Glimakra startar nytt affärsben
Glimakra of Sweden AB, som är en del i Garpco-koncernen, startar ett nytt affärsben
mot konsumentmarknaden avseende ljuddämpande väggpaneler.
Glimakra of Sweden som är en ledande producent av ljuddämpade skärmar mot kontor och offentlig miljö har
upplevt en svagare efterfrågan på grund av den rådande pandemin. Ett intensivt omstruktureringsarbete påbörjades
under 2020 och ett av projekten rör det nya affärsområdet, WallRibbon, med lanseringsstart den 11 juni. WallRibbon
möter den växande privatmarknaden avseende ljuddämpade panelväggar.
WallRibbons produkter kommer att säljas via den nya hemsidan
www.wallribbon.se och vänder sig främst mot privatmarknaden, vilket är nytt
för både Glimakra och Garpcokoncernen, som normalt endast säljer B2B.
Utbudet kommer att växa över tid men i lanseringen består produktgruppen av
Ribbon-Wood som har träribbor fästa på en ljudisolerande matta.
Projektledare Daniel Åkesson beskriver produkten, “Vi har fått många
önskemål på denna produkt och det är roligt att få erbjuda en svensk
produkt med högsta miljöfokus”.
Glimakra har två produktionsenheter med lång erfarenhet som nu kan nyttjas i projektet. Glimakras VD, Anders
Barrklint förklarar satsningen, “WallRibbon har lättmonterade produkter i klassiskt utförande med stort
designvärde. Denna kombination är efterfrågad av privatmarknaden som blir en intressant ny kundgrupp för
Glimakra. ”
Den första produkten, Ribbon-Wood kommer i flera olika träslag, alla
monterade på en miljöanpassad ljudabsorbent som till största delen består
av återvunna PET-flaskor.
Koncernchef för Garpco AB, Markus Strand, kommenterar, “På en orolig marknad är det vikigt att våra bolag
snabbt möter skiftande efterfrågan. Denna satsning är en del av omstruktureringsplanen för Glimakra och blir en
spännande breddning där vi nyttjar befintlig kompetens på nya marknadskanaler ”.
Garpco AB är ett holdingbolag med
dotterbolag inom tre affärsområden:
“Interiör och design”,
“Industrikomponenter i polymera
material” samt “Industriverktyg”.
Garpcos B-aktie handlas en gång per
månad via Alternativa Listan
(www.pepins.se).

FAKTA OCH KONTAKT
Glimakra of Sweden AB
Antal anställda ca: 90
Omsättning: ca 130 mkr
VD: Anders Barrklint
Email: anders.barrklint@glimakra.com
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Projektledare:
Daniel Åkesson
Email: daniel.akesson@wallsystems.se
Tel: 072-236 55 50
www.wallribbon.se

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen ca: 260
Omsättning: ca 430 mkr
VD: Markus Strand
Email: markus.strand@garpco.com
Tel: 0705-42 25 30
www.garpco.com

