
   

   
  
 
         

 
PRESSMEDDELANDE 
Malmö, Sverige, 23 juli, 2020 

 
Polygiene och Skywalk inleder nytt lovande 
samarbete  
 
Den Indien-baserade textiltillverkaren Skywalk International är ny partner till Polygiene 
och kommer att behandla både textilier och ansiktsmasker med Polygiene ViralOff®. 
Ordervärdet beräknas ligga mellan 150 000 USD och 200 000 USD per år. 
 

 
 
Skywalk har snabbt svarat mot behovet av antiviralt behandlade ansiktsmasker med distribution via 
egen e-handel. De kommer också att tillhandahålla bomulls- och polyestertyg behandlade med 
ViralOff. ”Polygiene är ett välkänt och pålitligt varumärke och är världsledande på antivirala 
behandlingar för textil. Människor är uppmärksamma och mer medvetna om att skydda sig från virus 
och Polygiene har svaret med en lösning för att eliminera virus samt minska överföring av virus från 
textilier”, säger Yasser Iqbal, marknadschef för Skywalk. 
 
  



   

   
  
 
         

 
 
 
 
Oro över virus-smitta leder också till överdriven tvätt och att ansiktsmasker och kläder slängs i 
onödan. Med ViralOff reduceras mängden virus till bara en bråkdel av en procent på under två 
timmar, vilket i princip resulterar i en produkt som ständigt reducerar mängden virus och bakterier i 
tyget. Detta minskar belastningen på miljön avsevärt. "När pandemin sprider sig - vi har nu cirka 1,2 
miljoner fall även i Indien - ökar också medvetenheten i samhället", säger Vishal Bhandari, teknisk 
chef och kommersiellt ansvarig för Polygiene i södra Asien. ”Vi måste alla göra vad vi kan för att 
möta den här situationen och Skywalk hjälper definitivt till i kampen mot den mörka sidan.” 
 
Gruppen av partners som tillverkar ansiktsmasker med ViralOff ökar ständigt och utöver Skywalk 
International så har även Royal Enfield nu börjat tillverka ansiktsmasker. Turkiska MyMaske, H.A.D. 
och P.A.C. snoods från Tyskland, holländska Senscommon och Xindao samt brittiska P&S Healthcare 
and Bumpaa, kan även de läggas till listan. NZ Sock Company är först ut med en ansiktsmask gjord i 
en blandning av merino-ull och La Sportiva, partner sedan länge, säljer även sin tekniska ansiktsmask 
Stratos med ViralOff. 
 
ViralOff är inte avsedd att förhindra sjukdom, den används för att skydda den behandlade 
produkten.  
 
För mer information: www.skywalkinternational.com.  
Kontakt Skywalk: Yasser Iqbal, skywalkinternational636@gmail.com 
 
Presskontakt Polygiene:  
Ulrika Björk, VD, ubj@polygiene.com, +46 70 921 12 75.  
 
Försäljningskontakt Polygiene södra Asien: 
Vishal Bhandari, teknisk direktör, vishal@polygiene.com, +91 98117 10681 
 
Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: 
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/.  
 
För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com  
 
 
 
Om Polygiene  
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara 
produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och 
produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene 
är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets 
Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 
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