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QleanAir tecknar renrumskontrakt med life science-
företaget CELLINK
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tecknar 
renrumsavtal med CELLINK värt 7,6 MSEK. CELLINK är den globala marknadsledaren inom 3D 
bioprintning och biobläck.

CELLINK, ett dotterbolag till BICO, utvecklar teknik för bioprintning i 3D samt produkter och service för att 
skapa, förstå och behärska biologi vilket underlättar för forskare att utveckla 3D cellkulturer, printa 
mänskliga vävnader och organ för individanpassade behandlingar, genomföra läkemedelsscreening och 
tillhandahålla reologiskt relevanta vävnadsmodeller för testning av kosmetika, personlig hygien och 
sårvård. Från och med årsskiftet kommer CELLINK flytta till nya lokaler i Kallebäck, Göteborg där QleanAir 
kommer designa och bygga ett renrum. Rummet kommer primärt användas för utveckling och produktion 
av reagenser såsom biobläck.

— Vår flytt till Kallebäck inleder ett nytt kapitel för bolaget och ska ses som ett strategiskt beslut för 
att nå vår mission och fortsätta att flytta gränserna för hur 3D-bioprintning kan bidra till att skapa 
framtidens hälsa. I detta sammanhang kommer renrumsfaciliteterna förbättra vår produkt- och 
servicekvalitet. Vi ser fram emot att arbeta med QleanAir i detta viktiga projekt, säger Cecilia 
Edebo, VD för CELLINK.

Ordervärdet på 7,6 MSEK kommer att inkluderas i orderingången under det tredje kvartalet. Ett separat 
serviceavtal tillkommer. Renrumsteamet på QleanAir kommer att påbörja arbetet med lägesanalys och 
lösningsdesign inom kort, i nära samarbete med projektteamet från CELLINK. Installation slutförs under 
den första delen av 2022.

— Vi är glada över att bidra till CELLINKs banbrytande arbete som revolutionerar forskning som vi 
känner den. Detta är ytterligare en bekräftelse på vår starka position inom renrumslösningar i 
detta marknadssegment, säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.

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.

https://www.qleanair.com/en/home
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