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Aluwave startar egen produktion i Kina
Aluwave startar en helt ny produktionssite för LED-moduler i Qingdao för att kunna
erbjuda lokala leveranser till sina kunder med produktionsanläggningar i Kina.
Nu etablerar Aluwave en produktionsanläggning i Kina för sina skräddarsydda LEDmoduler genom det nybildade bolaget; Qingdao Aluwave Lighting Technology Ltd.
Beslutet bygger på det faktum att ett flertal existerande multinationella kunder,
efterfrågar lokala leveranser till sina monteringsanläggningar i Kina.
”Vi anpassar helt enkelt verksamheten efter våra kunders behov. I ett nära samarbete
med kunder som har global verksamhet så avser vi nu erbjuda den mest effektiva
distributionen för båda parter”, säger Aluwaves VD, Jonas Stålhandske. Han
fortsätter;
”Det känns även som ett naturligt steg för oss just nu då både bolaget och
omfattningen på våra affärer växer. Redan idag har vi flera leverantörer i Kina vad
gäller tillbehör, glas och gjutgods till de armaturer som vi utvecklar till våra kunder. Nu
skapar vi en mer formell nod i landet, där vi applicerar vår kvalitetsstyrning i Sverige
på en helt nystartad produktionsverksamhet i Kina”.
Det nya bolaget i Kina har formellt startat och de första leveranserna sker nu under
slutet av 2014. LED-lösningarna som produceras i Kina, utvecklas och kvalitetssäkras
av den svenska organisationen på Aluwave AB.
År 2011 startade Aluwave en egen produktion av skräddarsydda LED-moduler i
Mölndal. Den existerande produktionen i Mölndal, baserad på ytmontering och
manuell montering, kommer inte att påverkas av detta initiativ. Även övrig verksamhet
som inkluderar försäljning och kundgemensam utveckling av kundunika LED-moduler
och belysningssystem forsätter som tidigare.
Möjligheterna att anpassa och styra ljuskällan efter behov är stora med LED-tekniken.
Efterfrågan på kundunika ljuskällor och tillhörande system ökar alltjämt, ett behov
som Aluwave möter med sin designkompetens och produktion.

Om Aluwave
Aluwave är ett svenskt, snabbväxande bolag som utvecklar och levererar unika
belysningslösningar till kunder i belysningsbranschen och till industrier med specifika
ljuskrav. Vår design av ljuskällor baseras på den senaste tekniken inom LED och
inkluderar ofta optik, mekanik och mjukvara. Företagets bakgrund är inom kylning av
elektronik, något som är kritiskt inom LED-belysning då lysdioder inte tål höga
temperaturer.
Aluwave är medlem i svenska Belysningsbranschen och är främst verksamt inom fyra
affärssegment; Allmän-, Gatu-, Fordons- och Teknisk belysning.
Läs mer i pressreleasen från Aluwave 2012-02-01
Besök oss på vår hemsida: www.aluwave.com och twitter: http://twitter.com/Aluwave
Läs mer om Belysningsbranschen och om smart belysning.
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