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Virtuell rundtur och presentation av
anläggningen på Arlanda.
Drygt ett år efter att Vilokan ADF Solutions slog upp portarna och drog igång
produktionen med att återvinna glykolen från Arlanda och flera andra
flygplatser i Sverige och Norge tar man nu steget ut i världen. Detta kommer
bl a ske genom en kampanj som riktar sig till i princip alla flygplatser runt om
i världen med behov av att ta hand om använd avisningssvätska.
”Vi vill bjuda in representanter från väldigt många flygplatser runt om i världen
till Arlanda då det finns många som har behov av våra tjänster. Tyvärr är det
oftast väldigt upptagna personer med ett fullspäckat schema som vi vill nå. Vi tog
till oss detta och började fundera* hur vi skulle lösa detta och det var då idén
föddes ”om dom inte hinner komma till oss, då kan vi komma till dem”. Genom att
skapa en virtuell rundtur och presentation av anläggningen på Arlanda kan vi nu
bjuda in dessa personer på en rundvandring utan att dom behöver lämna sitt eget
kontor”, säger Lars Rosell, styrelseordförande för Vilokankoncernen och för
Vilokan ADF Solutions. Läs mer här.

Vilokan Group är en koncern för miljön, för ekonomin och för framtiden. Vilokan
Group har på mer än 30 års erfarenhet av innovation inom miljöteknik. Gruppens
utvecklingsbolag, Vilokan Recycling Tech, var en pionjär som försåg den
skandinaviska fordonsindustrin med renings- och återvinningsanläggningar redan
på 1980-talet. Tusentals anläggningar senare har Vilokan vuxit till en koncern av
företag som har hela världen som sitt arbetsfält. Hjärtat i verksamheten är
fortfarande övertygelsen att framgångsrikt miljöarbete bara kan uppnås om det
också är ekonomiskt lönsamt.
Vilokan Group omsätter ca 430 miljoner och har försäljning till drygt 20 länder.
Gruppen består av tre olika affärsområden, Technology, Solutions och Fluid.

Technology -Vilokan Recycling Techär gruppens utvecklingsbolag och
innovationscenter. Teknisk utveckling och projektförsäljning av anläggningar för
rening och återvinning. Skräddarsydda lösningar för industri och offentlig sektor.
Solutions - Vilokan ADF Solutions erbjuder flygplatser världen över hantering av
använd avisningsvätska – rening av vattnet och återvinning av glykolen. Sluter
kretsloppet och skapar en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud.
Erbjuder även finansiering, drift och ägande.
Fluid - Arom-Dekor Kemi, produktion, paketering och försäljning av kemiprodukter
för fordon, industri och hushåll. Välutvecklat logistiknät med egna turbilar och
tankbilar (AdBlue®).
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