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Bakom renZEROTM-projektet står Paroc, den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, 
Nibe, Europas största producent av värmepumpar och Elitfönster, Sveriges största fönstertillverkare. Projektet stöds av 
Finska Tekes, och är delvis EU-finansierat. De tekniska beräkningarna kommer från Teknologiska forskningscentralen VTT. 
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Samarbetspartners i renZERO konceptet 
 
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. 
Hörnstenarna i vår verksamhet är kund- och personalfokus, ständig innovation, lönsam tillväxt 
och hållbar utveckling. Paroc-produkter omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, 
sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen 
och Ryssland. Företaget har försäljnings- och representationskontor i 14 europeiska länder. Paroc 
Group ägs av ett konsortium av banker och andra institutionella investerare och, som 
minoritetsägare, Parocs anställda. År 2012 uppgick vår omsättning till EUR 430 miljoner, och vi 
hade i genomsnitt 2019 anställda. Mer information – besök PAROC.SE 
 
Elitfönster är Sveriges största fönstertillverkare. 
Vi tillverkar fönster och fönsterdörrar för såväl småhus som stora byggprojekt. Människans 
behov styr vår utveckling, både av produkter koncept och organisation. Vi ligger i täten med vårt 
miljöarbete och har medverkat till de fl esta innovationerna i vår bransch. Bland annat är vi 
ledande inom utvecklingen av energieffektiva fönster. Majoriteten av produkterna säljs i Sverige 
till bostadsbyggare och renoveringsföretag såsom hustillverkare, och entreprenörer genom en 
egen säljkår. Vi samverkar också genom ett rikstäckande nät av ca 400 kunniga byggfackhandlare. 
Mer information – besök ELITFONSTER.SE 
 
NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och är störst i 
Europa inom huvudområdet värmepumpar samt har en marknadsledande position i norra 
Europa inom området varmvattenberedare. NIBE Energy Systems ingår i en koncern med NIBE 
Industrier som moderbolag. NIBE Industrier finns på Stockholmsbörsen sedan 1997 och har 
liksom NIBE Energy Systems sitt huvudkontor i Markaryd. Mer information – besök NIBE.SE 
 
VTT är finska statens forskningscentral som erbjuder tillämpad teknologi och innovationer åt 
sina inhemska och internationella kunder, företag och den offentliga sektorn. I sin verksamhet är 
VTT icke-vinstsyftande. Mer information – besök VTT.FI 


