Pressmeddelande, den 31 mars 2009

Återvunnet aluminium gav branschpris
Byarums Bruk blev 2008 års hederspristagare i Aluminiumriket Sverige.
Företaget arbetar med sandformat aluminiumgjutgods och har
ett stort miljöengagemang med höga kvalitetskrav i modern design.
Byarum har allt sedan 1947 endast använt återvunnen aluminium i sina produkter och gjutformarna görs av natursand från Vättern, lera, sot och vatten. Idag
tillverkar Byarum produkter som formgivits under fyra sekel, och alla produkterna
tillverkas i deras gjuteri. Den äldsta modellen är daterad 1780, den senaste är
helt ny.
”Trender intresserar oss inte. Vi tillverkar produkter med mycket lång livslängd. Då måste också formgivningen vara av sådan klass att den tål tidens tand. Att då snegla på trender duger inte.” säger Hans Pruth,
vd Byarums Bruk. ”Produktutveckling är vår livsnerv. Att se en ny produkt ta form och vara med om växelspelet mellan formgivaren och våra duktiga hantverkare är lika spännande varje gång.”
Byarums Bruk tillverkar park- och trädgårdsmöbler, planteringskärl, produkter för stadsrummet med mera.
Nya produkter tas fram i samarbete med formgivare och konstnärer.
För mer information
Håkan Jalling, Aluminiumriket Sverige, telefon 070-660 64 33
www.aluminiumriket.com
Hans Pruth, telefon 0393-222 10
www.byarumsbruk.se.

Motivering
”Vinnaren av Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2008 är ett företag som under en lång följd av år målmedvetet arbetat med formgivning som konkurrensverktyg på sin marknad. Företaget kombinerar ursprungliga,
hantverksmässiga metoder och klassiska modeller med modern design, höga kvalitetskrav och stort miljöengagemang. Det är en ära för styrelsen att dela ut det sjätte Hederspriset sedan starten till ett företag som
idag är ett starkt varumärke med god lönsamhet och som utvecklat en fin kultur och anda bland personalen.
Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2008 tilldelas Byarums Bruk AB”.
Förra årets pristagare var Hans Gunnarsson, ägare och vd för Ljunghälls pressgjuteri.

Aluminiumriket Sverige
•
•
•

är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett
strategiskt material
har 100 medlemsföretag med sammanlagt 15 000 anställda
arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi.

www.aluminiumriket.com.

