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QleanAir förnyar kontrakt för sex renrum i USA
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att
man förnyar ett avtal om sex renrum inom en och samma sjukvårdsorganisation i USA.
QleanAir har förnyat kontraktet för sex USP797 och USP800-kompatibla renrum för en ledande New Yorkbaserad sjukvårdsorganisation. QleanAir designade och installerade det första av totalt sex renrum för över
tre år sedan med ett hyresavtal med ett fullservice- och underhållsavtal. Kunden har nu, efter att ha varit
nöjd med både renrumslösningen och servicepartnerskapet med QleanAir, valt att förnya sitt
kontrakt med QleanAir. Renrummen som används för medicinberedning, är kritiska för den pågående
vården och säkerheten för sjukvårdsorganisationens patienter och personal. Kunden valde att förlänga
hyresavtalen med ytterligare 3 år, till ett värde av drygt 700 000 USD.
- "Jag kan inte tänka mig en bättre bekräftelse på styrkan i våra lösningar än förnyelsen av sex av våra
renrumshyresavtal med en ledande sjukvårdsorganisation i staten New York. Kombinationen av QleanAirs
högkvalitativa lösningar och garantin att vi lever upp till gällande regelverk gör det möjligt för farmaceuterna att
göra det de gör bäst – fokusera på att behandla patienter, säger Brad Ballantine, chef för QleanAirs
nordamerikanska verksamhet.
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 08528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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