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Telekom / Bredband

Lösningar för framtiden
Vi har heltäckande lösningar för olika behov av skydd av framtidens kommunikationsnät. Allt från små kostnadseffektiva mindre enheter till större
teknikhus i olika typer av material. Både tomma hus till nyckelfärdiga enheter
tillhandahålls av oss.
Enkelt uttryckt – Vi är den framtida partnern vad gäller ”skydd av den digitala
allemansrätten”!
Anpassade lösningar
Vår fokus ligger i att lösa våra kunders önskemål som kan variera i både omfattning och
utformning. Vi erbjuder helhetslösningar från
idé till nyckelfärdiga installationer och allt
däremellan, samt anpassar produkterna med
skräddarsydda lösningar för olika ändamål.
Som rådgivande part rekommenderar vi utformningen utifrån era behov. Ni kan välja alla in- och
utvändiga byggnadsdelar, ytskikt, material och
installationer som passar er eller er slutkund.

Många års samlade erfarenheter och “knowhow” samt tillgång till nödvändig teknologi
gör att vi kan leverera produkter som möter
kundens specifika krav och behov.
Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.
Ställer ni höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet, så har ni kommit rätt!
Utmana oss gärna!
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Teknikhusinneslutningar
Vi levererar Teknikhusinneslutningar, ofta
också kallat kiosker, skåp, kurar eller specialcontainers, till telekomindustrin för att skydda
bredband/stadsnät, reservkraft, mobila nät
etcetera.
Ett mångårigt nära samarbete med marknadens
ledande operatörer och systemleverantörer har
gett oss den erfarenhet och kunskap som krävs
för att leverera väl fungerande teknikhusinneslutningar och gjort oss till en av Sveriges
ledande tillverkare inom området.

Exteriör anpassning
En rad olika fasader finns att välja mellan,
till exempel trä, tegel, sten eller stål.

Trygga leveranser och
förväntad kvalitet
Som kund följer vi dig genom hela projektet,
från offertfasen då vi hjälper er med specifikationsarbetet till färdig leverans. Vi prioriterar
leveranssäkerhet och överlämnar teknikhusinneslutningen färdiginstallerad till den plats
där den ska användas.

Tekniska specifikationer
Längder:

1 – 18 m

Bredder:

0,8 – 4,5 m eller större vid
dockade enheter

Vikter:
Byggmaterial:

100 – X kg
metall (svartstål, rostfritt och
aluminium), sandwich, trä eller
kombinationer av dessa

Vi producerar och utvecklar modulära och mobila inneslutningar i olika material såsom t ex trä, stål eller hybrider av de olika
materialen. Med hjälp av sandwiched modulized buildings (SMB) tekniken storleksanpassas konstruktionen efter behov.
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