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QleanAir vinner ytterligare en stor affär inom 
kontorssegmentet i Tyskland
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, vinner 
ytterligare en stor order inom kontorssegmentet i Tyskland inom produktkategorin Facility 
solutions. Affären består av ett försäljningskontrakt på 60 fristående luftrenare till en av Tysklands 
mest kända charkuteriproducenter.

Företaget investerar i 60 enheter av FS 30 luftrenare för att säkra hälsosam inomhusluft, förhindra 
spridning av coronaviruset och skydda de anställda. De fristående luftrenarna kommer placeras i 
kontorslokalerna på huvudkontoret och i affären ingår också ett treårigt serviceavtal. Företaget som 
producerar charkuterier sedan över 150 år är ett av Tysklands mest kända varumärken och har drivits av 
samma familj i generationer.

- Det är ett sant nöje att hjälpa denna nationalklenod säkra en hälsosam arbetsmiljö för sina kontorsanställda, 
säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.

Den fristående luftrenaren FS 30 HEPA lanserades i slutet av 2020 och är utformad för att minska nivåerna 
av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften i vårdinrättningar, skolor, arbetsplatser och andra 
delade utrymmen.

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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