
 

Svenska Aerogel Holding AB   
Strömmavägen 2 
SE-803 09 GÄVLE  www.aerogel.se info@aerogel.se 

 

- 

 

I finalen i tisdags stod det klart att bidraget Thermo-Line® 
med NANOTECH inside baserat på Svenska Aerogels 
Quartzene vann första priset i konkurrens med 40 andra 
bidrag.  

Thermo-Line® med NANOTECH inside bygger på Svenska 
Aerogels Quartzene och är en termiskt isolerande puts som 
tillverkas av Barozzi Vernici i Italien. Teamet bakom det 
vinnande bidraget är Svenska Aerogel, Barozzi Vernici och 
återförsäljaren Vesta Chemicals. 

 

- Det här är ett lysande exempel på hur marknaden driver fram innovativa lösningar. Efterfrågan på den här typen 
av produkter är stor och vi är förstås glada över den här framgången för vårt team. Vi har lyckats förena 
innovation och samarbete i vårt nätverk.  Det här ser vi som ett erkännande av produkten och nu kan vi bidra 
med det som marknaden i Nederländerna och resten av världen behöver, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska 
Aerogel.  

Initiativet till tävlingen togs av 3 bostadsbolag med 90 000 hushåll i Utrecht, Nederländerna, i syfte att hitta 
smarta innovativa, energieffektiva lösningar för existerande fastighetsbestånd. Tävlingen fick stor uppmärksamhet 
i Nederländerna och ytterligare 12 bostadsbolag anslöt sig. Det totala antalet bostäder ökade då till 350 000. Den 
totala marknaden i Nederländerna är ca 2,4 miljoner bostäder.  

Diederik Samsom, ordförande i juryn för ”The Insulation Challenge”: "Detta resultat är uppmuntrande, men vad som 
händer efter det här är avgörande. Vi har sett bra lösningar med stor potential och de 40 tävlingsbidragen visar hur viktigt 
denna utmaning är. " 

Gävle 28 juni 2019. För ytterligare information kontakta:  

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se 

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.  Quartzene är ett tillsatsmaterial för 
produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First 
North.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. 
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