
   

   

  
 
         

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

Malmö, 18 november, 2020 

 
Polygiene och världsledande Caterpillar i spännande 
partnerskap  
 
Caterpillar® är världens ledande tillverkare av anläggnings- och gruvutrustning. De har 
vuxit till att bli ett av de mest uppskattade varumärkena i världen* och de tillverkar även 
arbetskläder och fritidskläder med fokus på att få arbetet utfört. Nu har Polygiene 
tillsammans med deras varumärke CAT® ingått ett partnerskap för att skydda kläder från 
bakterier och andra mikrober för att minska tvättbehovet och därigenom öka livslängden 
på plaggen. Partnerskapet inleds med en kollektion av fritidskläder med ökande volymer 
för 2021 och framåt. 
 

 
 

 

 



   

   

  
 
         

 

 

”CAT har en vision om en värld där människors grundläggande behov som skydd, rent 
vatten, utbildning och pålitlig energi är uppfyllda. Först såg vi det som en smart idé att 
skydda kläder mot bakterier och mikrober, men när vi förstod att funktionen även drastiskt 
minskar klimatpåverkan genom mindre tvättande, då såg vi logiken.”, säger Greg Gemette, 
Senior Vice President, Caterpillar Apparel. 
  
“CAT är ett spännande och välkänt varumärke som alla känner till och jag ser fram emot ett 
givande samarbete”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene. “Oavsett om vi pratar om fritidskläder 
eller i ett senare skede om arbetskläder, är jag övertygad om att det ökade värde vi tillför 
deras produkter, kommer att uppskattas av deras slutkunder, speciellt i dessa tider” 

 
*www.caterpillar.com/en/news/caterpillarNews/careers/interbrand-2019.html  
 

Om Caterpillar® 

Sedan 1925 har Caterpillar Inc. hjälpt kunder att bygga en bättre värld, vilket möjliggör 
hållbara framsteg och positiva förändringar på alla kontinenter. Med intäkter på 53,8 
miljarder dollar (2019) är Caterpillar världens ledande tillverkare av anläggnings- och 
gruvutrustning, diesel- och naturgasmotorer, industriella gasturbiner och hybrid-lok som 
drivs på diesel och el. 
 
Tjänster som erbjuds under hela produktens livscykel, den senaste tekniken i kombination 
med årtionden av produktkompetens differentierar Caterpillar, vilket ger ett exceptionellt 
värde som hjälper kunderna att lyckas. Företaget verkar huvudsakligen i tre primära segment 
- Byggindustri, Resursindustri och Energi & Transport - och tillhandahåller finansiering och 
relaterade tjänster genom segmentet, Finansiella produkter. 

För mer information, besök www.caterpillar.com. För sociala medier gå till 
caterpillar.com/social-media. 

Presskontakt: Ulrika Björk, ubj@polygiene.com, +46 70 921 12 75 
 
För pressbilder besök https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab 
Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: 
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/ 
 

 
 
Om Polygiene  
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara 
produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och 
produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene 
är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets 
Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 
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