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QleanAir tillkännager två större ordrar från IT- och 
telekombranschen i Japan
QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager två större 
ordrar från företag inom IT- respektive telekombranschen i Japan. Ordrarna består av hyresavtal för 
totalt 62 mobila luftrenare.

Kunderna är båda baserade i Tokyo och kommer använda luftrenarna i sina kontorslandskap, 
loungemiljöer och lunchrum. Målet är att rena luften från virus, pollen och andra föroreningar för att 
minska risken för virusspridning, allergier och astma bland personalen. Luftrenarna kommer även 
möjliggöra ett minskat användande av fysiska avskärmningar och munskydd. 

– Vi är stolta över att kunna bidra till säkrare och hälsosammare arbetsmiljöer på den japanska 
 säger Christina marknaden och vi är nöjda med att vi fortsätter att växa vår verksamhet i Japan,

Lindstedt, VD på QleanAir.

Den ena ordern är ett treårigt hyresavtal inklusive service med funktionsgaranti till ett stort företag 
inom telekommunikation. Installation av de totalt 27 enheterna FS 70 HEPA och FS 15 HEPA kommer 
ske i december 2022.

Den andra ordern är ett femårigt hyresavtal inklusive service med funktionsgaranti till ett stort företag 
inom IT-branschen. Installation av de totalt 35 enheterna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA är planerad i 
maj 2023.

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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