Stockholm/Helsinki 21 December 2020

Meltron får följdbeställning från Metsä Board i Finland
Meltron har fått en ytterligare beställning av Meltron High Bay (MHB) belysning från Metsä
Board i Finland. Kunden har sedan några månader utvärderat produkten i en pilotinstallation i sin fabrik i Äänekosi. Kunden är mycket nöjd med den överlägsna kvaliteten I
Meltrons produkt, särskilt med tanke på den tuffa miljö där den installerats. Den mycket
jämna ljusspridningen och optiken i Meltron High Bay ger en tydlig förbättring i arbetsmiljön.
Med det positiva resultatet från pilot-installationen har Metsä Board beslutat att genomföra
en full produktions-installation av MHB belysning och beställt ytterligare enheter från
Meltron till ett värde av uppemot 300 kkr.
- Vi är naturligtvis glada att våra kunder så tydligt ser värdet i våra produkters egenskaperoch
prestanda, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Industrisegmentet, särskilt tillverkande
industri, är mycket viktigt för Meltron. Våra produkter har designats och byggs för tuffa
förhållanden och ger mycket bra ljus. Vi är glada att ett företag som Metsä Board har valt oss
som fortsatt leverantör. Det ger oss möjlighet att utöka samarbetet med andra anläggningar
inom Metsä Board Group.
Vi hoppas snart kunna bekräfta liknande följdbeställningar från andra stora industriföretag,
avslutar Ville Sistonen.

Om Meltron – “More than Just Light”
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och

hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.
Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.
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Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi
Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki
Läs mer på www.meltron.com
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