
Pressmeddelande
07 september 2022 10:35:00 CEST

  W5 Solutions AB HQ – Jakobsdalsvägen 19 131 52 Nacka Strand

W5 Solutions AB tecknar ett distributörs- och 
partneravtal med Inflatech s.r.o för Sverige och 
Finland.

Inflatech är en ledande designer och tillverkare av militära skenmål med kunder och 
användare runt om i världen inklusive flera Nato-länder.

Inflatech produkter används inom samtliga domäner; mark, luft och sjö och utvecklas i nära 
samarbete med slutanvändaren för att målen ska få rätt signaturer i motståndarens sensorer. Den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har skapat en stor efterfrågan på kvalificerade skenmål 
med den utvecklade målprofil som Inflatech ger.
 
" Vi har inlett ett gemensamt program med Inflatech, och med deras kunskap och system ser vi dem 
som en viktig del av vår produktportfölj på grund av de ökande spänningarna i världen och det ökade 

", säger Robert Dahlqvist, Executive Vice President och försäljningschef behovet av militära skenmål
för W5 Solutions. 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hopstadius, CEO
+46 (0) 476 559 85
daniel.hopstadius[at]w5solutions.com

Om INFLATECH S.R.O.

INFLATECH grundades för att fylla en lucka på marknaden för militära skenmål. De flesta 
nuvarande militära skenmålen på marknaden används i huvudsak för träningsändamål. 
Produkterna är utformade för att användas i skarpa militära operationer i syfte att vilseleda och 
distrahera. Vi bestämde oss för att fylla luckan genom för att på så vis kunna bidra till ökad 
överlevnadsförmåga hos NATO-förband och dess allierade och därmed skapa en säkrare och 
fredligare värld. Vi är ett skickligt team (över 10 års erfarenhet) inom design och produktion av 
militära skenmål. Vi förstår militära behov – våra produkter har testats och utvecklats i nära 
samarbete med slutanvändaren

Läs mer på www.inflatechdecoy.com

https://www.inflatechdecoy.com/
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Om W5 Solutions

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till försvarsintegratörer och 
myndigheter. Vi har expertis inom träning och simulering, uppdragssystem, kommunikation, 
strömförsörjning och integration. W5 Solutions support- och serviceavdelning säkerställer hög 
tillförlitlighet under systemens livslängd.

För ytterligare information besök .www.w5solutions.com

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med 
Redeye AB som Certified Adviser.
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