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Gränges lanserar det hållbara produktvarumärket - 
Gränges Endure
Idag lanserar Gränges ett produktvarumärke för hållbara och cirkulära lösningar, Gränges Endure. 
Varumärket gör det enklare för kunderna att välja hållbara aluminiumprodukter och lösningar av 
högsta kvalitet med lägsta klimatpåverkan. Gränges Endure-produkter är baserade på återvunnet och 
koldioxidsnålt insatsmaterial.

- Vi är mycket stolta över att presentera Gränges Endure, vårt nya hållbara produktvarumärke. Varumärket kommer att 
hjälpa våra kunder att minska sina produkters klimatavtryck och möta kraven från klimatmedvetna slutanvändare. 
Genom att välja Gränges Endure hjälper våra kunder oss att göra aluminiumindustrin och samhället i stort mer hållbart, 
säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability.

Gränges Endure-produkter har ett tredjepartsverifierat klimatavtryck på maximalt 4,0 ton CO2e/ton, mätt genom hela 
värdekedjan från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder. Produkterna är också verifierade av 
tredje part att vara ansvarsfullt inköpta och producerade.

Gränges har varit ledande inom innovativa aluminiumlösningar i decennier. Idag är företaget erkänt branschledande 
inom hållbarhet och tilldelades nyligen en Platina-medalj av EcoVadis, världens största oberoende leverantör av 
hållbarhetsbedömningar av företag. Platina är det högsta betyget i EcoVadis ranking vilket innebär att Gränges placeras 
bland de ledande 1 procenten av bedömda företag i sin bransch globalt. Gränges strategiska prioritering är att erbjuda 
kunder branschledande hållbara produkter och lösningar som har låg klimatpåverkan, är cirkulära och resurseffektiva 
samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Gränges Endure gör det enklare för kunder att välja hållbara produkter av 
högsta kvalitet och med lägsta klimatpåverkan.

För mer information, kontakta:
Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

, tel: +46 8 459 59 00jorgen.rosengren@granges.com

Sofia Hedevåg, SVP Sustainability 
, tel: +46 733 03 79 79sofia.hedevåg@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 570 kton. Gränges har 2 650 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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