Södertälje 2020-04-15

Stora nyheter för ett litet bolag!
Standard Leather Sverige AB flyttar till nya lokaler i Södertälje Hamn, inleder samarbete med
belgiska Zenith Automotive och har ny delägare.
Under april 2020 kommer Standard Leather att flytta in i nya lokaler där verkstad och kontor är
samlat på ett och samma ställe. Lokalerna ligger i Södertälje Hamn som är ett nav för svenskt
nybilsflöde och som har ett stort geografiskt täckningsområde. Flytten till Södertälje är viktig för
att få närhet till såväl samarbetsparters som kunder. - Lokalerna är perfekta för ändamålet och
vi kommer att arbeta med produktutveckling, prototyper, test och utbildning. Vi är mycket stolta
att vi, tillsammans med Södertälje Hamn, inleder ett långsiktigt samarbete, säger Leif Pettersson,
ägare och grundare till Standard Leather. - Standard Leathers verksamhet ligger helt i linje med
ett av våra allra viktigaste affärsområden, nämligen hantering av bilar. Därför känns det extra
roligt att få hälsa Rikard och Leif välkomna till hamnen. Det ska bli spännande att på nära håll få
följa deras företags utveckling, säger Per Fredman, vVD Försäljning & Marknad.
I samband med nystarten har Standard Leather en ny delägare, Rikard Fritjofson, som har 20 års
erfarenhet i fordonsbranschen och som samarbetar med flertalet fordonsimportörer i Norden
och Europa. - Att vara med och forma det nya Standard Leather känns spännande och ärofyllt i
och med att det är en högkvalitativ produkt som inte bara ger bilarnas interiör en snygg design,
den tillför även unika egenskaper så som kraftigt förbättrad komfort och slitstyrka samtidigt
som den ökar värdet på fordonet. Dessutom finns det stora möjligheter för kunderna att göra
specialanpassningar i färg och form som vanligtvis bara är möjligt hos vissa nischade
producenter, säger Rikard Fritjofson.

Standard Leather har inlett ett nytt samarbetsavtal med Zenith Automotive som har stor
erfarenhet av promotion-produkter och permanenta edition-produkter. De designar, utvecklar
och producerar emblem, dekaler och produkter till show rooms. I och med avtalet kommer
Standard Leather erbjuda sina kunder ett bredare utbud. - Vi kommer att kunna erbjuda en
komplett helhetslösning till edition-bilar som i vanliga fall har komponenter från flera olika
leverantörer, säger Leif Pettersson.
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- Samarbetet med Zenith Automotive och deras produkter, tillsammans med våra unika klädslar,
gör oss till en stark aktör på marknaden. Jag ser verkligen fram emot vår nystart med allt vi nu
kan erbjuda marknaden. Även i dessa oroliga
tider så är känslan god och humöret på topp,
säger Rikard Fritjofson.
I tuffa coronatider avslutas kontraktsskrivning med
fothälsning istället för handslag.
Från väster i bild: Leif Pettersson, ägare Standard
Leather Sverige AB, Per Fredman, vVD, Södertälje
Hamn, Rikard Fritjofson, partner Standard
Leather/Zenith Automotive, Robert Tingvall, VD
Södertälje Hamn
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Om oss
Standard Leather är specialiserade på läderklädslar till nya och begagnade fordon, industri,
fartyg, flyg och kommersiella fastigheter. Klädslarna ersätter original klädsel och ger möjlighet
för kunden att anpassa design och funktion helt efter eget behov. Materialet är 100 % läder och
sömmar är anpassade, testade och godkända för airbag.
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