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QleanAir vinner stor order från Deutsche Bahn
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat ett 
kontrakt för fristående luftrenare med DB Cargo AG, ett dotterbolag till Deutsche Bahn AG. 
Luftrenarna kommer att placeras på 58 platser över hela Tyskland. Ordervärdet för produkterna är 
720 TEUR med ett tilläggsserviceavtal på 97 TEUR per år.

DB Cargo AG, ett dotterbolag till Deutsche Bahn, är Europas ledande logistikföretag för järnvägsfrakt med 
förbindelser från Lissabon till Kina. QleanAir är en långsiktig partner till Deutsche Bahn sedan 10 år, och 
bistår dem med olika luftreningslösningar. Nu kommer vi även att förse dem med fristående luftrenare för 
att skydda personalen från coronaviruset och för att säkerställa driftschemat.

- Eftersom coronapandemin är långt ifrån över vill DB Cargo AG kunna tillhandahålla en hälsosam 
 säger arbetsmiljö och säkerställa driften. Vi är glada att kunna stödja DB Cargo i detta arbete,

Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.

Ordern består av en produktförsäljning av QleanAir FS 30 HEPA och FS 70 HEPA värd 720 TEUR samt ett 
servicekontrakt på 97 TEUR per år. De kommer att placeras i undervisningsrum, mötesrum, pausrum, 
matsalar och kontor på 58 olika platser över hela Tyskland. Leverans kommer att ske under december och 
Q1 2022.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

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

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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