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QleanAir vinner första ordern från vårdsektorn i 
Tyskland
QleanAir Holding AB (publ), den nischade premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, 
tillkännager sin första beställning från sjukvårdssektorn i Tyskland. Sjukhuset i regionen Hersfeld-
Rotenburg kommer att använda luftrenarna på intensivvårdsavdelningen för att skydda personalen 
från virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften.

QleanAir har ett starkt fotfäste på den tyska marknaden inom logistik- och produktion och rapporterade 
nyligen sin första kund inom skolbranschen. Nu tillkännages den första kunden inom vårdsektorn. 
Kontraktet är på tre år för tre FS 70 HEPA-luftrenare som ska placeras på intensivvårdsavdelningen på ett 
sjukhus i regionen Hersfeld-Rotenburg.

”Sjukhusen är under stort tryck från Covid-19 situationen, särskilt på intensivvårdsavdelningarna. Vi är glada över 
att kunna bidra till att skydda IVA-personalen under denna svåra tid”, säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.

QleanAir Scandinavia tillkännagav nyligen ett stort samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Solna 
och Huddinge, Sverige, om över 77 luftrenare till flera intensivvårdsavdelningar.

Fristående luftreningslösningar är ett effektivt komplement till skyddsutrustning och ventilation och 
rekommenderas av tyska ECDC och Technische Universität i Berlin.

Luftrenaren FS 70 HEPA lanserades under 2020 och är utformad för att minska nivåerna av virus, bakterier 
och andra farliga partiklar i luften effektivt och tyst på vårdinrättningar, skolor och kontor.

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 9 400 installerade enheter hos över 2 500 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC och 
Americas. För helåret 2019 hade QleanAir en nettoomsättning om 457 Mkr och justerad rörelsemarginal 
uppgick till 18 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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