
För omedelbart utgivande 
 
 
STREAGO levererar professionell molnplattform för 3D-utskrifter till 
europeiska rymdagenturen ESA 
 
STREAGO (av 43dB AB (OÜ) tillkännagav i dag att de kommer att leverera en 
molnbaserad professionell plattform för 3D utskrifter och 
arbetsflödeshantering till den europeiska rymdagenturen ESA under 2015 i 
enlighet med villkoren för ESAs upphandlingsavtal. 
 
 
Tallinn / Tokyo 
 
Streago AirSpace är designad för alla branscher. Streago förenar 
funktionerna för friformsframställningens verktyg, maskiner och 
verksamhetsförvaltning till en säker industriell molnplattform. Skydd av 
upphovsrätt och integritet är en del av hela Streagos plattform, även 
tillgänglig som en whitelabel lösning.  
 
Den virtuella fabriken för framtiden är Streagos vision enligt grundaren 
Kimmo Isbjörnssund: “Allt efter att tillverkare rör sig mot flexibla virtuella 
nätverk möjliggör Streago AirSpace molnplattform nya virtuella fabriker för 
framtiden. Streago ger tillverkare, tillhandahållare av 3D-printingtjänster och 
designers en ultrasäker ”end-to-end” affärslösning för deras behov inom 
additiv tillverkning.”  
 
Med Streago AirSpace kan du på ett säkert sätt förvara filer med 
originaldesign, hantera beställningar och anbud, administrera maskiner och 
användare samt även driva digitala marknadsplatser med upphovsskydd för 
varje steg. 
 
Streago AirSpace passar alla branscher. Den gör additiva 
tillverkningsmaskiner och arbetsflöden mer kompatibla och säkrare.  
 
Streagos primära fokus ligger på exklusiva industriella B2B 
tillverkningsnätverk, professionella framställare av prototyper och 
tillhandahållare av 3D-printingtjänster och CNC tjänster. 
 
Genom att arbeta med ledande industripartners kan Streago introducera mest 
relevanta industriella molnmiljöer. ”Där det är nödvändigt integrerar vi dem 
med befintliga system och levererar en flexibel och säker affärslösning. Vi 
välkomnar alla intresserade partners till att delta i vårt arbete” fortsätter 
Kimmo Isbjörnssund från Streago. 
 
Genom sina kontor som för närvarande finns i Tallinn, Estland och Tokyo, 
Japan driver 43dB OÜ sin verksamhet under det registrerade varumärket 
Streago inom design och leverans av nya anslutna industriella 
molnplattformar för Virtual Factories of the FutureTM i enlighet med sin vision. 
Streago arbetar med ledande industriella partners för att förutse och betjäna 



nya trender inom additiv tillverkning med patentsökta teknologiska lösningar. 
På Streagos icke tillkännagivna kundlista finner man bland annat flera 
ikoniska varumärken. 
 
ESA finansieras av sina medlemsländer. Genom att koordinera sina 
medlemmars ekonomiska och intellektuella resurser kan ESA åta sig program 
och aktiviteter långt bortom ett enstaka europeiskt lands förmåga. Avtalet med 
43dB OÜ finansieras av Estlands regering genom ett officiellt ESA-avtal inom 
ramverket för PECS (Plan for European Cooperating States). Synpunkterna 
som ges här kan inte på något sätt anses återspegla den europeiska 
rymdagenturens officiella hållning. Streago är ett registrerat varumärke för 
43dB OÜ, Estland. Streago AirSpace och The Virtual Factory of the Future är 
registrerade varumärken. Med ensamrätt. ESAs logga ägs av ESA och 
skyddas av upphovsmannarätten. Med ensamrätt. 
 
 


