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Pressmeddelande, 27e juni 2013 
 

 
DuPont Building Innovations samarbetar med Power Matters Alliance  
 
Ladda smartphones och surfplattor direkt på inredningen 

 
Snart kan du ladda din smartphone bara genom att lägga den på köksbänken. 
Det globala forskningsföretaget DuPont Building Innovations möjliggör nu trådlösa 
laddningslösningar för smartphones och surfplattor. Genom att integrera 
strömplattor i materialet DuPont™ Corian®, kan man ladda sin smartphone eller 
surfplatta direkt på inredningen i såväl hemmiljöer som kommersiella miljöer. 

 

 
En renderad bild på en iPhone som laddas på en köksbänk i DuPont™ Corian®. Köksbänken fungerar som en trådlös 
laddningsstation på grund av integrationen av en PMA-kompatibel Duracell Powermat. Foto: DuPont™ Corian® / PMA. 

 
Hög- och lågupplösta bilder kan du ladda ner här: http://www.welcom.se/Corian/Corian_PMA.zip 

 
 
DuPont Building Innovations har anslutit sig till branschkollektivet Power Matters Alliance 
(PMA), och arbetar ihop med andra PMA-medlemmar med att skapa trådlösa 
laddningslösningar för smartphones och surfplattor som effektivt kan integreras i 
bänkskivor gjorda i DuPont™ Corian®.  
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– Nästa fas vad gäller trådlös laddning är att integrera den i ytorna som används för 
inredning. DuPont har varit pådrivande i årtionden när det gäller avancerade material och 
det är ett naturligt steg att arbeta med det globalt kända premiummaterialet DuPont™ 
Corian®. Samarbetet mellan PMA och DuPont Building Innovations är ytterligare ett steg 
framåt i PMA: s vision att göra smarta trådlösa lösningar till en självklar del av våra liv, 
säger Ron Resnick, VD för PMA. 
 
PMA grundades av Powermat Technologies och Procter & Gamble under 2012. I styrelsen 
ingår även representanter från AT&T, Duracell, Starbucks och den amerikanska 
regeringens Energy Star (som saknar rösträtt i styrelsen). 

 

 
En renderad bild på en iPhone5 som laddas på en köksbänk i DuPont™ Corian®. Köksbänken fungerar som en trådlös 
laddningsstation på grund av integrationen av en PMA-kompatibel Duracell Powermat..Foto: DuPont™ Corian® / PMA. 

 
Hög- och lågupplösta bilder kan du ladda ner här: http://www.welcom.se/Corian/Corian_PMA.zip 

 
 
– Genom att gå med i PMA visar vi återigen den gränslösa utvecklingskapaciteten hos 
DuPont™ Corian® för att skapa morgondagens inredningslösningar. Vi har letat efter rätt 
teknik och rätt partner för att integrera trådlös laddning i DuPont™ Corian®, och vi har 
hittat detta i PMA. Trådlösa lösningar är grundläggande för den fortsatta utvecklingen av 
vårt mobila samhälle, och vi ser fram emot att tillgodose nya behov hos företag och 
konsumenter som vill vara uppkopplade under hela dagen, sade Ruslan Yusupov, global 
marknadschef för DuPont Building Innovations. 
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Det eleganta, funktionella och mångsidiga DuPont™ Corian® har mängder av tillämpningsområden inom exempelvis 

arkitektur och inredning. Bilden visar ett urval av färger från den nuvarande kollektionen av DuPont™ Corian® för 
Europa, Mellanöstern och Afrika (Foto: Leo Torri för DuPont™ Corian®). 

 
 
Hög- och lågupplösta bilder kan du ladda ner här: http://www.welcom.se/Corian/Corian_PMA.zip 
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Om Power Matters Alliance (www.powermatters.org) 
PMA grundades av Powermat Technologies och Procter & Gamble 2012. Ett brett utbud 
av PMA-kompatibla produkter finns hos ledande återförsäljare, och kompatibla, trådlösa 
laddningspunkter har installerats på ledande flygplatser, arenor, restauranger, gym och 
frisörer. Medlemskap i PMA är öppet för alla, och dess tekniska specifikationer finns 
tillgängliga för alla medlemmar på www.powermatters.org. 
 
Om DuPont™ Corian® (www.corian.com, www.facebook.com/CorianDesign)  
De kontinuerliga investeringar och kreativa satsningar DuPont gjort på forskning och teknik, 
produktutveckling, nya applikationer och marknadsföring har gjort att DuPont™ Corian® 
kan erbjuda ett designverktyg med exceptionell mångsidighet och nästan obegränsade 
möjligheter för att producera högkvalitativa, effektiva, funktionella och tillförlitliga lösningar 
som riktar sig till bostäder, offentliga och kommersiella miljöer, både inomhus och utomhus. 
 
Från kök till lampor, från badrum till fasaden på byggnader, från sittlösningar till 
helautomatiserade hemsystem, från element till touch-kontroll ytor, från bord till möbler 
och modeaccessoarer. Det magiska DuPont™ Corian® finns idag i ett mycket brett utbud 
av produkter, system och föremål som alla används i det dagliga livet. Och listan fortsätter 
bara att växa. 
 
DuPont™ Corian® har fått betydande oberoende certifieringar för sin miljöprestanda (som 
GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council’s 
LEED® Green Building Rating System, Scientific Certification Systems, Ecospecifier). 
Dess hygieniska egenskaper har också certifierats av prestigefyllda oberoende 
institutioner (till exempel genom NSF International, The Royal Institute of Public Health 
och LGA QualiTest). Miljöledningssystemen i alla företagsgrenar som producerar 
DuPont™ Corian® har certifierats enligt ISO 14001. Dessutom har man nått 
framgångsrika miljöresultat av ett flerårigt förbättringsprogram genom minskning, 
återanvändning och återvinning samt tillverkning av biprodukter och avfall. 
 
Om DuPont – DuPont (NYSE: DD) har bedrivit vetenskap och utvecklat teknik till den 
globala marknaden i form av innovativa produkter, material och tjänster sedan 1802. 
Genom att samarbeta med kunder, myndigheter och icke-statliga organisationer tror vi att 
vi kan bidra till att finna lösningar på globala utmaningar som att ge tillräckligt med 
hälsosam mat för människor överallt, minska beroendet av fossila bränslen och skydda liv 
och miljö. För ytterligare information om DuPont och vårt engagemang för inkluderande 
innovationer, besök www.dupont.com. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
DuPont Building Innovations: Claudio Greco, DuPont Building Innovations, Public Relations and 
Media Relations Manager (Europe, Middle East and Africa), <claudio.greco@dupont.com> 
 
Welcom PR-byrå: Malin Kiriazidou, Welcom, malin@welcom.se, 0733-403636 
 
Power Matters Alliance: Scott Eisenstein, Global VP, External Relations, Power Matters Alliance, 
tel. +1 212 297 2762, <press@powermatters.org> 
 


