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Ljusteknikföretaget TopRight Nordic utvecklar samarbete med Provia för att 
möta tillväxten inom området Safety. För att stärka försäljningen mot bland 
andra Tullverket, Räddningstjänsten och trafikföretagen blir Provia ny partner 
till TopRight.

Flera repeat order från räddningstjänsten i Sverige och Tullverket på aktiva 
farthinder som skapar en säkrare arbetsmiljö i trafiken banar väg för det 
utvecklade samarbetet.

”Provia blir en viktig kanal, återförsäljare och distributör mot kund av TopRights 
produkter inom området Safety. Provia har bra ingångar mot trafikföretag, 
räddningstjänsten och är ett etablerat namn inom trafiksäkerhetsområdet som är 
högintressant för oss. Vi tillsammans kan vi skapa nya lösningar som utvidgar och 
utvecklar marknaden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Provia har sedan 1971 jobbat med tillverkning och försäljning av 
trafiksäkerhetsprodukter.

”Vi är alltid nyfikna på ny teknik. Vi har representerat Tyska Horizont/Klemmfix 
sedan mitten på 80-talet som för ett brett sortiment för polis och räddning.

I och med TopRights nya aktiva farthinder utökar vi vårt sortiment ytterligare med 
en ny spännande produkt för denna sektor”, säger Stefan Eriksson, VD på Provia.

Provia i nytt samarbete 
med TopRight för ökad 
trafiksäkerhet
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Provia 
Har som målsättning att förse marknaden med varor av hög kvalitet. Produkterna 
skall höja säkerheten, underlätta hantering och sänka kostnaderna vid drift och 
anläggning av gator, vägar och liknande miljöer. 

Provia representerar sedan 1987 ett av Europas ledande företag inom 
trafiksäkerhetsprodukter, Horizont-Klemmfix i form av Generalagent. Huvudkontor 
ligger i Skoghall i Hammarö kommun där lager och tillverkning sker. Finns även 
representerade i Luleå, Gävle, Göteborg, Stockholm och ett antal andra orter i 
Sverige.

Detta ger flexibla, oberoende och möjligheter till snabb leveranse, även av 
specialskyltar. Provia är grundat 1971, därmed ett av de äldsta i branschen.

 
Fakta BRIGHT Safety® från TopRight Nordic 
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). 
Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av 
nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed 
säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är 
att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa 
avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att 
störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. 

 Läs mer på toprightnordic.com

https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-varningsljusen-
som-ska-radda-liv

https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/pressrum/
pressmeddelanden/ 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

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

▶ Stefan Eriksson, VD AB Provia vägmarkering på 073-33 41 42 eller via e-post, 
stefan@provia.net

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.


