PRESSMEDDELANDE

CLEMONDO LANSERAR GREENIUM HOS TVÄTTA
Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos
hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet
träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull
referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en
utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per
år.
-

Vi ser fram emot att få lansera Greenium tillsammans med Tvätta. Om testerna faller väl ut
kommer Tvätta att bli Sveriges första tvättkedja med helt vegetabiliska rengöringsprodukter.
Det är en fantastisk referenskund för oss och samtidigt ett fantastiskt sätt att få bidra till
miljövänligare fordonsvård i Sverige, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo Group.

Varumärket Tvätta ägs av Tanka i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till
Volvohandlarföreningen och biltvättarna är knutna till bilanläggningarna. För Clemondo innebär det
en närmare relation till Volvohandlarna och goda möjligheter att även få leverera nya
tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service med stöd av Tammermatics nytecknade
ramavtal med kedjan som meddelas i separat pressmeddelande.
-

Hållbarhet är viktigt både för oss och för våra kunder, därför var det självklart att välja
Clemondo. Tillsammans bidrar vi till att Tvätta ska bli Sveriges mest miljövänliga
fordonstvättkedja, säger Lars Blomgren, VD på Tanka i Sverige AB.
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