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möjligheter med modern 
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När Nordic Innovation House väljer att etablera sig i Hong Kong inreder man 
konferensmiljöer med SMART Glas® och lägger en order hos ljusteknikföretaget 
TopRight Nordic. Ordervärdet är 150 000 kr. 

Med SMART Glas från TopRight Nordic skapas innovativ och flexibel kontors- 
och konferensmiljö. Den moderna tekniken SMART Glas innebär att man med 
en knapptryckning enkelt väljer mellan transparent öppenhet eller ett avskärmat 
konferensutrymme.

”Vi som samlingsplats för innovativa Nordiska företag som etablerar sig i 

Nordic Innovation House  
i Hong Kong  väljer  
SMART Glas® från TopRight 
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Asien ska ligga i framkant. Med SMART Glas skapar vi en dynamisk miljö 
för möten som sker hos oss ”, säger Christian Bergenstråhle, Community 
Director på Nordic Innovation House i Hong Kong. 

“Helt klart en fjäder i hatten att de väljer oss som leverantör och vi får möjlighet att 
marknadsföra SMART Glas mot svenska företag som etablerar sig i Asien. Värdet 
av att skapa en innovativ och flexibel kontorsmiljö visar att vår produkt SMART 
Glas ligger helt rätt i tiden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Installationen beräknas till december 2018 och ordervärdet för TopRight Nordic 
ligger på 150 000 kr. 

Om SMART Glas® från TopRight Nordic 
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan 
transparent glas och frostat glas. Funktionen att enkelt växla mellan full insyn 
till tillfälligt insynsskydd, kan appliceras både på nytt och befintligt glas. Med en 
knapptryckning kan du sedan växla mellan öppenhet och frostad avskärmning 
på mindre än en sekund. Ihop med en projektor kan du dessutom projicera film, 
budskap och presentationer direkt på glaset och skapa små eller gigantiska 
upplevelser. Fönster, insynsskydd och skärm i ett. 

Läs mer på toprightnordic.com

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

▶  Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, 
anders.myrback@toprightnordic.com 

▶  Christian Bergenstråle, Community Director på Nordic Innovation House i 
Hong Kong på +852 97 99 41 77 eller via mail, 
christian.bergenstråhle@nordicinnovationhouse.com

 
Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 november 2018, kl. 13.00 CET.
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TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar 
säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar 
traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB 
(publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.

Nordic Innovation House 
Nordic Innovation House is a soft-landing concept for Nordic entrepreneurs and 
small and medium sized companies who are new to a specific market or who see 
the benefits of a being part of a Nordic community. Nordic companies can get 
access to a Nordic community in important international hubs and the services 
offered will be complementary to what already exists through the different national 
trade organizations in the Nordic countries. 


