
  Stockholm/Helsingfors 16 november 2021 
 
Meltron får en order på High-Bay från UPM i Valkeakoski, Finland 
   
Meltron har säkrat en order på 30,000 EUR från ett av de största företagen i Finland, UPM, 
ett globalt skogsföretag. UPM’s produktionsanläggning i Valkeakoski har beställt cirka 100 
enheter av Meltron’s avancerade LED High-Bay system, som är designat för stora 
industrihallar. Detta är första gången UPM beställer High-Bay systemet, och det är den andra  
UPM-anläggningen, som kommer installera Meltrons produkter. UPM i Jämsänkoski har 
redan Meltron’s PL och PLS produkter.  

- Meltron High-Bay system valdes på basis av kvalitet, energieffektivitet och speciellt 
på ljusoptiken, som förbättrar ljusspridningen, säkerhet och produktivitet, säger 
Jarmo Korpisalo, Meltron försäljning Finland. UPM har cirka 60 
produktionsanläggningar i Europa och över 30 anläggningar bara i Finland. De 
positiva kundreaktionerna lägger grunden för att UPM kan bli en viktig 
återkommande beställare för Meltron. 

 
- Vi får nu alltmer feed-back från våra kunder att belysning bedöms inte bara på 

energi- och kostnadsbesparingar utan också på grundval av förbättringar i 
produktivitet och säkerhet. Det ger Meltron ett starkt framtida utgångsläge eftersom 
Meltron’s produkter karaktäriseras av mycket goda optiska prestanda och 
ljusspridning, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. 

  
Alla nya Meltron kunder, som vi fått de senaste 12 månaderna är av samma dignitet som 
UPM, så vi ser nu positivt på 2022 det äntligen lättar upp efter covidpandemin, 
sammanfattar 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.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
 
Ville Sistonen, VD för Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi  
 
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm 
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki 
Läs mer på www.meltron.com 


