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Efter avslutade tester av varselplagg med integrerad 
avancerad ljusteknik väljer nu Brittiska RAC, 
vägassistans på Brittiska vägnätet att teckna ett ramavtal 
med TopRight.  

Målsättningen är att samtlig personal som arbetar på 
vägnätet under 2020 kommer använda TopRights 
ljusteknik. 

Ramavtal 
innebär 
genombrott för 
TopRight i 
Storbritannien 
 



”Efter att tålmodigt utvecklat vår satsning i UK och med 
fokus under lång tid, är såklart detta genombrott en 
synnerligen viktig milstolpe för TopRight. Vi har genom 
lyckat samarbete med LEO Workwear tagit fram integrerade 
lösningar som nu kommer bli en del av RACs 
standardutrusning. Vi uppskattar värdet på ramavtalet till ca 
2 Mkr och ett nästa steg är att slutföra de initala 
leveransbeställningarna.”, säger Anders Myrbäck, VD på 
TopRight Nordic. 
 

RAC har över 4000 medarbetare där de flesta utfört sitt 
arbete på vägarna dygnet runt i en utsatt position. 
Säkerheten är av avgörande betydelse. 

 
”Betydelsen av detta skall inte underskattas. Med vår 
lösning ökar säkerheten väsentligt för de medarbetare som 
arbetar på Brittiska vägnätet. De får en unik synbarhet i 
mörker, genom dimma, snö, regn och rök. Detta visar tydligt 
på hur viktig vår produkt är, säger Anders Myrbäck, VD på 
TopRight Nordic.  

 

Om BRIGHT Safety från TopRight Nordic 

Ljusteknologin som används i produkterna är 
elektroluminiscent ljus (EL-ljus). En fördel med EL-ljuset är 
att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt 
identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ljuset har unik 
synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök.  
Med aktiva topskyltar, aktiva varselvästar, trafikband, 
blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med 
ljus, kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre 
synlighet och därmed även ökad säkerhet. 



 

Läs mer på www.toprightnordic.com 
 
https://toprightnordic.com/nyheter/prestigefullt-pris-till-topright-
nordic  
 
https://toprightnordic.com/nyheter/positivt-om-topright-i-
dagens-industri  
 
https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-
varningsljusen-som-ska-radda-liv  
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, Visual 
Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight 
Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag 
noterat på NGM börsen.   

 
Om RAC i UK 
RAC grundades 1897 och är den största bil- och 
motororganisationen i UK med över 8  miljoner medlemmar. 
Hjälper både privat- och affärsbilister 24 timmar om dygnet, 
365 dagar om året i Storbritannien och Europa. Genom en 
rikstäckande organisation med 4 000 medarbetare hanteras 
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vägassistanssamtal, trafikinformation, fordonsreparationer, 
bilbärgning och räddningsuppdrag. 
 
 
TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 
 
 


