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TopRight skapar nya 
möjligheter med modern 
ljusteknik och digitalt glas. 

Stockholm 1 mars 2018 

Ljusteknikföretaget och börsnykomlingen TopRight Nordic får uppdraget att 
leverera SMART Glas™ till Vinnovas huvudkontor i Stockholm.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har i uppgift att bidra till hållbar 
tillväxt genom att öka förutsättningarna för innovation. Det görs främst genom att 
finansiera innovationsprojekt och viktig forskning.

Därför är det extra glädjande att Vinnova väljer SMART Glas™ från TopRight Nordic 
för att göra bolagets egna konferensmiljöer innovativt flexibla. Den moderna 
tekniken SMART Glas™ innebär att man med en knapptryckning enkelt väljer 
mellan transparent öppenhet eller ett avskärmat konferensutrymme.

”Det är tillsammans med moderna och innovativa kunder som t ex 
Vinnova, vi kommer att utveckla marknaden inom SMART Glas”, säger 
Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Sveriges innovationsmyndighet 
Vinnova väljer SMART Glas™

https://toprightnordic.com
https://toprightnordic.com/smart-index
https://toprightnordic.com/smart-index
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Ordervärdet är 69 000 kronor, men TopRight bedömer det som ett viktigt steg 
in hos en kund där innovation och framtid är själva kärnverksamheten. En 
kontorsmiljö hos Vinnova måste ju andas utveckling eftersom den ständigt besöks 
av företag som ligger i framkant.

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

Vinnova 
Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. 
Uppgiften är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för 
innovation. Vinnova driver därför program med olika inriktning och som spänner 
över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnova är en statlig myndighet 
under Näringsdepartementet.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta 
pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

https://toprightnordic.com
https://toprightnordic.com
mailto:anders.myrback@toprightnordic.com

