
	
	
	

Pressmeddelande 19/04/2017 

 

MUNTERS STÄRKER SIN POSITION INOM LUFTBEHANDLING PÅ DEN 
AMERIKANSKA MARKNADEN 

Munters Group stärker sin ledande marknadsposition genom att ingå tre strategiskt viktiga avtal 
med ledande amerikanska livsmedelskedjor. 

Munters, en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och klimatlösningar, har idag 
meddelat att man under de senaste 12 månaderna har ingått tre strategiska avtal med ledande amerikanska 
livsmedelskedjor. 

Avtalen ligger i linje med Munters strategi om att stärka sin position i USA samt att fånga den trend där kunderna 
är angelägna om att övergå till mer avancerade och energieffektiva lösningar. Med Munters lösningar kan kunden 
upprätthålla önskad luftfuktighet och samtidigt minska energikostnaderna. 

Samtliga tre avtal omfattar implementering av systemet DOAS (Dedicated Outdoor Air System) som är en 
energieffektiv teknologi för takventilation. Ett av avtalen innefattar ett två-års-kontrakt som behandlar utomhusluft 
för mer än 60 butiker tillhörande den näst största lågprisåterförsäljaren i USA. 

”Dessa nya partnerskap bevisar efterfrågan på våra lösningar på den amerikanska marknaden, samt att vi är väl 
positionerade för fortsatt tillväxt i attraktiva segment. Vi är stolta över att våra luftbehandlingslösningar kan bidra 
till en bättre och mer energieffektiv inomhusmiljö för våra kunder. Vårt DOAS-system erbjuder den mest 
energieffektiva lösningen tillgänglig på marknaden idag, vilken bidrar med upp till 40 % i energibesparingar för 
livsmedelsbutiker jämfört med luftkonditioneringssystem”, säger Scott Haynes, President Munters Business Area 
Air Treatment. 
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Om Munters 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik 
skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland 
livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 
företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 
medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning.  

För mer information, besök www.munters.com. 

 

	


