Pressemelding

TOUGHTOOLS OVERTAR PROXLLS VERKTØYPORTEFØLJE
Proxll har som et ledd i sine strategiske planer besluttet å avslutte sitt engasjement i
verktøysegmentet. Proxll har siden 1996 hatt ansvaret for å markedsføre og selge Panasonic verktøy
sine produkter på det norske markedet. Fra 1. juni 2016 vil Toughtools AS håndtere dette markedet.
Utover Panasonic vil Toughtools markedsføre Diager, en av Europas ledende borprodusenter.
Toughtools vil også overta tre ansatte fra Proxll for å sikre kontinuitet med kundene.
Gjennom en langvarig prosess og konstruktiv dialog mellom alle parter har man funnet en god
løsning som vil gagne alle, inkludert brukerne, heter det i en felles uttalelse fra de involverte parter.
Toughtools AS er et nystartet firma i Hoff-gruppen som også eier Wilfa AS, Morek AS og Tamek AS.
–Vi ser synergier med å ta inn verktøy i vår portefølje og vi har ambisjoner om å løfte omsetningen
betydelig. Vi har en nordisk strategi da vi også er representert i Sverige med Toughtools AB og i
Finland med Toughtools OY, sier Morten Hoff i en kommentar.
Toughtools vil være operative og motta alle ordre og henvendelser vedrørende Panasonic verktøy og
Diager fra 1. juni 2016. Frem til dette tidspunkt vil alle ordre og henvendelser bli håndtert av Proxll.
For ytterligere informasjon kontakt Per Holmen Christensen i Proxll på 932 16 205 eller Hans-Jørgen
Narum-Hanssen på 932 16 204.

Om Proxll
Proxll er spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Vi skaper lønnsomhet med forenklede
løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. Som teknologimeglere
og spesialister på systemintegrasjon tilpasser vi løsninger for ulike behov. Våre løsninger er åpne og skalerbare som løpende
kan moderniseres for lengre livssyklus. Proxll AS, som har en over 100 år gammel historie, har i dag 40 ansatte og en årlig
omsetning på ca. 150 millioner kroner.

Om Toughtools
Toughtools er et selskap i Hoff-gruppen som består av Wilfa AS, Morek AS og Tamek AS. Toughtools markedsfører verktøy
og tilbehør fra ledende produsenter som blant annet Panasonic og Diager til profesjonelle brukere innen Bygg- og Anlegg og
industri. Toughtools holder til på Skytta utenfor Oslo.

