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SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, 

mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande 

TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas 

största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var 

cirka 93 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com. 
 

Pressmeddelande 
Stockholm, 7 maj 2014 

SCA lanserar två innovativa IT-baserade tjänster 
för renare toalettutrymmen 
 
SCA med det globala varumärket Tork stärker sin position inom serviceindustrin genom två 
nya innovativa IT-baserade tjänster: Bloe

® 
och Tork EasyCube

TM
. Tjänsterna visar 

information i realtid från toalettutrymmen om till exempel besöksfrekvens och förbrukning. 
Tjänsterna underlättar för företag med städning och rengöring som affärsidé. 
 
Informationen från de intelligenta lösningarna visas enkelt och lättillgängligt – antingen via en 
dator, smartphones och surfplattor.  Den som erbjuder städtjänster får en snabb överblick om när 
och var städning behövs. De traditionella städscheman som nu används ersätts av städning vid 
behov. 
 

“SCAs innovationsarbete drivs av en djupgående förståelse för våra kunders och användares 
vardagliga behov. Innovationer som Tork EasyCube

TM
 och Bloe

®
 är viktiga för vår framtida 

framgång och konkurrenskraft. Det stärker också våra kunders och användares lojalitet och 
kundnöjdhet”, säger Jan Johansson, President och CEO på SCA.  
 

SCA är ett ledande globalt hygien och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara 
personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Innovation och hållbarhet är 
väl integrerat i företagets affärsmodell. Bloe

®
 och Tork EasyCube

TM
 är effektiva vägar att leverera 

mervärde för kunder och användare genom öppen innovation med externa samarbetspartners och 
mindre uppköp. De kommer att komplettera SCAs nuvarande portfölj och öka företagets ställning 
som en globalt ledande hygienspecialist.  

Tork EasyCube
TM 

i korthet: Ett intelligent system utvecklat tillsammans med Facility Service 
företag. Baserat på realtidsdata från smarta dispensrar gör Tork EasyCube

TM
 det möjligt för facility 

managers och deras personal att i framtiden städa vid behov.  
 
Bloe

®
 i korthet: En ny servicelösning baserad på realtidsdata från uppkopplade toaletter och 

urinoarer med attraktiv design. Den förser besökaren med en förhöjd upplevelse och 
städtjänstföretag med insikter om antalet besökare och användning. Den innefattar också 
integrerade skärmar för visuell kommunikation gentemot besökarna och innovativa egenskaper 
som automatiskt underlättar städning, kontrollerar lukt och reducerar vattenanvändning. Ett unikt 
ventilationssystem med aromatiska oljor skapar en uppfriskande doft i toalettutrymmet.  
 
Tork EasyCube

TM 
och

 
Bloe

® 
kommer inledningsvis att finnas tillgängliga på utvalda marknader i 

Europa. 
 
Länk till mer information: www.sca-tork.com  


