
 

 

   

 

 
 
ChromoGenics utökar sin produktportfölj och skapar ett totalt 
fasadkoncept.  
 
ChromoGenics har blivit känt för att skapa innovativa fönsterglas. Nu tar företaget ett strategiskt 
kliv när glasprodukter även för fasadens väggdelar införlivas i produktportföljen. Det är starten på 
ett nytt totalt fasadkoncept. 
 
Fasader består av såväl fönsterytor som väggytor. ChromoGenics skapar nu ett totalt fasadkoncept 
som inkluderar båda ytorna. Den nya produkten för väggytor heter ConverLight Energy och är ett glas 
med inbyggda solceller vilket gör att fasaden generar mer energi än den förbrukar. Glaset kan fås i 
valfria färger och mönster för att skapa en unik fastighetsdesign. I och med detta ges arkitekter 
utökade möjligheter att skapa både vackra och energieffektiva fasader. 
 
ConverLight Energy i kombination med ChromoGenics övriga fönsterprodukter ger en fastighets 
fasad världsledande isolerförmåga, dynamiskt solskydd och en sammanhållen design. Samtidigt som 
den leder till ett nettoöverskott av energi.  
 
Produktutökningen sker i samarbete med det holländska företaget Kameleon Solar som är experter 
på den här typen av glas, och med vilka ChromoGenics redan genomfört ett pilotprojekt i Norge. 
 
”Genom att kombinera två unika teknologier har vi skapat ett fantastisk Greentech-koncept och kan 
därmed bidra till smarta, vackra fasader men mest av allt till ett mer hållbart samhälle. Det ligger helt 
i linje med vår vision. Återigen visar ChromoGenics sitt innovationsledarskap och hur vi accelererar 
detta ledarskap”, säger CEO 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 
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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 

http://www.chromogenics.com/

