
Perstorp Industripark
Södra Sveriges industricentrum



I centrum av Öresundsregionen; 

Skandinaviens starkaste tillväxtområde, 

ligger industriParken – södra Sveriges 

industricentrum. Här sammanstrålar 

varje dag runt 2000 människor för att 

få utlopp för sin kreativitet och skapa 

verklighet av sina innovativa idéer. 

Vår väl utbyggda infrastruktur och 

omfattande service möjliggör snabb 

tillväxt för den produktion av hög-

teknologiska produkter och forskning- 

och utvecklingsverksamhet som sker 

i parken. 

Hållbart & miljövänligt
Vi prioriterar och skyddar vår gröna miljö genom avancerade säkerhets-
system, reningsplantor, omsorgsfull hantering av våra bokskogar, gröna 
parkområden samt promenadspår och värnar det rika djurlivet med mer 
än 120 olika fåglar, älgar, rådjur, grävlingar och rävar. Hela industriParken
får ånga, fjärrvärme och elkraft via biogasenergi producerad inom 
området.

Ansluten till omvärlden
Vår 1 200 000 kvadratmeter stora anläggning försörjs av ett infra-
strukturnät bestående av 18 kilometer väg och 18 mil underjordiska 
ledningar och kablar. Köpenhamn ligger på blott 6 mils avstånd och 
ett integrerat järnvägsnät erbjuder direkt förbindelse till Europas 
största transportnav. Entreprenörer från en mängd olika länder och 
kulturer gör vår anläggning genuint mångkulturell.

Södra Sveriges 
industricentrum



Inspiration på menyn
industriParken är ett blomstrande område för innovation och erbjuder 
många samarbetsmöjligheter. På Perstorp Gymnasium för process-
teknologi planteras frön till framtida tekniska innovationer. Naturliga 
mötesplatser och inspirerande mat erbjuds genom vår konferens-
anläggning och restaurang. 

Goda idéer sedan 1881
Innovationens rötter ligger djupt rotade inom vårt område och börjar 
1881 då Wilhelm Wendt grundade Stensmölla Tekniska Fabrik här 
och började producera ättiksyra, tjära, träkol och träalkohol från de 
bokskogar som omgärdar oss idag. Området växte tillsammans med 
företaget - idag känt som Perstorp AB och världens snabbast växande 
kemikoncern. Företaget har fortfarande kvar har sitt huvudkontor här.

Hälsa & säkerhet
Vår brandkår och nödutryckningspersonal arbetar kontinuerligt med 
preventiva åtgärder och är särskilt utbildade för att hantera de kemiska 
ämnen som skulle kunna utgöra en fara vid ett olyckstillfälle. Företagen 
inom området har tillgång till sjukvård, sportanläggningar och tvätt-
inrättning såväl som underhåll- och säkerhetstjänster.



Bördig grund för innovation
Våra bokskogar har bevittnat grundandet av Skandinaviens första plast-
industri såväl som utvecklingen av världens första laminatgolv. Idag utgör 
industriParken center för forskning, design och högteknologisk produktion 
av produkter och tjänster inom tillverkningsindustrin, tex färg-, textil-, 
pappers-, livsmedel-, förpackings- rymd-, båt- och jordbruksindustrin. 





www.perstorpindustripark.com

Perstorp Industripark
284 80 Perstorp
Tel. 0435 - 389 00
Fax. 0435 - 370 30
info@perstorpindustripark.com


