
Distributionsavtal stärker LifeCleans
närvaro inom facility management
LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal
med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera
marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige,
Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden
HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund –
servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.

”Att Tingstad väljer att inkludera LifeCleans standard- och plusprodukter i sitt sortiment är en
fjäder i hatten då Tingstad är mycket starka inom b.la. städ och lokalvård och HoReCa. Därtill
är deras hållbarhetsarbete inspirerande, b.la. genom miljöcertifiering och med tydliga
hållbarhetsmål – områden där LifeClean kan bidra till att göra skillnad. Vi ser redan nu att vårt
samarbete med Tingstad kommer att leda till resultat, då vi redan har kommit in hos
servicetjänstbolaget Dannebacken.”, säger Melodi Khoei, nordisk försäljningschef för LifeClean
International.

”Vi på Dannebacken service AB vill göra så lite negativt avtryck på miljön som möjligt. Vi vill
samtidigt leverera hög kvalité, hygieniska & effektiva städtjänster till våra kunder. Dessutom vill
vi arbeta med arbetsmiljövänliga produkter som minimerar risker för vår personal. LifeClean
uppfyllde alla dessa kriterier. Vi ser ett stort användningsområde för LifeClean nu när det råder
pandemier ute i världen. Men även för den mer vardagliga smittspridningen ute i samhället.”,
säger Jessica Rundgren, Utbildning & Säkerhetsansvarig för Dannebacken service AB.

Om Tingstad:
Sedan 1959 har det familjeägda företaget Tingstad levererat förbrukningsmaterial, arbetskläder
och utrustning till verksamheter inom de flesta branscher. Bolagets marknadsledande position
och erbjudande inkluderar fördelaktigt pris, brett sortiment, hög leveranssäkerhet och starkt
hållbarhetsengagemang.

Tingstads huvudkontor och logistikcenter är beläget i Göteborg men närvaron sträcker sig över
hela Norden med 13 försäljningskontor i Sverige, Norge och Finland samt en mycket
framgångsrik e-handelsnärvaro. Tingstad har 500 anställda och är Sveriges fjärde största E-
handelsföretag med en omsättning på omkring 2,5 mdkr. 

Om Dannebacken service AB:
Dannebacken service erbjuder hållbara servicetjänster för arbetsplatser, fastigheter och hem.
Vi erbjuder hållbar lokalvård, yttre skötsel och bemanning. Under årtionden har vi genom
kunnighet och engagemang levererat rena, trivsamma och säkra miljöer till våra kunder. Vi är
verksamma i Västra Götaland och de flesta verksamhetsområden finns representerade i våra
uppdrag såsom; kontor, fastigheter, utbildning, industri, handel, vård och privata hem med
mera. Vi är över 200 medarbetare som tillsammans ser till att göra våra kunder nöjda.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 |
adviser@eminova.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
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Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning,
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter.
Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-,
biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en
mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik,
patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean
koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och
tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus.
Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.  


