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Westfield MoS, Stockholm, Sverige
Med 25 restauranger och ett nordiskt klimat var nya Westfield Mall of Scandinavia fast beslutna att hitta den 
bästa lösningen för att återvinna energin i köksfrånluften och minimera lukt, brandrisk och underhåll. Målet var 
att hitta en flexibel lösning, eftersom restauranger kan stänga, flytta, ändra menyn eller bygga om lokalerna.

Fakta
Namn:

Plats:

Industri:

Syfte:

Luftflöde:

Behandlade restauranger:

Lösning:
25 Ozonetech RENA  

Kitchen Solutions

Mått (HxBxD):

Effekt:

Ljudnivå:

Westfield Mall of Scandinavia

Stockholm, Sverige

Köpcentrum

Rena restaurangernas köksfrånluft

172 800 m³/h

25

970 x 750 x 265 mm

1,75 kW

49 dB

De flesta lösningar på marknaden erbjöd teknik 

som antingen hade utrustning i kanalerna, högt 

underhållsbehov, eller inte kunde garantera att det 

inte byggdes upp fett i imkanalen. Dessutom hade 

dessa lösningar inte den flexibilitet om restauranger 

byter lokal oeller justera reningskapaciteten.

Problemet
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Westfield Mall of Scandinavia behövde en lösning som var 

flexibel med lågt underhållsbehov



Unibail-Rodamco (nu URW, Unibail-Rodamco-Westfield) 

återvinner värmeenergin från alla restauranger på 

Westfield Mall of Scandinavia och sparar stora summor 

varje år. Inga luktproblem eller brandincidenter kopplade 

till restaurangköken har rapporterats. Installationen 

på Mall of Scandinavia bidrog till att Ozonetech vann 

Veckans Affärers E-Prize 2017.

Lösningen

Några av de restauranger som har Ozonetech RENA-system installerade på Westfield Mall of Scandinavia.

Utvärdering

Vi installerade ett stort antal Ozonetech RENA system 

som behandlar samtliga 25 restauranger varav 

vissa restauranger delade system. Alla system är 

väggmonterade och kan placeras fritt och på olika 

avstånd från imkanalen. Ozonet produceras av syret 

i luften och leds till kökkanalerna med lättmonterade 

teflonslangar. Alla system fjärrövervakas 24/7.
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Ozonetech RENA Kitchen Solutions behandlar luften från 

stek- och kokytor.



Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


