
Pressmeddelande
04 oktober 2022 09:00:00 CEST

  BIMobject Nordenskiöldsgatan 24 SE-211 19 Malmö

Plannja väljer BIMobject som ny BIM-partner
BIMobject meddelar idag att man tecknat avtal med Plannja, en ledande nordisk tillverkare av 
takprodukter.
Som ett led i avtalet finns Plannjas produktsortiment nu tillgängligt på .bimobject.com
 
Plannja utvecklar och producerar tak- och fasadprofiler, takavvattning och tillbehör för ett hållbart 
byggande i Norden.
Plannja är en del av Ruukki Construction, som har ca 1 400 anställda och närvaro i 10 europeiska 
länder. Ruuki ägs i sin tur av SSAB, ett Norden- och USA-baserat stålbolag som är noterat på 
Stockholmsbörsen.
 
“Samarbetet med BIMobject gör att vi ytterligare ökar tillgängligheten på våra produkter genom 
digitala modeller och
information och skapar därmed en förbättrad service gentemot våra kunder. BIMobjects stora 
räckvidd och fokus på hållbarhet var två viktiga kriterier i valet av ny BIM-partner, för Plannja och vi 

, kommenterar Lars Nilsson, Product Developer på ser fram emot att utveckla samarbetet framöver”
Plannja AB.
 
”Vi är väldigt glada att vi kan välkomna ytterligare ett ledande nordiskt bolag till BIMobject, särskilt 

, kommenterar Martin Lindh, tf VD för när det är lika tydligt fokuserat på hållbart byggande som vi är”
BIMobject AB.

För mer information, vänligen kontakta:

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

http://bimobject.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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