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Pressrelease 

 

Waxy International AB (publ) (WAXY), ett helägt dotterbolag till Reinhold Europe AB 

(publ), informerar om bolagets utveckling. 

 

Waxy bygger en högkvalitativ och miljö fokuserad bilvårdskedja i Sverige. Dörrarna 

öppnades i februari till en av Skandinaviens största och modernaste bilvårdsanläggningar, 

placerad i Smista Allé 19 i södra Stockholm.   

 

Utvecklingen har gått som förväntat, samtidigt som de första månaderna har givit oss mycket 

goda kunskaper för framtida etableringar. 

 

Bolaget annonserade tidigare i år att nästa Waxy-anläggning kommer att byggas vid Wasa 

Handelsplats, Södertälje med planerad öppning under Q1 2019. 

 

Nu har vi nöjet att presentera nästa steg i vår utveckling. Vår tredje anläggning kommer att 

öppnas i Norrtälje Q2 2019, med placering i det nya handelscentret Nordrona. Vår fjärde 

anläggning kommer att öppnas Q4 2019 i Ystad i det nya området Maskinisten. Samt att vi är 

i slutstadiet av förhandling om etablering i Göteborg, med beräknad öppning Q12020. 

 

Vi har förhandlingar pågående om ytterligare 6–8 anläggningar att öppnas under 2020, samt 

diskussioner med fastighetsägare om ytterligare 6–8 anläggningar att öppnas under 2021.  

 

Waxy´s ”flagship” i Smista har kapacitet att tvätta 60 personbilar i timmen. Utöver det finns 

kapacitet att tvätta upp till 6 paketbilar i timman. De nya anläggningarna kommer att byggas 

med bas i våra lärdomar från Smista anläggningen. 

 

Bolaget bygger miljö fokuserat baserat på den senaste teknologin för s.k. ”grön anläggning”. 

Enbart Svanen märkta produkter används och hela 85% av vattnet återvinns. Det garanterar en 

miljönivå som företaget är i stort ensam om i branschen.    

 

”Med Waxy´s premiumanläggning i ryggen känns det oerhört stimulerande att nu få vara 

med att bygga en kedja av bilvårdsanläggningar som erbjuder hög kapacitet baserat på 

världsledande teknik och redan idag leva upp till kommande miljökrav. Jag är övertygad om 

att Waxy-konceptet skapar förutsättningar för mycket nöjda kunder vilket är basen för en 

framgångsrik expansion ” säger Waxy’s VD Peter Björklund,  

 

 

Stockholm 2018-08-20 

 

Styrelsen 

 

För ytterligare information: 
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Peter Björklund +46 70 333 31 42 

  



  

Reinhold Europe AB (publ)  +46 8 5500 5557 
Kommendörsgatan 37 info@reinhold-europe.com 
SE-114 58 Stockholm  556706–3703 
Sweden 

 

Press release 

 

Waxy International AB (publ) (WAXY), a wholly-owned subsidiary of Reinhold Europe AB 

(publ), informs about the company's development. 

 

Waxy builds a high quality and environmentally focused car care chain in Sweden. The doors 

opened in February to one of Scandinavia's largest and most modern car care facilities, 

located in Smista Allé 19 in southern Stockholm. 

 

The development has been as expected, while the first months have given us very good 

knowledge of future establishments. 

 

The company announced earlier this year that the next Waxy plant will be built at Wasa 

Handelsplats, Södertälje with planned opening in Q1 2019. 

 

Now we have the pleasure of presenting the next step in our development. Our third facility 

will be opened in Norrtälje Q2 2019, located in the new Nordrona trading center. Our fourth 

facility will open Q4 2019 in Ystad in the new Maskinisten area. And we are in the final stage 

of negotiations on establishment in Gothenburg, with estimated opening Q12020. 

 

We are currently negotiating an additional 6-8 facilities to be opened during 2020, as well as 

discussions with property owners about additional 6-8 facilities to be opened during 2021. 

 

Waxy's "flagship" in Smista has the capacity to wash 60 passenger cars per hour. In addition, 

there is capacity to wash up to 6 vans per hour. The new facilities will be built based on our 

lessons learned from the Smista plant. 

 

The company is building environmentally focused, based on the latest technology for so-

called. "Green facility". Only Swan labeled products are used and 85% of the water is 

recycled. It guarantees an environmental level that the company is largely alone in the 

industry. 

 

"With Waxy's premium facility in the back, it's incredibly stimulating to build a chain of car 

care facilities that offer high capacity based on world-leading technology and already today 

live up to future environmental requirements. I am convinced that the Waxy concept creates 

the conditions for highly satisfied customers, which is the basis for a successful expansion, 

"says Waxy CEO Peter Björklund, 
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