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Stern Engineering lanserar på bimobject.com för 
att skapa ökad efterfrågan på beröringsfria 
badrumslösningar hos arkitekter
BIMobject meddelade idag att Stern Engineering är det senaste varumärket att lansera sina 
produkter på bimobject.com, den globala marknadsplatsen för byggbranschen.

Stern Engineering, som grundades 1989, är ett världsledande varumärke på sanitetsmarknaden 
och producerar lösningar för kommersiella badrum och privatbostäder som distribueras i 80 
länder över hela världen. Med ett komplett sortiment av beröringsfria produkter kan Stern 
Engineering leverera beröringsfria lösningar som både minskar vattenförbrukningen och förhindrar 
spridning av virus och bakterier.

”När vi valde en partner för vår BIM-strategi letade vi efter ett företag med samma globala fotavtryck 
som vi har och stark expertis inom utveckling av BIM-innehåll. Vi tror att vi har hittat en bra match i 
BIMobject”, säger Jicko Chetrit, General Manager för Stern Engineering USA.

“BIMobject är stolta över att samarbeta med en ledare inom sanitetsbranschen som Stern 
Engineering. Beröringsfria badrum är ett exempel på en teknologiinnovation som ger både miljö- och 
hälsofördelar, vilket världen behöver mer av”, säger Martin Lindh, tillförordnad vd för BIMobject.

Över  på BIMobject.com.200 Stern-produkter finns nu tillgängliga i BIM-format

Om Stern Engineering
Stern Engineering Ltd. grundades 1989 och är fortfarande världsledande på sanitetsmarknaden 
med tillverkning av beröringsfria kranar, automatiska tvålautomater, spolventiler och relaterade 
tillbehör.

Stern tillverkar alla sina produkter och komponenter i egen regi, och kombinerar stil och innovation 
med ett omfattande produktsortiment för både kommersiella installationer och 
bostadsinstallationer.

Stern producerar ett brett utbud av intuitiva elektroniska produkter och teknologier för att förbättra 
användarupplevelsen och tillhandahålla installationsförbättringar som distribueras i över 80 länder 
runt om i världen.

För mer information se https://sternfaucets.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Lindh – interim VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

https://www.bimobject.com/en/stern-engineering
https://sternfaucets.com/
mailto:ir@bimobject.com
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Om BIMobject

Vi kan inte fortsätta bygga som vi gör idag. BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att 
skapa en hållbarare framtid. Vi är en global marknadsplats för byggindustrin som förser arkitekter 
och ingenjörer med den information och inspiration som de behöver för att designa byggnader 
snabbare, smartare och grönare.

Med över 2 000 byggproduktvarumärken* och 100 av världens 100 största arkitektfirmor 
bland våra användare möjliggör vi digital design av byggnader världen över. Nettoomsättningen 
under 2021 uppgick till 120 MSEK.
 
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

* Definierat som antalet unika varumärken (inklusive dotterbolag med separata produktsortiment) 
med produkter tillgängliga för nedladdning på bimobject.com
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