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Coloreel rekryterar från internationellt storbolag 
Coloreel fortsätter växa och stärker nu företaget med rekrytering från storbolaget 
ABB. Ny i teamet är Benny Jonsson som är utsedd till Vice President of Supply Chain 
från augusti.  

- Det känns fantastiskt kul! Coloreel är ett extremt spännande företag med 
enorma möjligheter och det är extra roligt att få vara med att bygga 
företaget i ett så tidigt skede, säger Benny Jonsson, ny Vice President of 
Supply Chain på Coloreel. 

Benny Jonsson är 44 år och kommer närmast från ABB i Västerås där han arbetade 
som Production Manager. Han har en bred bakgrund inom produktion och sourcing 
med stor internationell erfarenhet. Benny kommer ansvara för hela 
försörjningskedjan. 

- Det känns mycket roligt att Benny äntligen börjat arbeta hos oss och jag vet 
att han kommer bidra från dag ett till företagets positiva utveckling med sin 
breda erfarenhet och expertis, säger Mattias Nordin, VD på Coloreel. 

Coloreel-tekniken möjliggör högkvalitativ omedelbar färgning av textiltråd medan 
den är i produktion. Den första produkten som ska lanseras baserad på denna teknik 
är en banbrytande trådinfärgningsenhet som fungerar med alla befintliga industriella 
brodyrmaskiner. Genom att omedelbart färga en vit tråd under brodyrproduktionen 
ger Coloreel fullständig frihet att skapa unika brodyr utan några begränsningar i 
användning av färger. 

Världsledande företag inom textil, mode och sportkläder står i kö för att använda 
denna produkt som kommer att lanseras 17-20 september på Avantex i Paris, 
mötesplatsen för högteknologiskt mode, i monter Z428. 

  

mailto:info@coloreel.com
http://www.coloreel.com/


 
 
 

  
Gjuterigatan 9 
553 18 Jönköping 
info@coloreel.com  
www.coloreel.com 

 

 

 

För mer information om Coloreel, besök www.coloreel.com eller kontakta: 

Mattias Nordin, VD på Coloreel, mattias.nordin at coloreel.com, +46 708 558 557 

 

Om Coloreel: 

Coloreel är ett svenskt teknik- och innovationsföretag inom textilindustrin. Sedan 
2009 har företaget utvecklat Coloreel-tekniken, en banbrytande innovation som 
möjliggör högkvalitativ infärgning av textiltråd som öppnar fantastiska nya 
designmöjligheter. Tekniken kan i framtiden användas för brodyr, sömnad, stickning, 
vävning med mera. Coloreels första produkt baserad på tekniken är en 
trådinfärgningsenhet som är skapad för att användas till industriella brodyrmaskiner. 
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