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Freemelt tecknar avtal med Tech-Labs, sin
första amerikanska återförsäljare
Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar
för snabb tillväxt inom 3D-printing, ingår ett avtal med en av de ledande amerikanska
återförsäljarna inom utbildning, Tech-Labs. Detta är ytterligare ett steg mot fortsatt global
expansion och tillväxt av Freemelts forskningssystem, Freemelt ONE.
Svenska Freemelt har tecknat avtal med en av de största återförsäljarna inom utbildning, Technical
Laboratory Systems Inc, Tech-Labs, som är verksamt i åtta delstater i centrala USA.
"Tech-Labs är mycket nöjda med det nya partnerskapet med Freemelt. Eftersom Freemelts vision
handlar om kollektivt samarbete var det bara en tidsfråga innan de två företagen gemensamt
skapade ett dynamiskt team för 3D-printing i metall”, säger Warner Brown, VD på Tech-Labs.
”Tech-Labs fokus på spjutspetsteknik inom utbildning kommer inte bara att stödja vår tillväxt utan
också se till att Freemelt ONE hamnar hos de kunder som bygger upp den gemensamma kunskapen
inom materialutveckling”, säger Ulric Ljungblad, vd för Freemelt.
Forskningsmaskinen Freemelt ONE skapar stor nytta för Freemelts kunder – både vad gäller teknik
och material. Exempelvis är volfram, titan och koppar högaktuella material på marknader inom
forskarvärlden såväl inom flyg- och försvarsindustrin som medicinteknik.
"Tech-Labs exceptionella nätverk i centrala USA kommer att öka genereringen av leads inom
forskning och akademi", säger Peter Jain, försäljningschef på Freemelt.
Tech-Labs har varit en ledande återförsäljare inom akademi och utbildning i Texas och Oklahoma i
över fyrtio år och har utvecklats till en fullserviceleverantör av forskningsutrustning och mjukvara och
har expanderat till Utah, Colorado, New Mexico, Wyoming, Idaho och Montana. De är branschexperter
inom 3D Printing av polymer och metall.
För mer information om Tech-Labs se: Tech-Labs | Training Systems for Industry and Education
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Om oss
Freemelt är ett högteknologiskt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en
snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi möjliggör
kostnadseffektiva utskrifter till en jämn och hög kvalité. Genom en open-sourcelösning ges
förutsättning för en kraftig tillväxt och expansion mot tillverkande marknader. Freemelt grundades
2017, är listat på Nasdaq First North Growth Markets, har 34 medarbetare, huvudkontor i Göteborg
och en tillverkningsenhet i Linköping. Läs mer på www.freemelt.com.
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