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Taiga levererar nya klädsystem till Falcks
ambulanspersonal
Varbergsföretaget Taiga AB har skrivit ett viktigt avtal m ed Falck
Sverige AB värt 6 till 8 m iljoner kronor. Ordern handlar om att leverera
funktionella klädsystem , från underställ till yttre skyddsplagg, till Falcks
sam tliga 800 am bulanspersonal i Sverige.
-

Det här är ett viktigt avtal för Taiga inom ambulanssegmentet där vi växer
starkt just nu. Det är också glädjande när företag ser fördelar med att klä sin
personal rätt och ge dem de bästa förutsättningar att utföra ett bra arbete.
Och det påverkar givetvis dig och mig som patient! Samarbetet med Falck
kommer att ge oss båda nya möjligheter att utvecklas i vårt arbete samt ge
nya ingångar i övriga nordiska länder, säger Taigas VD Ann Rydholm.

Avtalet löper på 3 år med chans till ytterligare två års förlängning, vilket innebär att
det vid en kontraktsförlängning kan handla om upp till 8 miljoner kronor. För Taiga
genererar det bra beläggning i de fabriker där företaget idag har tillverkning.
Totalt finns det drygt 800 personer som arbetar på Falck Ambulans i Sverige, som
har ca 50% av den privata ambulansmarknaden. Dessa skall successivt förses med
nya skyddskläder i TMB-block® (Taiga Micro Biological block) samt stationskläder i
funktionsmaterial. Rescue TMB-block® kläderna har ett unikt skydd mot vätskeburen
smitta från såväl människa som djur och mot kemikalier som bensin, batterisyra,
släckskum, hydraulolja och klor. Dessutom är det vind- och vattentätt.
-

Det ger ett fullgott skydd i svårt utsatta situationer där det krävs att
ambulanspersonalen fokuserar på patienten och inte på det som kan ske runt
omkring. Att välja kvalitetsprodukter med stor funktionalitet och lång
hållbarhet, gynnar inte bara Falck som företag, utan har även en positiv effekt
på vårt klimat, säger Thomas Dahl på Falck.

En del av plaggen har tagits fram i samarbete med Falck och specialanpassats för att
fungera i ambulanspersonalens vardag. Liksom Taigas övriga klädsystem kommer
dessa att innehålla flera lager, där varje lager har sin funktion – att hålla personen
torr, isolera värme, hålla borta väta samt skydda mot farliga bakterier och kemikalier.
Detta gör att klädsystemen fungerar mycket väl i extrema förhållanden, oavsett
arbetsförhållanden och klimat.
Taiga levererar också arbetskläder till bland andra polis, fjällräddning, polarforskning
och kustbevakning.
Taiga vann upphandlingen i konkurrens med ett flertal andra aktörer på marknaden.
Det här är Taiga
Taiga startade 1982 med ambitionen att vara den främsta tillverkaren av riktigt bra
arbetskläder. I snart 30 år har man varit föregångare och utvecklat klädsystem för
arbete i alla klimat. Taiga arbetar med fem produktsegment: Function, High
Visibility, Power, Ambulance och Military & Law Enforcement. Företaget har sin bas i
Varberg och omsatte 49 miljoner kronor förra året. Totalt har företaget 17
anställda. Under åren har Taiga etablerat ett brett kontaktnät med några av Sveriges

främsta testare och bedömare av arbetskläder och man samarbetar bla med sina
kunder, specialister på arbetsmiljö och forskare på Lunds Universitet.
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