
 

 

   
 

 

Första leveranserna till miljöcertifierad byggnad i Oslo har 
lämnat ChromoGenics fabrik i Uppsala 

2 september 2021 
 

 
De första delleveranserna till den historiskt stora orden från det norska 
byggbolaget Betonmast Oslo AS har lämnat ChromoGenics fabrik i Uppsala 
och påbörjat resan mot slutdestinationen Gullhaug Torg 5 i Oslo. Där kommer 
glasen att installeras i en miljöcertifierad byggnad, som är under uppbyggnad. 
 
Leveranserna är de första av flera delleveranser till ordern på motsvarande 
23,3 MSEK, som ChromoGenics kunde berätta om under Q1.  
 
Ordern består av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO, vilket 
innebär att byggnaden får ett effektivt skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket högt 
isolervärde och förbättrad ljudreducering.  
 
Den miljöcertifierade fastigheten som är under uppbyggnad i Oslo delfinansieras av 
den norska innovationsmyndigheten Enova under programmet «Ny teknologi i 
byggenæriengen». Enova lyder under Klimat och Miljödepartementet i Norge. 
 
Läs mer om projektet hos norska byggbolaget Betonmast Oslo AS eller hos 
byggherren Avantor.   
 
 
Kontakt: 
Fredrik Fränding, VD 
Tel: +46(0)72 249 24 62 
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 
Tel: +46 (0)18 430 0430 
E-mail: info@chromogenics.com 
http://www.chromogenics.com 
 
 
Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt 
ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och 
solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic 
bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan 
lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan 
undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen 
ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har 
levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag. 
 
ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från 
Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med 
Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. 
 

https://www.betonmast.no/prosjekter/gullhaug-torg-5/
https://www.avantor.no/?eiendom=gullhaug-torg-5
mailto:info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com/
mailto:certifiedadviser@penser.se

