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Camfil er glade for at kunne annoncere overtagelsen 
af Resemas aktiviteter i Sverige og Danmark.

Resema blev etableret i 1969 af Rune Sellö og har 
i dag produktion i Tranås og Aneby, salgskontorer i 
Stockholm og Malmö og et søsterselskab i Danmark.

”Camfil har et meget stærkt brand og er familieejet 
med lignende værdier som Resema inden for  
eksempel kvalitet og bæredygtighed, hvilket gør at  
vi passer godt ind i deres koncern”, siger Magnus  
og Peter Sellö, ejere af Resema. 

Resemas virksomhed med cirka 65 ansatte og 100 mill. SEK i omsætning er fokuseret på udvikling, fremstilling 
og markedsføring af luftfiltre til optimal luftfiltrering. Fra starten har Resema opbygget en stærk markedsposition i 
Sverige baseret på pålidelighed og gode filterprodukter. 

”Vi byder Resema velkommen til Camfil-familien, og sammen styrker vi vores engagement på markedet”, siger Else 
Marie Sørensen, Adm. direktør Camfil A/S, og fortsætter. ”Resema har et lignende set-up som Camfil og vil tilføje 
ekspertise og produkter, der skaber merværdi for kunderne.”

For yderligere information eller kommentarer, kontakt venligst:

Else Marie Sørensen    Trine Lassen Wiedenhofer
Adm. Direktør, Camfil A/S    Regionsansvarlig, Resema A/S
2089 4433     4124 4444
elsemarie.sorensen@camfil.com   trine@resema.dk

OM CAMFIL - I mere end et halvt århundrede har Camfil hjulpet mennesker med at indånde renere luft. Som førende producent 
af renluftsløsninger i topklasse, leverer vi kommercielle og industrielle løsninger til luftfiltrering, som forbedrer produktivitet og 
beskytter udstyr, minimerer energiforbruget og gavner menneskers sundhed og miljøet. Vi er overbeviste om, at de bedste  
løsninger for vores kunder også er de bedste løsninger for vores planet. Det er derfor, at vi hvert enkelt skridt på vejen - fra  
design til levering og over hele produktets livscyklus - overvejer virkningerne af hvad vi gør både for mennesker og verden 
omkring os. Gennem en ny tilgang til problemløsning, innovativt design, præcis processtyring og et stærkt kundefokus har vi til 
formål at spare mere, bruge mindre og finde bedre løsninger - så vi alle kan trække vejret lettere. Camfil koncernen har hoved-
kontor i Stockholm, Sverige og har 30 produktionsanlæg, seks R&D-centre, lokale salgskontorer i 30 lande og 4.800 ansatte  
og vokser stadig. Vi er stolte over at hjælpe kunder i en bred vifte af industrier og virksomheder over hele verden. For at finde 
ud af hvordan Camfil kan hjælpe dig med at beskytte mennesker, processer og miljø, besøg os på www.camfil.dk.
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