
 

 

   

 

 
Stort intresse för ConverLight AW samt flera återvändande kunder 
 
ChromoGenics erhåller ett antal order från flera återkommande kunder samt även initiala mindre 
order från helt nya kunder. Flera kunder väljer dessutom den världsunika produkten ConverLight 
AW som helt drivs av solen. 
 
ChromoGenics har erhållit återkommande order från I-Hus, Skellefteå Kommun och Stenvalvet samt 
nya order från bland annat Ryds Glas och Polarvinduet AS i Norge till ett totalt värde på över 700.000 
SEK. 
 
Skellefteå Kommun, I-Hus, Ryds Glas och Polarvinduet AS väljer dessutom att köpa vår nya produkt 
ConverLight AW (självstyrande) som helt drivs av solen via en solcell och kopplas in som vilket vanligt 
glas som helst. 
 
”Det är självfallet mycket viktigt att få in nya kunder som Ryds Glas och Polarvinduet AS men det 
känns också viktigt för oss att kunder återkommer och köper mer då det skapar en stor trovärdighet 
för både oss som bolag och för våra produkter. Att många också fastnar för vår världsunika 
solcellsdrivna lösning ConverLight AW är extra spännande. Vi tror på en stark tillväxt i det segmentet 
framöver där vi dessutom helt saknar konkurrenter just nu.”, säger Jerker Lundgren. 
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Om ChromoGenics 

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i 

världsklass. 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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