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QleanAir och BioLamina tecknar banbrytande 
renrumskontrakt
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat 
avtal om ett renrum med BioLamina AB, ett svenskt bioteknikföretag. Ordern är QleanAirs största 
hittills med ett totalt värde på 12,4 MSEK.

Stockholmsbaserade bioteknikföretaget, BioLamina utvecklar produkter för cellodling baserade på 
rekombinant framtagna proteiner, så kallade lamininer (Biolaminin®). BioLamina har valt QleanAir att 
utveckla och bygga ett 340 m² stort GMP-klassat renrum 
för forskning, processutveckling och produktion av biologiska matriser och cellulära analyser.

- Vi har valt QleanAir eftersom de både kunde projektleda och leverera en lösning skräddarsydd 
för våra behov med höga krav inom en kort tidsram, säger Anders Lindblad, interim VD för 
BioLamina. Med denna nya anläggning kommer vi att kunna fyrdubbla vår totala 
tillverkningskapacitet och bättre tjäna våra kunder inom forskning och cellterapi. Produktionen 
beräknas starta i januari 2022.

Ordern är QleanAir hittills största, både inom produktkategorin Room solutions och totalt, sedan företaget 
grundades. Ordern är en produktförsäljning på 12,4 MSEK som kommer att ingå i orderingången under det 
tredje kvartalet. Förutom renrumsbeställningen ingås ett separat serviceavtal. QleanAirs renrumsteam 
kommer omgående påbörja arbetet med situationsanalys och lösningsdesign i nära samarbete med 
representanter från BioLamina.

- Vi är mycket glada över att kunna skapa förutsättningar för BioLaminas viktiga bidrag till 
forskning och utveckling. Denna order är en stark bekräftelse på attraktionskraften i vårt 
renrumserbjudande och vår meritlista när det gäller att leverera renrumslösningar till ledande 
organisationer inom bioteknik, life science och medicinteknik, säger Christina Lindstedt, VD för 
QleanAir.

BioLamina AB är ett svenskt bioteknikföretag byggt på en vetenskaplig grund inom matrisbiologi och 
cellkulturbaserad forskning. Deras flaggskeppsprodukter, biorelevanta humana rekombinanta 
lamininisoformer Biolaminin®, är definierade cellodlingsmatriser som framgångsrikt imiterar den naturliga, 
cellspecifika cellmatrisinteraktionen i cellodlingsskålen, så att cellerna kan trivas och behålla sin funktion. 
Deras produkter är en kraftfull resurs för forskare som arbetar med stamceller och primära celler både 
inom grundforskning och i regenerativa läkemedelsföretag med fokus på cellterapitillämpningar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Christina Lindstedt, VD
E-post   christina.lindstedt@qleanair.com
Mobil +46 70 677 28 77
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Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av inomhusmiljöer. 
Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. 
QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft. 
Bolaget har cirka 10 000 installerade enheter hos över 3 000 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC 
och Americas. För helåret 2020 hade QleanAir en nettoomsättning om 493 Mkr och justerad 
rörelsemarginal uppgick till 19 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas 
på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-
528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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