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Freedesk AB stärker sitt skydd för Desk Riser ”Pro” i samband med 
möbelmässan i Stockholm 
 
Freedesk AB har lämnat in en designansökan för sin nya modell ”Pro”, som är inriktad till 
kontorsmarknaden, och kan lyfta både en stor och tung skärm såväl som två skärmar. Detta har 
gjorts i samband med att den nu visas på ”Stockholm Furniture & Light Fair” den 6-10 Februari.  
 
Stefan Westergård, VD för Freedesk AB kommenterar:  
 
”Pro-modellen är ett stort och viktigt steg för oss. Våra befintliga Desk Risers är mycket populära i 
skolmiljö, för de som använder dem hemma och för enklare användning på kontor. För de som har 
tyngre skärmar eller två skärmar, kommer vi nu att kunna erbjuda dem en lösning genom ”Pro”-
modellen med en smart lösning för höjdjusteringen och en inbyggd gasfjäder. Precis som våra 
befintliga modeller är Pro-varianten plattare och lättare än något annat som finns på marknaden, och 
många kommenterar att det är en estetisk och smart lösning. Den återkoppling vi har fått från 
marknaden hittills har varit mycket positiv och indikerar att “Pro”-modellen kommer att generera en 
väsentlig försäljning”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta: 
Stefan Westergård, VD  
Telefon: 040-44 30 15 
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com  

 

 
 
Om Freedesk AB 
 
Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag  
Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka 
användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör 
det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: 
möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt 
sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. 
Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra 
affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move. 
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