
OrganoTex® vinnare av Sportfacks "Gear of the Year" Årets
miljömärke
Sportfack, Sveriges största affärssite och branschtidning för sport, cykel- och golfbranschen delar varje år ut priset Gear of the Year. På årets
prisutdelning som hölls på Haymarket i Stockholm, vann OrganoClick priset för årets miljömärke med sin fluorkarbonfria och biologiskt
nedbrytbara textilimpregnering OrganoTex® Waterproofing.

OrganoTex® Waterproofing är en textilimpregneringsprodukt för konsumenter som används för att impregnera och underhålla skalplagg, byxor, regnkläder
och andra textila produkter som behöver vattenavvisning. Produkten baseras på mer än 10 år av forskning inom biomimetik där naturliga kemiska processer
studeras med speciellt fokus på växtbladens vattenavvisande egenskaper. Produkten är helt fri från de problematiska fluorkarbonerna (PFAS) och är
dessutom biologiskt nedbrytbar. 2018 lanserades produkten i Sverige mot konsumenter och säljs nu i mer än 100 svenska butiker.

"Det är otroligt hedrande och roligt att få denna utmärkelse. Vi har haft en fantastisk lansering av vår textilimpregnering OrganoTex Waterproofing under
2018 med ett mycket bra mottagande av produkten från både återförsäljare och konsumenter", säger Susanne Karlsson, Account manager för OrganoTex®
på OrganoClick.



För mer info, se artikel i Sportfack: http://www.sportfack.se/artiklar/nyheter/20190410/gear-of-the-year-2018-vardiga-vinnare/
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För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
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Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter
baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®,
ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™
och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up
bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och
marknadsavdelning är lokaliserat. 


