
 
 

 
 
 
 

 
 

Josab Ungern erhåller miljonorder inom Waste Water via affärspartner i Ungern 

 

Josab Ungern har erhållit en order från Indufil Hungária Kft., en affärspartner inom tank- och 

filterlösningar för industriella ändamål. Josabs andel av projektet uppgår till ca 1,4 MSEK. 

Projektet startas omgående och anläggningen kommer att vara klar för drift under andra 

kvartalet 2021. 

 

Den slutliga kunden för det gemensamma projektet, MONO Ipolyfabric KFT. tillverkar målade 

och ytbehandlade inredningsdetaljer för bilindustrin. I dessa processer skapas stora mängder 

kraftigt förorenat och miljöfarligt vatten vilket måste hanteras som farligt avfall med höga 

kostnader som följd i form av transporter och hanteringskostnader.  

 

Genom den lösning som Josab tagit fram med Indufil sedimenteras och absorberas de farliga 

substanserna i vattnet. Den koncentrerade mängden farligt avfall kan sedan lagras i speciella 

tankar från Indufil, och behöver därmed inte transporteras lika ofta och resterande vatten kan 

återanvändas, vilket kraftigt reducerar bolagets miljöpåverkan och totala kostnader för denna 

hantering.  

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft, säger: ”projektet innebär ett genombrott inom waste 
water området för Josab och påvisar återigen på ett nytt användningsområde inom 
miljöområdet för vår AqualiteTM -teknologi, och vi ser med tillförsikt på det fortsatta 
samarbetet med vår partner inom flertalet spännande projekt i framtiden”.   

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 februari 2021. 

Stockholm den 19 februari 2021 

För ytterligare information kontakta: 

 

Henry Koskela  

VD                    

Josab Water Solutions AB (publ)                    

Telefon: +46 (0)70 7496009                                              

E-mail: henry.koskela@josab.com                    

________________________________________________________________________________________________________________               

Om Josab Water Solutions AB  

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets 

patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda 

dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. 

 

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.  

mailto:henry.koskela@josab.com

