OrganoWood blir basleverantör till Optimera
Prisbelönta OrganoWood tillverkar och säljer miljöklassat flam- och rötskyddat virke. Sedan hösten 2012 samarbetar bolaget med
den svenska byggvarukedjan Optimera för återförsäljning av OrganoWoods produkter. Tack vare stark ökande efterfrågan kommer
OrganoWood från och med 2015 bli en basleverantör till Optimera och därmed finnas tillgängligt i samtliga Optimeras 40
byggvaruhus.
OrganoWood, dotterbolag till OrganoClick och Kvigos, tillverkar och säljer sedan 2012 OrganoWood®-virke som både har ett effektivt
flamskydd och rötskydd. Virket är en perfekt ersättningsprodukt till det vanliga trallvirket som är tryckimpregnerat med tungmetaller och
biocider och som ofta används till bland annat trädäck, altaner och odlingslådor. Virket är miljöklassat och rekommenderas av
Byggvarubedömningen och har högsta klass (klass A) hos Sunda hus. OrganoWood®-virke vann 2014 Nordbyggs guldmedalj för ”Årets
hetaste byggmaterial”.
Optimera är en av Sveriges ledande byggvarukedjor med totalt 40 byggvaruhus inriktade mot proffsmarknaden. De är en del av SaintGobains division Saint-Gobain Building Distribution som har verksamhet i 20 länder med totalt 3 600 försäljningsställen. Optimera finns
förutom i Sverige även i Norge, Danmark, Estland och Lettland med fler än160 byggvaruhus.
Sedan starten av samarbetet med Optimera har försäljningen vuxit stadigt genom alltfler av Optimeras byggvaruhus. Från och med 2015 har
därmed Optimera beslutat att OrganoWood blir en basleverantör. Detta innebär ett ökat fokus på OrganoWoods produkter och att
produkterna kommer finnas tillgängliga i samtliga Optimeras byggvaruhus.
”Att bli en basleverantör till Optimera är ett viktigt steg i vår utveckling som leverantör till byggindustrin. Genom Optimera kommer vi nu kunna
erbjuda vårt modifierade virke till kunder över hela södra och mellersta Sverige”, säger Jens Hamlin, VD på OrganoWood.
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Fakta OrganoWood
OrganoWood grundades 2010 av OrganoClick och Kvigos och är baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av
biofibrer. OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners
Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. OrganoClick utsågs av Världsnaturfonden – WWF till en ”Climate Solver”
(www.climatesolver.org) 2010 och till ett av Sveriges mest innovativa bolag 2011 av Svenska Institutet och har varit med på NyTekniks och
Affärsvärldens ”33-lista” över Sveriges hetaste teknikbolag 2012 och 2013.

