uT vikling: Idea Plast AS produserer Dustbox for Villa Teknikk, som bl.a. leverer til Würth konsernet som holder til i 80 land. Her er avdel
ingsleder ArneKåre Folserås, gründer/oppfinner Tom Rune Stepien i Villa Teknikk og produksjonsleder Rune Tveiten.

Utvikler nye produkter:

Smarte løsninger
– Würth konsernet er
inne i 80 land, og
stolte over å selge et
norsk produkt, spesi
elt siden det er fra en
bedrift som Idea AS.
Mari NyMoeN

mari.nymoen@telen.no
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Det sier Tom Rune Stepien i Vil
la Teknikk. Han har funnet opp
en støvoppsamler, som produ
seres via rotasjonsstøping hos
Idea Plast AS. Produktet er pa
tentert, og to nye produkt i seri
en er under utvikling.

har fått god støtte
– De nye produktene skal også
produseres her, sier Stepien,
som er i ferd med å flytte fra
Flesberg til Kongsberg. I fjor
fikk han 580 000 kroner i etab
lerertilskudd og 750 000 kroner

i risikolån fra Innovasjon Norge
i Buskerud (IN).
I tillegg har Halvor Grene i
Etablerersenteret Kongsberg
regionen vært en god mentor.
Idea har hittil produsert 1500
såkalte Dustbox, og har kapasi
tet til å produsere 20 000 i året.
–I dag skal vi diskutere stør
relsen på produksjonen fram
over, opplyste Stepien, avdel
ingsleder ArneKåre Folserås og
produksjonssjef Rune Tveiten i
går.

Sikter høyt
Støvoppsamleren er et produkt
for håndverkere og private, og
Stepien er selv en altmulig
mann, som så seg lei av all opp
ryddingen av puss og støv etter
å ha utført ulike typer oppdrag.
– Dette produktet reduserer
timer med renhold. Jeg visste
jeg måtte ha en støvsuger kob
let til en boks, men visste ikke
helt hvordan jeg skulle få det til

for at det skulle fungere. Jeg har
tenkt på det lenge, og så har
ting gått veldig fort. IN var ikke
vant til at man kom og ba om
penger da prototypen allerede
var under produksjon og det
var inngått avtaler med butikk,
sier Stepien. Han sikter høyt, og
sier produktet har blitt godt
mottatt.

Tett samarbeid
Idea Plast AS har vært med fra
starten av, og har med en utål
modig kar å gjøre.
– Vi arbeider tett. Det kom
mer mange oppfinnere hit, men
det er ikke alle som får like god
oppfølging. Dette er en kar som
har noe å fare med, sier Tveiten
og Folserås.
Dette er også produkter av
mindre størrelse enn det de lag
er vanligvis, og dermed et nytt
marked og et nytt bein å stå på.
– Det er mulig å få til ting.
Hvorfor sende produksjon ut av

pATenT: Tom Rune Stepien har
patent på dette nye produktet.
landet? Würth er stolte av å sel
ge et norsk produkt, spesielt fra
en bedrift som Idea, sier Stepi
en. Han tok også kontakt og har
nå levert Dustbox til «Sinna
snekker'n» i TVNorge, som syn
tes godt om produktet.

