
Pressemelding Bano-gruppen 

Bano vokser i nye markeder med to nye 
oppkjøp 
 

Bano – gruppen vokser seg stadig større og utvikler seg i tråd med planen om å bli størst i Europa 

på hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne 

Bano sin strategi er rettet mot å forbedre brukernes og pleiernes velvære ved å tilby unike 

høykvalitetsprodukter. Hovedområdene for vekst er geografisk ekspansjon til resten av Europa, og 

utvide til nærliggende markedssegment som hjemmepleie markedet. For å akselerere denne veksten 

ser Bano oppkjøp som et naturlig supplement til den sterke organiske veksten.  

 

To nye oppkjøp 

Bano har nylig kjøpt opp både Hjelpmiddeleksperten og Honoré Care, som begge to er selskap som 

passer naturlig inn i vekststrategien. 

Hjelpemiddeleksperten er en norsk leverandør av utstyr til eldre og funksjonshemmede, og selger 

hovedsakelig til NAV og privatmarkedet. Hjelpmiddeleksperten er kjent for sine innovative produkter, 

som kompakte sammenleggbare elektriske rullestoler, eller håndsykkelforlengere som kan festes til 

tradisjonelle rullestoler. 

Honoré Care er en dansk spesialist på høykvalitets sanitærløsninger, med hovedfokus på spyl og tørk 

toaletter og toalettseter. Selskapet leverer disse produktene både til private hjem og institusjoner 

som sykehjem eller sykehus. 

Sammen med tidligere oppkjøpte Bardum dobler det nye Bano-konsernet seg i størrelse, og blir 

markedsleder i Norden på både hjemmesykepleie og institusjonspleie. Dette vil naturlig nok medføre 

mer aktivitet på Sandane hvor hovedkontoret til konsernet er lokalisert. 

 

Strukturplast skilles fra Bano 

For å spisse fokuset mot institusjonsbad har Bano-gruppen i tillegg til å gjøre oppkjøp i dette 

segmentet besluttet å skille Strukturplast sin satsing på spesialkomponenter i polyuretan ut av 

konsernet. Takket være denne utskillingen vil både Bano og Strukturplast kunne fokusere tettere på 

sine kjernekompetanser. 

Som en selvstendig enhet vil Strukturplast være bedre rustet til å utnytte potensialet med å 

videreutvikle egen merkevare NORSelast® ekspandere i eksisterende markeder og nye markeder.  

Endringer i ledelsen 

For å håndtere den økte kompleksiteten ved å vokse til et stort internasjonalt konsern, har Bano-

Gruppen ansatt en ny konserndirektør, Nils Kunov, i tillegg til ny finansdirektør, Trude Bruland. Niels 

Kunov har den siste tiden hatt ansvaret for Bano sin satsing i Tyskland, Sveits og Østerrike. Begge to 

har solid erfaring med å lede internasjonale selskaper gjennom endring og vekst. 



«Potensialet til selskapene i Bano-gruppen er enestående, og jeg ser frem til å utvikle virksomheten 

videre sammen med grunnleggeren Roy Elsayed og investorene fra Waterland Private Equity», sier 

den nye konsernsjefen.  

Konsernet har også styrket sitt lederteam med Lars Brede Aandstad som ny daglig leder for Probad, 

som er et datterselskap som produserer og leverer prefabrikkerte baderomskabiner i stålfiberarmert 

betong. Lars har lang erfaring fra byggebransjen og kommer fra en ledende posisjon i Moelven 

gruppen. 

Den tidligere konsernsjefen, Frode Lindvik, vil fortsette som daglig leder for Strukturplast og lede 

selskapets sin videre utvikling.  

 


