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PRESSEMEDDELELSE: 

BLUE OCEAN ROBOTICS OG SÆBEREN SÆTTER KLARE LINJER FOR 

UDVIKLINGEN I RENGØRINGSBRANCHEN 

Blue Ocean Robotics har indgået et samarbejde med danske SæbeRen, der er kendt 

for at levere nogle af markedets bedste rengøringsløsninger til den professionelle 

rengøringsbranche. Nu vil de to innovative virksomheder forme udviklingen i 

branchen, og det bliver med fokus på gulvvaskerobotten, RA660 Navi. 

ODENSE, DANMARK – 13. JULI 2016 - Blue Ocean Robotics og SæbeRen har indgået et salgspartnerskab, der 

gør SæbeRen til forhandler af gulvvaskerobotten, RA660 Navi. Samarbejdet er en naturlig udvikling for begge 

virksomheder, der har en vision om at tilbyde innovative løsninger. Sammen vil de to danske virksomheder forme 

udviklingen i den professionelle rengøringsbranche. 

”Det nyligt etablerede samarbejde med Blue Ocean Robotics omkring gulvvaskerobotten, RA660 Navi, ser vi i 

SæbeRen som en positiv og naturlig udvikling, da det falder helt i tråd med SæbeRens vision om at være 

innovativ og firstmover omkring udviklingen i rengøringsbranchen. SæbeRen vil være med til at tegne fremtiden 

og udviklingen i branchen”, udtaler Erik Busk, Direktør, SæbeRen. 

Med offentliggørelsen af samarbejdet kan RA660 Navi nu forhandles hos SæbeRen, og det skal være med til at 

sikre udbredelsen af den succesfulde robotløsning på det danske marked. Casper Craggs, Vice President of 

Business Development hos Blue Ocean Robotics, ser store muligheder i samarbejdet med SæbeRen: 

"Vi er meget glade for samarbejdet med SæbeRen og ser dem som en stærk partner for os på det danske 

marked. Gulvvaskerobotten, RA660 Navi har vundet Innovation Award 2016 ved verdens største rengøringsmesse 

i Amsterdam, og den passer perfekt til SæbeRens portefølje og vision om at være innovativ og udvikle 

rengøringsbranchen. Samarbejdet med SæbeRen vil uden tvivl hjælpe os med at bringe RA660 Navi endnu 

hurtigere og bredere ud i et kraftigt voksende marked, hvilket vi ser meget frem til." 

Kom og mød SæbeRen på Hotel Svendborg, når de sammen med Blue Ocean Robotics udstiller RA660 Navi på en 

fælles stand på Dansk Rengøringsteknisk Forenings seminar om facility management & nudging. Seminaret 

afholdes på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg d. 12.-13. Oktober 2016. 

Om RA660 Navi 
RA660 Navi er en robot designet til at vaske større arealer, eksempelvis gangarealer og produktionshaller, eller 

andre steder, hvor der er behov for hyppig rengøring. Dermed løser robotten store og tunge gulvvaskeopgaver og 

frigiver ressourcer til, at personalet kan varetage andre opgaver. 

Læs mere om RA660 Navi her. 

Om SæbeRen 
SæbeRen er en dansk totalleverandør af nogle af markedets bedste produkter til daglig-, hoved- og 

specialrengøring. Virksomheden har stor erfaring og know-how omkring alt fra kemi til rengøringsmetoder, og har 

fokus på økonomi, ergonomi og miljø, der tilsammen udgør den bedste individuelle rengøringsløsning til den 

professionelle rengøringsbranche. SæbeRen ønsker at være branchens bedste leverandør og samarbejdspartner, 

og netop derfor fokuserer man på kunden som en partner. 

Om Blue Ocean Robotics 
Blue Ocean Robotics anvender robotteknologi til at skabe innovative løsninger til slutbrugere og nye forretninger 

gennem partnerskab. 

http://www.blue-ocean-robotics.com/umbraco/surface/redirect/index/7637
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Blue Ocean Robotics kontakt:   SæbeRen kontakt: 

Casper M. Craggs    Erik Busk 

Vice President of Business Development  Direktør 

+45 7199 5626     +45 2099 9009 

cmc@blue-ocean-robotics.com   info@seberen.dk 
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