
 

 

 

   

 

 

 

ChromoGenics får en första referensorder av Vasakronan 

ChromoGenics AB (publ) får en första referensorder av Vasakronan, Sveriges största 

fastighetsbolag. Ordern avser cirka 25 kvm dynamiska glas till en kontorsfastighet i centrala 

Uppsala. Leverans kommer att ske under andra kvartalet 2018. 

Ordern avser ett retrofitprojekt där befintliga fönster kommer att uppgraderas med ConverLight® 

glaslaminat i Vasakronans kontorsfastighet i centrala Uppsala. På fastighetens översta våning har 

hyresgästen GeoSigma ett antal konferensrum och kontor. I dessa lokaler kommer totalt cirka 25 kvm 

ConverLight® glaslaminat att installeras för att ge ökad inomhuskomfort för hyresgäster och besökare. 

Leverans kommer att ske under andra kvartalet 2018. 

“För ChromoGenics är detta en prestigefull order till Sveriges största och mest välrenommerade 

fastighetsbolag. Vasakronan har dessutom en ledande position inom hållbarhetsområdet. Vi fokuserar 

på kommersiella byggnader och samhällsfastigheter där vi erbjuder hållbart dynamisk klimatkontroll 

med ökad energieffektivitet och förbättrad inomhuskomfort med bibehållen utsikt. Denna order är 

ytterligare ett viktigt kvitto på att ChromoGenics är på rätt väg,” säger Thomas Almesjö, VD 

ChromoGenics. 

ChromoGenics dynamiska glas ConverLight® erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, 

byggbolag och aktörer inom fönster- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv solskyddslösning. 

ConverLight® ökar energieffektiviteten och inomhuskomforten i fastigheter samt bidrar till 

miljöcertifieringar, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens hållbarhetsarbete. 
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Om ChromoGenics 

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika 

teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. 

ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell 

försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på 

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats 

med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First 

North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 
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