
Pressmeddelande
10 maj 2022 13:15:00 CEST

  QleanAir AB Box 1178 Torggatan 13  171 54 Solna Sweden• •

QleanAir går in i ett nytt marknadssegment i Japan
QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sina två 
första ordrar från produktionsindustrin i Japan för industriella luftrenare.

QleanAir tillkännager sina två första ordrar från produktionsindustrin i Japan på den industriella 
luftrenaren QleanAir FS 70. Den första ordern är ett sexårskontrakt tecknat med en kolfilterproducent 
i Kyoto och den andra beställningen var ett treårigt kontrakt tecknat med en producent inom kemisk 
industri i Tokyo. Båda företagen vill förbättra sin inomhusluft för sina anställda av säkerhetsskäl.

– Detta är ett stort genombrott på den japanska marknaden, som vi förväntar oss kommer att bidra till 
säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.den fortsatta tillväxten för QleanAir i Japan, 

QleanAir är marknadsledare i Japan inom Cabin Solutions och är mycket starka inom 
kontorssegmentet. QleanAirs verksamhet i Japan utökades till luftrenare under 2021, vilket har tagits 
emot mycket väl. Deras fristående luftrenare med HEPA 14-filter har använts i stor utsträckning för 
att skydda kontorspersonal från coronaviruset och skapa en bättre inomhusluftkvalitet generellt. Att 
bryta sig in i produktionsindustrin i Japan för första gången är en viktig händelse i QleanAirs historia.

– Vi är stolta över att kunna bidra till hälsosamma och säkra arbetsplatser i nya marknadssegment, 
säger Glen Shimizu, VD för QleanAir Japan. Detta kommer att bana väg för ytterligare affärsmöjligheter 
på den japanska marknaden.

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 över 11 000 installerade enheter hos över 3 000 kunder inom 
marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2021 hade QleanAir en nettoomsättning om 
450 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 18,5 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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