
OrganoClicks biokomposit OrganoComp® nominerad till priset
"Biocomposite of the Year 2019"
OrganoClicks biokomposit OrganoComp® är en av sex nominerade biokompositer som nominerats till priset "Biocomposite of the Year 2019".
Vinnaren kommer utses under konferensen "Biocomposites conference", arrangerad av tyska Nova-institutet i Köln den 14-15 november 2019.
 

Innovationpriset "Biocomposite of the Year" lyfter fram produkter som har lanserats 2019 eller är på väg att lanseras.OrganoComp® blev utvalt för
lanseringen i maj 2019 av begravningskistan Saga, tillverkad av OrganoComp®. Begravningskistan Saga har utvecklats tillsammans med Nordens ledande
kisttillverkare Fredahl Rydéns. Sedan lanseringen i maj 2019 säljer och marknadsför Fredahl Rydéns kistan i Sverige medan OrganoClick tillverkar
OrganoComp® materialet med sin patenterade 3D-teknik för fibergjutning. OrganoComp® är ett 100 % biobaserat och biologiskt nedbrytbart material som
baseras på träfiber i kombination med OrganoClicks biobaserade bindemedel vilket baseras på polymerer från sidoströmmar inom livsmedelindustrin som
apelsinskal, räkskal och vetekli. Via OrganoComps® styrka har mängden träfiber i kistan kunnat reduceras med hela 50 % i jämförelse med en traditionell
kista. Detta minskar även vikten på kistan från 40 till 20 kg samtidigt som värdefulla träd sparas.

"Vi är väldigt stolta över att OrganoComp® har blivit nominerad till detta prestigefulla pris. Vi har utvecklat OrganoComp® materialet och dess
produktionsteknik under nästan 10 år och nu ser vi glädjande flera produkter anseras på marknaden. Nomineringen visar tydligt att vi har utvecklat ett unikt
material och produktionsteknik", säger Mårten Hellberg, VD för OrganoClick.

För mer information om nomineringen och "Biocomposite conference", vänligen besök https://biocompositescc.com/award-application/.
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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 Growth Market 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. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email:
ca@mangold.se.  


