Deltagande företag
Referensmiljöer för framtidens produkter
Av jord
Produkt: Färg i påse
Av jord tillverkar och säljer färg i påse samt nödvändiga tillbehör och redskap.
Färg i påse är en torr pigmentmix av jord- och mineralpigment, som tillblandas
på plats och därmed inte behöver konserveringsmedel. Med färg i påse undviks
dessutom långa vattentransporter.
www.avjord.se

Invekta Green
Produkt: Bio Gen Active® industriella rengöringsprodukter
Invekta Greens produkter rengör allt från vattenkokare till värmeväxlare.
Rengöringsmedlet Bio Gen Active® har effektiv biologisk nedbrytbarhet och
basen utgörs av ett vasslebaserat ämne, vilket förstärker rengöringseffekten
mot både smuts och avlagringar.
www.invekta.se

IsoTimber
Produkt: IsoTimber
IsoTimber består av byggklossar som staplas om lott och bildar en helt
självbärande byggnadskonstruktion. Byggklossarna innehåller luftkanaler, vilka
fungerar som isolering och eliminerar behovet av ytterligare isolerande material
och plast i strukturen. Konstruktionen ger dessutom hög hållfasthet, stor
värmetröghet och god ljudisolering.
www.isotimber.se

JustCommonSense
Produkt: CombCut
JustCommonSense utvecklar och säljer produkter för lantbruk och har sin grund
och sitt ursprung i ogrässkäraren CombCut. CombCut bekämpar effektivt ogräs,
såsom tistel, med hjälp av knivar. Genom detta minskas användandet av
kemikalier vid ekologiskt odling.
www.justcommonsense.eu

Kort om projektet Referensmiljöer för framtidens produkter
Vi lyfter goda exempel och visar upp framtidens produkter för potentiella kunder. Syftet är
att stödja små och medelstora företag att nå de konkurrensfördelar som de miljödrivna
marknaderna erbjuder. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Klättermusen
Produkt: Bilskirner
Klättermusen tillverkar friluftskläder och -utrustning för kunder med höga krav på
hållbarhet och säkerhet. Bilskirner är en skaljacka av ekobomull, återvunnen
polyester och med flourkarbonfri impregnering. Klättermusen har dessutom ett
retursystem för sina produkter.
www.klattermusen.se

Knycer
Produkt: Knycer DSC3 och DryRack
Knycer utvecklar och säljer torkskåp som istället för värme använder
luftavfuktare. Jämfört med traditionella torkskåp och torktumlaren minskas
energianvändningen vid användning av Knycers torkskåp.
www.knycer.se

Maskinsupport
Produkt: KU50 oljefilter
Maskinsupport säljer oljefilter i kombination med avancerad analys. Filtret gör
att livslängden på motor och hydraulkomponenter förlängs och bevarar oljans
egenskaper. Detta ger möjlighet till förlängda intervaller för oljebyten och
detaljerad information om motorns tillstånd.
www.kleenoil.se

NordIQ
Produkt: Xpert Fjärrvärmecentral
NordIQ utvecklar, tillverkar och säljer fjärrvärmecentraler. Xpert
Fjärrvärmecentral optimerar uppvärmningen genom att utjämna energiuttaget
över dygnet och ge en förbättrad avkylning av returvattnet. Detta minskar
behovet av levererad värme och ger en effektivare energianvändning.
www.nordiq.se

OrganoClick
Produkt: OrganoWood®
OrganoClick har som affärsidé att utifrån aktuell forskning utveckla nya giftfria
material. OrganoWood® är ett röt- och flamskyddsmedel för trä som kan
återanvändas och inte behöver hanteras som farligt avfall.
www.organoclick.com

Kort om projektet Referensmiljöer för framtidens produkter
Vi lyfter goda exempel och visar upp framtidens produkter för potentiella kunder. Syftet är
att stödja små och medelstora företag att nå de konkurrensfördelar som de miljödrivna
marknaderna erbjuder. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Paxymer
Produkt: Paxymer™
Paxymer erbjuder ett system för flamskydd, i första hand för elapplikationer, bilsamt byggindustrin. Till skillnad från de flesta flamskyddsmedel på marknaden
innehåller Paxymer™ inga halogener.
www.paxymer.se

Polymerfront
Produkt: Green Cover
Polymerfront marknadsför FKUR bioplaster, utvecklar nya produkter samt
hjälper kunder att använda biopolymerer. Green Cover är ett duschskydd,
tillverkat av komposterbar plast, som används för att skydda armar och ben som
har gipsats eller av andra orsaker behöver skyddas mot vatten.
www.polymerfront.se

RDBFIX
Produkt: DISFIX®
RDBFIX marknadsför, säljer och distribuerar desinfektionsprodukten DISFIX®
som ersätter klorbaserad rening för badbassänger. Produkten bygger på
väteperoxid.
www.rdbfix.se

re8 Bioplastics
Produkt: Cefibra
Företaget re8 Bioplastics utvecklar plaster som, helt eller delvis, baseras på
förnybara råvaror. Cefibra är varumärket för re8 Bioplastics biokompositer med
biofiber, vilket minskar mängden oljebaserat material i plasten.
www.re8.se

Rickfors & Rickfors
Produkt: BambooJamas®
Rickfors & Rickfors designar och säljer kläder av ekologiska och återvunna
material. BambooJamas® är en bebispyjamas av bambuviskos blandat med
ekologisk bomull. Dragkedjan är gjord av återvunnen PET.
www.rickforsrickfors.com

Kort om projektet Referensmiljöer för framtidens produkter
Vi lyfter goda exempel och visar upp framtidens produkter för potentiella kunder. Syftet är
att stödja små och medelstora företag att nå de konkurrensfördelar som de miljödrivna
marknaderna erbjuder. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sensible Solutions
Produkt: Forest fire detection
Sensible Solutions utvecklar sensorbatterier av papper för exempelvis trådlöst
kommunicerande fukt- och brandsensorer av engångskaraktär. Sensible
Solutions brandsensor innehåller avsevärt lägre halter av skadliga ämnen
såsom tungmetaller än konventionella alternativ gör.
www.sensiblesolutions.se

Solljus
Produkt: Solljus Zenith
Solljus producerar energibesparande belysningsarmaturer. Solljus Zenith är en
armatur som är konstruerad för att maximera ljuskällans ljusflöde och livslängd.
Det leder till en minskad energiförbrukning.
www.solljus.se

Sustainable Cards
Produkt: Träkort
Sustainable Cards erbjuder tillverkning av träkort för användning som bland
annat hotellnycklar, presentkort och passerkort. Genom att använda
Sustainable Cards kort istället för konventionella plastkort ersätts en stor mängd
plastmaterial med en förnybar råvara.
www.sustainablecards.com

Svenska Termoträ
Produkt: Termoträ standard
Svenska Termoträ tillverkar, säljer och installerar träfiberisoleringen Termoträ.
Råvaran, som kommer från gran och tall, tillverkas i en fabrik med mycket hög
miljöprestanda. Materialet kan återanvändas.
www.termotra.se

Levande Filter
Produkt: Levande Filter
Levande filters naturliga ventilationssystem bygger på en av naturens process
genom att använda levande växter i en patenterad lösning. Levande Filter är en
regnskog i miniformat som ger en bättre inomhusluft och en effektivare
ventilationslösning i byggnader.
www.levandefilter.se
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