Om HJC
HJC Helmets specialiserar sig på tillverkning av motorcykelhjälmar  
sedan 1971. Kombinationen av specialiserad tillverkningskunskap och  
tydlig inriktning på innovation och teknik, har skapat HJC framgångar runt 
om i världen . HJC är kända för sin förmåga att tillgodose kundernas varie-
rande krav på allt från hjälmar i mellansegmentet till hjälmar i premium 
segmenten. Nyligen lanserade HJC sin signaturmodell, RPHA 11. HJC RPHA 
11 hjälmen utvecklades på Moto-GP banor, men dess fördelar, som dess 
extremt låga vikt, den förbättrade synligheten och avancerad aerodynamik, 
uppskattas lika mycket av vanliga förare. HJC mission är att fortsätta förse 
motorcyklister runt om i världen med bekväma hjälmar i hög kvalitet.

Om Polygiene
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stay Fresh- 
lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material med målet 
att användare ska känna sig fräscha och säkra. Företagets skandinaviska 
ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i dess produk 

 
ter och tjänster. Ett hundratal internationella premiumvarumärken har valt 
att använda Polygiene Odor Control Technology i sina produkter. Bolaget 
grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Remium 
Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Polygiene i partnerskap med HJC,  
global tillverkare av motorcykelhjälmar

HJC, den världsledande koreanska tillverkaren av motorcykelhjälmar introducerar hjälmar med 
luktkontroll i ett samarbete med Polygiene. Lagom till vår/sommar säsongen 2016 kommer  
Polygiene att finnas i alla versioner av RPHA 11, en av företagets mest avancerade modeller.  
Samarbetet med HJC ger Polygiene en stark närvaro i det snabbväxande segmentet motorcykel-
hjälmar. HJC, som är ett respekterat varumärke känt för sin innovationsstyrka, är den största  
aktören på USA-marknaden, samt har även en stark närvaro i Europa.
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