
Kohe avaldamiseks 
 
Streago pakub professionaalset 3D-printimisteenuse pilveplatvormi 
Euroopa Kosmoseagentuurile (ESA) 
 
Turvalise tööstusliku 3D-printimise pilveplatvormi pakkuja 43dB OÜ (tegutseb 
registreeritud kaubamärgi Streago all) teatas täna, et hakkab Euroopa 
Kosmoseagentuuri (ESA) hankelepingu tingimuste kohaselt pakkuma 
2015. aastal ESA-le pilvepõhist professionaalset 3D-printimise äri- ja 
töövoojuhtimise platvormi. 
 
Tallinn / Tokyo 
 
Streago AirSpace on loodud kõigi tööstusharu ettevõtete jaoks. Streago on 
ühendanud tootmisvahendid, seadmed ja ärijuhtimisfunktsioonid üheks 
turvaliseks tööstuslikuks pilveplatvormiks. Streago platvormi juurde kuulub 
autoriõiguse ja terviklikkuse kaitse ning see on saadaval ka oma nime all 
edasimüümiseks. 
 
Streago asutaja Kimmo Isbjörnssundi sõnul on The Virtual Factory of the 
Future ettevõtte julge tulevikuvisioon. „Kuna tootmine liigub paindlike 
virtuaalsete võrkude suunas, võimaldab Streago AirSpace’i pilveplatvorm 
võtta kasutusele uue programmi – Virtual Factories of the Future. Streago 
pakub tootjatele, 3D-printimisteenuse osutajatele ja kujundajatele üliturvalist 
kõikehõlmavat ärilahendust nende tootmisvajaduste rahuldamiseks,” nendib  
Isbjörnssund.  
 
Streago AirSpace keskkonnas saab turvaliselt salvestada disaini 3D 
originaalfaile, hallata tellimusi, hinnapakkumisi, printimisseadmeid ja 
kasutajate õigusi ning pidada disainfailide digitaalset müügikeskkonda, kus 
töövoo igas etapis on tagatud originaalfaili kaitse autoriõiguse rikkumise 
vastu. 
 
Streago AirSpace sobib kõigile tööstusharu ettevõtetele. See muudab 3D-
tootmisseadmed ja töövood paremini ühilduvaks ja turvalisemaks.  
 
Streago peamine fookus on tipptehnoloogilised tööstuslikud 
ettevõtetevahelised tootmisvõrgustikud ning professionaalsed prototüüpimise 
ja 3D-printimise teenuseid pakkuvad bürood. Streago AirSpace tarkvara 
platvorm võimaldab ka traditsioonilises tootmises kasutatavate CNC 
töötlusseadmete integreerimist originaalfailide kaitsmise eesmärgil. 
 
Koostöös tööstusharu juhtivate ettevõtetega toob Streago turule asjakohased 
ja vajalikud tööstuslikud pilvekeskkonnad. „Vajaduse korral ühildame oma 
teenuse kliendi varasemate süsteemidega ning loome ja pakume talle 
paindlikke ja turvalisi ärilahendusi. Kutsume kõiki huvilisi meiega ühinema,” 
lisab Streago esindaja Kimmo Isbjörnssund. 
 
Streago registreeritud kaubamärgi all tegutseval 43dB OÜ-l on praegu 
kontorid Tallinnas ja Tokyos, kus kujundatakse ja luuakse uudseid ühendatud 



tööstuslikke turvalisi pilveplatvorme vastavalt programmi Virtual Factories of 
the FutureTM visioonile. Streago teeb koostööd tööstusharu juhtivate 
ettevõtetega, prognoosides tööstuse võimalikke arengusuundi ja täites 3D-
tootmisega seotud vajadusi patenditavate tehnoloogialahendustega. Streago 
salajasse kliendinimistusse kuulub mitu üleilmselt tuntud tootemarki. 
 
ESAt rahastavad selle liikmesriigid. Liikmete rahaliste ja intellektuaalsete 
ressursside koordineerimise teel saab ESA käivitada programme ja alustada 
ettevõtmisi, mis käiksid üksikutele Euroopa riikidele ilmselgelt üle jõu. 43dB 
OÜ lepingut rahastab Eesti valitsus ESAga PECSi (Plan for European 
Cooperating States, e.k koostööd tegevate Euroopa riikide kava) raamistikus 
sõlmitud ametliku lepingu kaudu. Siin esitatud vaated ei peegelda mingil viisil 
Euroopa Kosmoseagentuuri ametlikku arvamust. Streago on Eesti ettevõtte 
43dB OÜ registreeritud kaubamärk. Kõik õigused kaitstud. Streago AirSpace 
ja The Virtual Factory of the Future on kaubamärkidega kaitstud. ESA logo 
kuulub ESA-le ja on kaubamärkidega kaitstud. Kõik õigused kaitstud. 
 
 
 
 
 
  
 


