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Nytt samarbetsavtal 
för innovativt byggande 
 
REHACT AB har tecknat samarbetsavtal med Ross arkitektur & design AB, en av Sveriges 
mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor. Avsikten är att tillsammans stärka 
varandras unika varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt 
byggande.  
 
REHACTs nya samarbetspartner, Ross arkitektur & design, har i mer än femton år arbetat med 
avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga 
projekt och resulterat i en rad uppmärksammade utmärkelser, till exempel Sveriges Vackraste Villa, 
Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad och, nu senast, en finalplats i prestigefyllda International 
Property Awards. 
 
–REHACT och Ross är två företag med samma inriktning mot resurseffektivt och miljömässigt 
uthålligt byggande. Vårt samarbete kommer att gynna våra respektive bolag och öka omsättningen, 
säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. 
 
–Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med nya byggnadstekniska landvinningar och granskar 
mycket kritiskt material och konstruktioner innan vi implementerar dem som en del av vår standard, 
säger Pål Ross, VD och arkitekt i Ross arkitektur & design AB. Det nya samarbetet med REHACT är ett 
viktigt inslag i vår unika mix mellan ultramodernt och klassiskt byggande i samspel med naturen. 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
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Tel: +46 709 566 756 
Email: svante@rehact.com 
www.rehact.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System, som sänker 
behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av 
Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. 
Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT 
finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med utvecklingspotential. År 
2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på 
AktieTorget.  
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