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JABO	  Studio,	  ett	  nytt	  digitalt	  verktyg	  för	  modulbyggda	  förråd,	  
friggebodar	  och	  attefallshus	  
	  

JABO	  lanserar	  den	  11:e	  april	  det	  lättanvända	  digitala	  verktyget	  JABO	  Studio	  som	  är	  ett	  hjälpmedel	  för	  
den	  som	  själv	  vill	  anpassa	  utseendet	  på	  nya	  förrådet,	  friggeboden	  eller	  attefallshuset.	  Byggnaderna	  
skapas	  av	  moduler	  vilket	  betyder	  att	  man	  kan	  påverka	  utseendet	  in	  i	  minsta	  detalj.	  Dörrar,	  fönster	  
och	  väggar	  kan	  flyttas	  runt,	  läggas	  till	  och	  bytas	  ut.	  

För	  den	  som	  vill	  uppföra	  en	  extrabyggnad	  på	  tomten	  finns	  JABOs	  modulsystem	  Flex	  som	  enkelt	  hanteras	  
med	  nylanserade	  JABO	  Studio,	  en	  så	  kallad	  konfigurator.	  Programmet	  lotsar	  användaren	  i	  valen	  som	  
leder	  fram	  till	  hur	  trädgårdens	  nya	  förråd,	  friggebod	  eller	  attefallshus	  kommer	  att	  se	  ut.	  Modulsystemet	  
Flex	  gör	  att	  vägg-‐,	  fönster-‐	  och	  dörrmoduler	  kan	  flyttas	  runt,	  läggas	  till	  och	  bytas	  ut	  för	  att	  man	  ska	  
kunna	  anpassa	  utseendet	  och	  funktionerna	  in	  i	  minsta	  detalj.	  Det	  går	  att	  komplettera	  med	  tillval	  och	  
även	  testa	  hur	  det	  som	  skapas	  ser	  ut	  med	  någon	  av	  de	  färger	  som	  finns	  som	  förslag.	  Samtliga	  JABOs	  
byggnader	  levereras	  dock	  omålade.	  

-‐	  Den	  starka	  idén	  med	  modulbyggda	  stugor	  och	  förråd	  har	  nu	  fått	  det	  verktyg	  den	  förtjänar.	  Tänk	  att	  
kunna	  sitta	  hemma	  i	  lugn	  och	  ro	  och	  testa	  sig	  fram	  till	  ett	  slutresultat	  som	  blir	  precis	  vad	  man	  själv	  vill	  
ha.	  Vi	  konstaterar	  dessutom	  att	  underlagen	  från	  JABO	  Studio	  för	  beställning	  underlättar	  för	  alla	  i	  hela	  
kedjan,	  säger	  Tomas	  Theil,	  affärsutvecklingschef	  på	  Nordic	  Room	  Improvement.	  

3D-‐bilder	  och	  beställningsunderlag	  med	  aktuella	  priser	  
Utöver	  funktioner	  för	  val	  av	  moduler	  och	  tillval	  i	  JABO	  Studio	  visas	  resultatet	  i	  form	  av	  verklighetstrogna	  
3D-‐bilder.	  Vägledande	  priser	  visas	  och	  uppdateras	  direkt	  när	  ändringar	  görs.	  Ytterligare	  
programfunktioner	  låter	  användaren	  spara	  det	  som	  skapats	  (kräver	  inloggning)	  samt	  dela	  i	  sociala	  
medier.	  De	  gjorda	  valen	  skapar	  ett	  beställningsunderlag	  som	  kan	  skrivas	  ut	  eller	  mailas	  från	  
programmet.	  

JABO	  Studio	  är	  gjord	  för	  surfplattor	  och	  datorer	  (PC	  eller	  Mac).	  Applikationen	  klarar	  olika	  upplösningar	  
men	  för	  den	  med	  mobiltelefon	  kommer	  endast	  de	  förvalda	  exemplen	  att	  visas	  och	  inga	  förändringar	  kan	  
göras.	  

Länk	  till	  JABO	  Studio:	  

http://www.jabo.se/se/jabo-‐studio/	  

Om	  JABO	  
JABO	  utvecklar,	  marknadsför	  och	  säljer	  ett	  attraktivt	  sortiment	  av	  exteriörprodukter,	  med	  fokus	  på	  design,	  kvalitet	  och	  funktion	  
till	  konsumenter	  på	  den	  nordiska	  marknaden.	  Bolaget	  erbjuder	  ett	  brett	  sortiment	  för	  uteplatsen,	  för	  det	  gröna	  rummet,	  för	  
utelek	  samt	  stugor	  och	  förråd.	  JABO	  startade	  i	  början	  av	  60-‐talet	  och	  företagets	  produkter	  finns	  väl	  representerade	  i	  
bygghandeln.	  Bolagets	  moderna	  kontor-‐	  och	  logistikcenter	  ligger	  i	  Tranemo	  i	  Västergötland.	  

Nordic	  Room	  Improvement	  (NRI)	  är	  en	  koncern	  som	  utvecklar,	  marknadsför	  och	  säljer	  interiör-‐,	  exteriör-‐	  och	  
renoveringsprodukter	  till	  konsumenter	  och	  proffs	  i	  Norden.	  Verksamheten	  bedrivs	  under	  egna	  varumärken,	  t	  ex	  Lundbergs,	  



Jabo	  och	  Duri	  som	  har	  marknadsledande	  positioner	  inom	  sina	  respektive	  produktsegment.	  Koncernen	  har	  ca	  90	  anställda	  och	  
omsätter	  ca	  450	  MSEK.	  
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