Marcus Ejendal, tredje generationens ledare för Ejendals samt Bill och Vieve Gore, grundare av W. L. Gore & Associates.
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Ejendals och Gore, två familjeföretag med
gemensamma värderingar i samarbete.
Ejendals och W. L. Gore & Associates (Gore), företaget bakom varumärket
GORE-TEX, har inlett ett samarbete. Gore kommer att leverera GORE-TEXmaterial som ska göra ett antal JALAS-skomodeller både vattentäta och
ventilerande. Det gäller Jalas-skor och stövlar för de allra tuffaste
förhållandena.
- Vi förstår att det är tuffa väderförhållanden hos er i norr och därför känns
det extra bra att vi nu kan förse Ejendals och JALAS kunder med GORE-TEXlösningar som ska hålla fötterna torra, varma och säkra på jobbet, säger Oli

Willson, UK & Scandinavia Sales Manager, på GORE-TEX Professional.
Det är JALAS premiumskyddsskor, Exalter och Heavy Duty, med hög ergonomi
och komfort som kommer att förses med GORE-TEX.
Det råder ingen tvekan om att Ejendals och Gores produkter passar bra ihop.
Men faktum är att företagen passar bra ihop även kulturellt. Båda företagen
är familjeföretag från början och har många gemensamma värderingar. Till
exempel ett engagemang för ansvarsfull innovation och en långsiktig syn på
företagande och nytta för samhället.

Grundat av Bill och Vieve Gore, med en dröm om att förse marknader med
nya idéer om hur man organiserar ett företag och frigör kreativ potential, är
W. L. Gore & Associates fortfarande ett privatägt företag som har åtagit sig
att förbättra människors livskvalitet. 1969 upptäckte Bob Gore ”expanderad
polytetraﬂuoretylen” (ePTFE), som gav möjlighet till nya
materialvetenskapliga innovationer.
”Jag är väldigt glad att vi har hittat ett samarbete med Gore”, säger Marcus
Ejendal, styrelseordförande i Ejendals ett företag med starka värderingar och
en stark passion för att skapa nya lösningar för säkerhet i arbetslivet. ”Det
betyder mycket för våra ansträngningar att alltid skapa premiumprodukter för
våra kunder.”

OM GORE
W. L. Gore & Associates är ett globalt materialvetenskapsföretag dedikerat till att
förändra industrier och förbättra liv. Sedan 1958 har Gore löst komplexa tekniska
utmaningar i krävande miljöer - från yttre rymden, till världens högsta toppar och
till människokroppens inre funktioner. Med fler än 11 000 medarbetare och en
stark, team-orienterad kultur, genererar Gore årliga intäkter på 3,8 miljarder USD.
Gore revolutionerade ytterklädersindustrin med vattentätt, andningsbart GORETEX-tyg för 40 år sedan och är fortfarande en ledande innovatör av
prestandakläder. Gores tyger ger komfort och skydd i utmanande miljöer och i

vardagen, vilket gör det möjligt för bärare att på ett säkert sätt uppnå och
uppleva mer. Från vandring i skyfall till militära operationer och bekämpning av
bränder, Gores djupa förståelse för konsumenternas och industrins behov driver
utvecklingen av produkter med betydelsefulla prestandafördelar.
https://www.goretexprofessional.com/uk
OM EJENDALS
Ejendals är ett svenskt företag med ett 100-årigt arv av att utveckla och tillverka
högkvalitativa hand- och fotskydd för krävande proffs. Med en personalstyrka på
cirka 435 yrkesverksamma och kunder i 25 länder och vägledd av en vision om
noll skador på händer och fötter, erbjuder Ejendals ett heltäckande
säkerhetskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram
och säkerhetsinspektioner – allt för att minska olyckor på arbetsplatsen.
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