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QleanAir vinner den hittills största ordern för renrum 
i USA
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av nischade lösningar för rening av inomhusluft, 
tillkännager en order för ett nytt renrum till ett framstående amerikanskt 
universitetssjukhussystem. Ordern är företagets hittills största inom produktkategorin Room 
Solutions till ett totalt värde av USD 989 000. Dessutom har ett serviceavtal för tre år tecknats. Det 
nya renrummet är planerat att börja implementeras under Q1 2021.

QleanAir har fått en order för att tillhandahålla ett renrum, som uppfyller kraven från USP 797 och USP 800, 
till det största sjukhuset inom ett framstående universitetssjukhussystem i USA. Med cirka 1000 
sjukhussängar är det ett av delstatens främsta sjukhus. Sjukhusapotekets renrum designades och byggdes 
för cirka 15 år sedan och behövd renoveras. Eftersom det är det enda renrummet på sjukhuset var det inte 
ett alternativ att stänga det och att outsourca läkemedelsberedningen skulle vara logistiskt och ekonomiskt 
svårt att genomföra.

Därför har QleanAir designat en flerstegsprocess för att bygga det nya renrummet inuti det befintliga 
renrummet för att möjliggöra fortsatt läkemedelsberedning under konstruktionstiden. Värdet på Room 
Solution lösningen med det nyckelfärdiga renrummet uppgår till USD 989 000. Leverans och installation 
planeras att påbörjas under första kvartalet 2021. Dessutom har QleanAir tecknat ett serviceavtal för tre år.

Sedan 2016 har QleanAir installerat fem modulära renrum, Room Solutions, för olika sjukhus och kliniker 
som ägs och drivs av samma universitetssjukhussystem i USA. Över hela USA har QleanAir 
renrumsinstallationer på olika sjukhus, kliniker och apotek.

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.

Denna information är sådan information som QleanAir Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-12-30 13:45 CET.

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