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QleanAir tillkännager ytterligare en stor order från 
skolsektorn i Tyskland
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager 
ytterligare en stor order från skolsektorn i Tyskland. Detta är den andra stora ordern för HEPA 14 
luftrenare från samma skoldistrikt, värt cirka 4,9 MSEK.

Den nya ordern består av ett tvåårigt hyreskontrakt till ett värde av cirka 4,9 MSEK för FS 30 HEPA och FS 70 
HEPA luftrenare för leverans under det första kvartalet 2021. Skoldistriktet i Rhein-Main-området skrev ett 
första kontrakt till ett värde av 5 MSEK som tillkännagavs den 10 december. De båda ordrarna är de största 
i QleanAirs historia inom segmentet Facility Solutions.

- Coronapandemin har ökat medvetenheten om vikten av god kvalitet i inomhusluften i Tyskland, och den har 
visat på behovet av att förbättra luftkvaliteten i många skolor. På QleanAir i Tyskland är vi hedrade över att 

, säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.kunna bidra till en hälsosam och säker inomhusmiljö i skolorna

Den lokala regeringen i fem tyska regioner subventionerar investeringar i luftkvalitet i skolor, som ett 
komplement till undermålig ventilation. Luftrengöring med HEPA 14-filter minskar koncentrationen av 
virus, bakterier och andra föroreningar i luften och rekommenderas av Technische Universität i Berlin och 
tyska ECDC.

- På QleanAir är vi stolta över att kunna bidra till en säkrare miljö för organisationer som påverkas av pandemin, 
till exempel skolor, säger Christina Lindstedt, VD, QleanAir.

Både FS 70 HEPA och FS 30 HEPA lanserades under 2020 och är utformade för att minska nivåerna av virus, 
bakterier och andra farliga partiklar i luften. Enheterna är designade för miljöer med höga krav på effektiv 
luftrening och låga ljudnivåer, såsom 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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