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Josab tecknar agentavtal med Aqua Invent i Lomma AB 
Josab har tecknat ett agentavtal med Aqua Invent i Lomma AB avseende försäljning av �ltermaterial, Aqualite™ och Josabs portabla 
vattenreningsprodukter. Aqau Invent erhåller exklusivitet avseende försäljning av Aqualite™ i Sverige och Danmark för hushållsprodukter 
inkluderande pooler. Agenten har även rätt att sälja Aqualite™ inom andra områden men utan exklusivitet. Agenten har också, utan 
exklusivitet, rätten att marknadsföra och sälja Josabs portabla enheter för vattenrening i Skandinavien och övriga Europa.

Jane Jeppsson, VD, Josab Water Solutions AB, säger: ”detta ingår i vår strategi att öka både försäljningen, i Sverige och på andra 
marknader samt att återstarta vår verksamhet med portabla enheter för bland annat krissituationer".

Josab Water Solutions AB har nyligen 
publicerat sin delårsrapport som kan 
hittas på vår hemsida.

Https://josab.com/investors/#�nancials
_reports

Tillsammans med vår partner Aqua Invent i Lomma AB testades Josab �ltermaterialet Aqualite™ i en portabel reningsenhet i mitten av 
augusti i Lomma, Skåne. När en kris inträffar, när samhällets vattenförsörjning brister, kan Josabs Aqualite™ behandla den närmaste 
vattenkälla och på så sätt förse de omgivande invånarna med tillräckligt bra dricksvatten som uppfyller WHO:s standarder. Under de 
senaste två decennierna har Josab tillhandahållit hållbara dricksvattenlösningen för nödsituationer till mer än 30 länder runt om i världen

För mer information om Josab Water Solutions AB, 
besök vår hemsida eller kontakta oss.
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, Sweden
www.josab.com      www.josabhungary.com
Email: info@josab.com    Tel: +46 (0)8 121 389 00



Utställning 

Josab +
Clear Industry

Projektet kommer avsevärt att förbättra resursutnyttjandet av organiskt avfall i 
Kina. Jämfört med det vanliga sättet att sälja organiska avfallsrester vid 
boskapsuppfödning, eller för biotransformation på plats, etc., kan en 
nedbrytningsprocess med hjälp av svarta soldat�ugor minska risken för 
sekundär förorening i efterföljande processer, men också uppnå den mest 
effektiva omvandlingen från organiska avfallsrester till högvärdiga 
proteinprodukter. Samtidigt kommer Clear Industry att utnyttja spillvärmen som 
produceras när avfallet förbränns till att förbättra energianvändningen. Detta är 
den mest ekonomiska, hållbara och koldioxidsnåla lösningen i dagsläget för 
behandling av organiskt avfall.

Den 2 september �ck Clear Industry Suzhou, dotterbolag till Josab Water 
Solutions AB, klart att de vunnit en upphandling hos China Everbright 
Environmental Energy Group. Projektet omfattar att bygga en helautomatisk 
fabrik för uppfödning av svarta soldat�ugor, larvprotein för djuruppfödning, med 
en daglig produktion om 8 ton färska larver i en tioårig BOT-modell. Projektet 
kommer att byggas i Everbrights anläggning i Siyang, som kommer sälja det 
förbehandlade organiska avfallet till Clear Industrys fabrik för uppfödning av 
svarta soldat�ugor. Redan 2020 sålde Clear Industry förbehandlingsutrustningen 
för avfallet, AQUAQ, till Everbright i Siyang. Denna förbehandlingsprocess är 
högeffektiv samt miljövänlig och kan behandla 100 ton avfall per dag.

Clear Industry som deltar i 
China Sanitation Expo 2022

Den 4 - 8e Augusti 2022 genomfördes Fujian 2021-
2022 “Annual Meeting of the China Urban 
Environmental Sanitation Association” och “China 
Environmental Sanitation Expo 2022”. Evenemanget 
anses vara ett av de mest in�ytelserika 
professionella evenemangen inom den kinesiska 
avfallshanterings- och sanitetsindustrin.

Suzhou Clear Industry deltog för första gången i 
Sanitation Expo. Företaget vann "Excellence 
Innovation Process Award" på årsmötet tack vare 
dess innovativa och effektiva behandling av 
organiskt avfall. Den nya teknologin som 
introducerades av företaget under eventet hyllades 
enhälligt av branschfolk.

Josab ZEOKIOSK™ 
installation och 
driftsättning i 
Elfenbenskusten

Clear Industry vann upphandlingen 
för Everbright Siyang

Josabs ZEOKIOSK™ demo-maskin har 
äntligen anlänt till Elfenbenskusten. 
Med hjälp av vår agent för väst Afrika, 
Yquos SAS,  samt lokala partners, har 
testenheten börjat installeras och 
anpassas för kommande tester. Amihai 
Revah från Yquos och David Csiszar, 
teknisk chef för Josab Ungern hjälper 

till med den lokala organisationen och 
installation.

Josabs ZEOKIOSK™ är en miljövänlig 
vattenreningsenhet som kan installeras var som 
helst där det �nns el och tillgång till en 
vattenkälla, ex. kommunalt vatten. Den är både 
enkel att installera och lätt att underhålla. 
Systemet har en �exibel betalningsfunktion och 
där användaren kan välja hur mycket vatten de 
behöver. Josabs ZEOKIOSK™ passar bra i 
städer, i gatuhörnor samt på allmänna platser.


