
  
 

 

 

Jeven tar över direktförsäljningen av AirMaid® på den  
svenska- & finska marknaden från den 1/1 2023. 
Söderhamn & Stockholm 2022-11-16 

Det senaste årtiondet har det blivit mer och mer fokus på risker med brand i ventilationen från 
restaurangkök. Detta eftersom många bränder startar just i kökets imkanal och kan orsaka 
förödande skada. Branschrekommendationer har tagits fram som ställer krav på bra 
reducering av partiklar som kan orsaka brand i imkanal. 

Samtidigt stiger energikostnaderna vilket ger ökade krav på återvinning av den energi som 
används i köket. För att effektivt kunna återvinna energin i frånluften ställs det ytterligare krav 
på reducering av fettpartiklar.  

Jeven, som är Sveriges största aktör inom storköksventilation, har tidigt utvecklat 
reningsteknik som reducerar fett på ett i särklass effektivaste sätt. Fettfiltret TurboSwing® har 
blivit den branschledande teknik som används i nordiska kök. Avskiljningen sker helt 
mekaniskt genom att matoset får passera en roterande och perforerad skiva. Partiklarna 
kolliderar med skivan och slungas ut samtidigt som den rena luften går vidare till imkanalen. 

Interzon är ett företag som specialiserat sig på rening med ozon. Detta är en välkänd teknik 
som används i många restaurangkök. Med sin produkt AirMaid® tillförs ozon till imkanalen där 
den reaktiva gasen reagerar med fettpartiklarna i matoset. Denna reaktion är mycket effektiv 
både att reducera fett och lukt i frånluft. 

För att kunna erbjuda marknaden den absolut bästa lösningen för fettavskiljning har Jeven 
och Interzon en tid haft ett nära samarbete på marknaden. Bolagen är också systerbolag inom 
Absolent Air Care Group (publ.) Ozonrening kompletterar tekniken i TurboSwing® i och med 
att ozon reagerar lättast med små partiklar och TurboSwing® har bäst avskiljning på lite större 
partiklar.  
 
Nu tar man samarbetet ett steg längre på den svenska marknaden. All personal från Interzons 
svenska försäljningsavdelning och serviceavdelning övergår till Jeven AB. Tecknade 
serviceavtal övergår och löper vidare i Jevens regi. Tillsammans blir vi nu ännu starkare. Under 
den parollen kommer Jeven och Interzon (AirMaid®) att arbeta tillsammans för att erbjuda 
kunderna det bästa av två världar. Interzon AB kommer att fokusera på marknaderna utanför 
Sverige. Där AirMaid® idag säljs via återförsäljare i ett 30-tal länder runt om i världen. 
 

Kontaktuppgifter i bifogat appendix. 

 

Johan Karlberg 
VD, Interzon AB 

Jan Blom 
VD, Jeven AB 



  
 

 
  

  
Appendix. 
 
Gäller från den 1/1 2023. Under tiden fram tills dess hänvisar vi till våra nuvarande kontaktuppgifter 
för Interzon AB (AirMaid®) www.airmaid.se 

 
Försäljning Sverige 

Johnny Groth | johnny.groth@jeven.se | 073-422 69 59 

Anders Tingsvik | anders.tingsvik@jeven.se | 0722-370275 
 
Service Sverige 
service@jeven.se  | 0270-73140 

Order Sverige 
order@jeven.se 

 


