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Coor introducerar ett bättre inomhusklimat 
Inomhusklimatet på arbetsplatsen påverkar och engagerar oss 
alla. Studier visar bland annat att produktiviteten kan öka upp 
till tolv procent med bättre luft på kontoret. Nu lanserar Coor 
SmartClimate™, en lösning för att mäta och förbättra inomhus-
klimatet.  
 
Dålig luft i mötesrummet, för högt ljud i kontorslandskapet, för varmt eller 
för kallt. Inomhusklimatet på arbetsplatsen påverkar oss alla och det finns 
ett starkt samband mellan ett bra inomhusklimat och välmående och pro-
duktiva medarbetare. Coor lanserar nu SmartClimate™, en lösning för att 
med hjälp av trådlösa sensorer mäta inomhusklimatet. Coors specialister 
inom arbetsplatsservice analyserar sedan denna data och kommer med 
förslag på skräddarsydda åtgärder.  
 

– Med Coor SmartClimate™ stärker vi ytterligare vår portfölj av 
smarta lösningar som bygger på IoT-teknik. Lösningar som hjälper 
våra kunder att skapa attraktiva, hälsosamma och produktiva ar-
betsplatser för sina medarbetare, säger Fredrik Sandqvist, Inno-
vationschef på Coor. 
 

Kort om SmartClimate™ 
 

• Trådlösa sensorer som mäter olika typer av data, exempelvis tem-
peratur, luftfuktighet, koldioxid och ljudnivå 

• Coors specialister inom arbetsplatsservice genomför även kvalita-
tiva intervjuer 

• Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa data kan Coors 
specialister komma med förslag på skräddarsydda åtgärder som 
förbättrar inomhusklimatet 
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Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se. För ytterligare information, kontakta  

Fredrik Sandquist Innovationschef, Coor +46 10 559 59 53 fredrik.sandquist@coor.com 

Sofie Schough Tf. Kommunikationsdirektör, Coor  
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Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakro-
nan och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 september 2017 hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och 
Finland, och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i 
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i 
ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.se 
 
 


