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Hexatronic får order på kompletta
apparatskåp och aktiv utrustning
för fiberkommunikation
Hexatronic har fått order på systemkomponenter till bredbandsnät för flerfamiljshus.
Leveransen består av egenutvecklade distributions- och apparatskåp samt paneler
med tillhörande passiva fiberprodukter. Till detta kommer Bolaget att leverera aktiva
produkter för TV kommunikation över fibernätet. Bolaget förväntar sig ytterligare
tilläggsbeställningar under projektets gång.
Ordern, från Svensk Infrastruktur, är på ca 3 mkr och kommer att installeras under
2012.
”Vår totala kompetens inom fiberbyggnation uppskattas av våra kunder. Vår
flexibilitet och kunskap tillsammans med kundens önskemål ligger till grund för
konceptet ” säger Kjell Tegnér, ansvarig för Site Solution på Hexatronic.
” Vi tror att vi med denna stora satsning ökar attraktiviteten till våra kunder och ökar
våra möjligheter att följa med i och kunna utnyttja den tekniska utvecklingen. Vi är
övertygade om att detta är en framtidssatsning där enbart fantasin är begränsningen
för framtida användning av en snabb och säker kommunikation”, säger Alexander
Holman för Svensk Infrastruktur
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Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för
bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. Bolaget har tre affärsområden: Network med en egenutveklad
produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår
även produkter för andra kommunikationslösningar. Components, leverantör av bl.a. LED
teknologi från ledande leverantörer. Site Solutions med egenutvecklade prefabricerade
kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Bolaget har sitt säte i
Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic omsatte ca 45 mkr räkenskapsåret 2010/11. För mer
information se www.hexatronic.se.

