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Pressmeddelande 

Stockholm 4 juni 2020 

 

Bublar Group får en order att utveckla ett avancerat och skräddarsytt e-handels-
verktyg i form av en 3D-konfigurator till hisstillverkaren Aritco Lift. Projektet är ett 
samarbete mellan dotterbolagen Vobling och Sayduck, som bygger på Sayducks 
3D/AR-plattform och Voblings expertkunnande för att anpassa lösningen för Aritco. 
Ordervärdet uppskattas till ca 2 MSEK över 24 månader och bygger på licensintäkt 
samt en fast del. 
 

E-handelsverktyget, som ska presentera Aritcos hissar, kommer att finnas tillgängligt på 
Aritcos hemsida under andra halvan av 2020 och riktar sig främst till Aritcos privat- och 
företagskunder. Den avancerade och dynamiska konfiguratorn kommer inledningsvis att 
omfatta fyra av Aritcos hissar.  
 

- Vi ser fram emot att utveckla denna 3D och AR-lösning i samarbete med Bublar. Den 
ger våra kunder och samarbetspartners runt om i världen möjlighet att skräddarsy och 
visualisera hissarna i sin tilltänkta miljö. Genom att bredda vårt utbud av digitala 
tjänster fortsätter vi att vara en av de ledande aktörerna inom vår industri, säger Klas 
Dybeck, CIO/ CDO, Aritco Lift AB. 

 
Aritcos kunder ska kunna välja typ av hiss, antal våningar, höjd, placering av dörrar/fönster, 
materialval, ljussättning med mera helt ut efter deras önskemål. Hissarna kan vridas och ses 
från olika vinklar och även presenteras via AR i mobil.  
 

- Jag är glad över förtroendet från Aritco. För mig står Aritco för högt 
ingenjörskunnande, kvalité och design. Aritcos kunder förväntar sig 
premiumprodukter och att ha möjlighet att få produkterna presenterade på ett 
professionellt sätt, säger Magnus Rudling, Sales Director at Vobling & Bublar 
Enterprise.  
 

Sayducks 3D/AR-plattform byggs ut med hjälp av Voblings kunnande och anpassas för att 
bland annat kunna hantera dynamiska 3D-modeller samt andra anpassade lösningar.  

 
- Samarbetet ligger helt i linje med vår strategi och värdet av kombinationen med 3D 

och AR på webben. Med Sayduckplattformen som grund tar vi visualisering och 
personalisering till nästa nivå för både konsumenter och professionella inköpare. Vi 
ser en ökad efterfrågan av dessa lösningar, säger Anders Ribbing, VD Vobling & 
Head of Bublar Enterprise. 
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Vobling representerar Bublars affärsområde Work och utvecklar AR/VR-applikationer, 
plattformar och produkter inom bland annat utbildning, transport och industriella applikationer 
för företag som Kalmar (Cargotec Sweden), Saab, Electrolux, SJ, norska Vy. Läs mer på 
www.vobling.com 
 

Om Aritco 
Aritco är en prisbelönt tillverkare av plattformshissar och villahissar. Företaget levererar 
hissar till offentliga och privata marknader över hela världen. Idag tillverkas närmare 4 000 
hissar per år som säljs i 40 olika länder via mer än 170 distributörer. 
 

För mer information kontakta: 
 
Magnus Rudling, Sales Director Vobling & Bublar Enterprise.   
magnus.rudling@vobling.com Telefon: 073-544 38 41 

Anders Ribbing, VD Vobling & Head of Bublar Enterprise 

anders.ribbing@vobling.com Telefon: 070-936 88 68 

 
 

Bublar Group 

Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom 
Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-
commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen 
Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market. 

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play. 

  

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email: 

ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50 
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