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Pressmeddelande 

Borlänge den 11 juni 2015 

LC-Tec och Top Notch Design inleder samarbete 
 

LC-Tec Displays AB och Top Notch Design & Engineering inleder samarbete kring dimbara 

solglasögon. Top Notch Design har under en tid arbetat med design och utveckling av dimbara 

solglasögon under varumärket SKUGGA (www.skuggaeyewear.com). LC-Tec har tidigare arbetat med 

olika glasögonapplikationer och bolagets switchbara filter bedöms vara lämpade för användning i 

solglasögon. Bolagen inleder därför ett samarbete syftande till att kundanpassa LC-Tecs teknik för 

Top Notchs solglasögon. Parallellt med detta arbete kommer Top Notch genom s.k. ”crowdfunding” 

att söka finansiering för första volymproduktion av kompletta dimbara solglasögon. 

 

Om LC-Tec 

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid 

crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-

baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och 

informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska 

laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på 

NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se. 

Om Top Notch Design& Engineering 

Top Notch Design & Engineering är ett design- och konstruktionsföretag hemmahörande på 

Södermalm, Stockholm. Top Notch erbjuder företag kvalitativa design- och konstruktionslösningar 

inom produktframtagning och är specialiserade inom plastkonstruktion, mekatronik, kapsling av 

elektronik samt projektledning inom produktframtagningsprocessen. Sedan 2005 har Top Notch 

bistått industrin med utveckling av framgångrika och innovativa produkter, och har under senare år 

även släppt produkter under eget varumärke; SKARG.  Mer information på topnotchdesign.se & 

skarg.se. 
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