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Coloreel vinner Sveriges största innovationspris
Årets vinnare av det prestigefyllda SKAPA-priset, är Joakim Staberg och hans
Coloreel som har utvecklat världens första digitala trådinfärgningsmaskin som
kommer att revolutionera textilbranschen.
Joakim Staberg tog emot årets pris på 500 000 kr från Stiftelsen SKAPAs
ordförande Minoo Akhtarzand och ingen mindre än uppfinnaren Håkan Lans. Priset
delades ut under SKAPA Innovationsgala som arrangerades i Stockholm den 8
november. SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel.

”Årets pristagare visar på stor innovationsanda och att svensk textilindustri ligger i
framkant. Coloreel, som innovationen kallas revolutionerar de tekniska möjligheterna
för industriell brodyr. Innovationen kortar produktionstider och ger möjlighet att
brodera i exakta färger. Dessutom blir det nu för första gången möjligt att i brodyr
återge färggradienter,” säger Stiftelsen SKAPAs ordförande tillika landshövding i
Västmanlands län Minoo Akhtarzand med djupt engagemang i innovationsfrågor.
Coloreel har utvecklat sin banbrytande trådinfärgningsteknik sedan 2009. Den
första trådinfärgningsmaskinen vänder sig till brodyrbranschen och kommer att
levereras till de första väntande kunderna i början av 2019.

”Det känns oerhört roligt att vi nu kan kalla oss svenska mästare i innovation och att
det var just superinnovatören Håkan Lans som delade ut priset gjorde inte saken
sämre” säger Joakim Staberg, innovatör och grundare på Coloreel.
17:e september i år lanserade Coloreel sin första trådinfärgningsmaskin på mässan
Avantex Paris, som fokuserar på innovationer för textil- och modeindustrin.
Marknadsresponsen var oerhört stark och bolaget har nu ännu fler
intresseförfrågningar från stora välkända bolag inom allt från sport och
livsstilssegmentet till exklusivt mode och haute couture.
”Vi står nu inför en stark expansion och jag hoppas att mediaboosten från detta fina

pris göra att fler vassa ingenjörer och andra, som vill vara med att revolutionera en
hel bransch, söker jobb hos oss på Coloreel” säger Joakim Staberg.
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Juryns motivering

”Dagens trådinfärgningsfabriker kan endast färga tråd i en enda solid färg. Med
Coloreel-tekniken kan man få en snabb och högkvalitativ infärgning av en textil tråd
samtidigt som tråden används i produktion. Den första produkten baserad på denna
teknik är det banbrytande trådinfärgningstillbehöret Coloreel som kan användas i
befintliga brodyrmaskiner. Genom att färga en vit tråd under pågående
brodyrproduktion ger Coloreel en fullständig frihet att skapa unika brodyrer utan
några begränsningar i användningen av färger. Denna teknik bidrar inte bara till ökad
effektivitet i hantering utan på ett innovativt sätt även till den svenska
textilbranschens effektivitet, utveckling och tillväxt.”
SKAPAs nationella jury bestod av Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands
län, Maroun Aroun, ALMI Företagspartner AB, Inyang Eyoma Bergenstråle, Svenska
Uppfinnareföreningens ordförande, Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond,
Björn Florman, Stockholmsmässan AB, Helena Linden, Stockholmsmässan AB, Göran
Lundwall, VD Almi Företagspartner, Moderbolaget och Ylva Ryngebo, Agne
Johanssons Minnesfond.

För mer information om Coloreel, besök www.coloreel.com eller kontakta:
David Borg, Digital Kommunikatör på Coloreel, david.borg@coloreel.com, +46 73
388 22 22
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. Coloreel’s första produkt baserad på tekniken är skapad för att
användas till industriella brodyrmaskiner. Tekniken kan i framtiden också användas
för sömnad, stickning, vävning med mera.
Om SKAPA priset
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt
första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska
Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen
Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.
Priset delas ut till innovatörer/uppfinnare som gjort de mest förtjänstfulla insatser
när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som
kan leda till kommersiella möjligheter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en
nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt och därmed skapa fler jobb.
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