
Vi löser er  
mobiltäckning



KUNDANPASSADE  
LÖSNINGAR AV HÖG  
KVALITET
Har ert företag problem med mobiltäckningen inomhus? Har ni till 

och med känslan av att ni förlorat kunder på grund av detta? Så ska 

det inte behöva vara och vi på General Telecom (GeTel) ser till att ni 

inte tappar viktiga affärer på grund av dålig täckning. Med kvalitet 

och smidighet i fokus är vi med under hela resan, från projektering 

till en komplett lösning baserad på just ert företags specifika behov. 

Vi fixar så att tekniken fungerar, så att ni kan koncentrera er på er 

kärnverksamhet!
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Se och hör vår VD Daniel Hägerström berätta mer om 
General Telecom på vår hemsida



VÄL RUSTADE FÖR 
5G-UTBYGGNADEN
GeTel startades i mitten av 1990-talet som ett traditionellt bygg-

företag. Men sedan 2004 är vi helt inriktade på mobiltelefoni och 

projektledning. Det innebär att vi har varit med och byggt ut 2G-nätet, 

3G-nätet och 4G-nätet, en fantastisk resa. Nästa utmaning är 5G-nä-

tet, ett arbete som redan är igång och där vi har både kunskapen och 

resurserna. Till exempel jobbar vi mot Ericssons utvecklingsavdelning 

med att testa deras utrustning, ett fint bevis på det förtroende som 

branschen har för GeTel. 
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Vi installerar och underhåller mobila 
och fasta kommunikationslösningar 

för både företag och operatörer.

Läs mer på www.telog.se
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ETT HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD
Vårt breda tjänsteutbud innefattar allt som krävs för att leverera högkvalitativa inomhuslösningar när det gäller mobiltäckning. 

Vi trivs bäst när vi är med redan från upphandlingsstadiet, för att kunna hjälpa er med tekniska frågor som förkortar leveransti-

den och säkerställer kvaliteten. 

Vid projekteringen utför vi täckningsmätningar för alla operatörer för att förenkla ert val av operatör. Därefter bygger och instal-

lerar vi en anläggning som är specialdesignad för att ni ska få ut maximal effekt av den. Självklart hjälper vi er också med drift 

och support, där vi tack vare våra rikstäckande samarbetspartners kan erbjuda en snabb service. 

TELOG – VÅRT INSTALLATIONSFÖRETAG
Telog, beläget i Borlänge, är vårt dotterbolag som är expert på installationer. Telog ger oss en hög kapacitet och gör att vi kan leva upp till de 

krav på kvalitet och smidighet som vi har på oss själva. Telogs installatörer jobbar över hela Sverige. 
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Energieffektiva lösningar 
med hjälp av naturens krafter

KYLA, VÄRME EL & STYRTEKNIK

 

 

Starrmora 19, 761 13 Riala • 0176-26 30 40 • info@elkyl.se
www.elkyl.se

På GeTel har vi haft förmånen och förtroendet att arbeta med 
många olika typer av kunder. Här är ett axplock av några.

Tele2
Vi har sedan mitten av 1990-talet utfört den största delen av Tele2:s företags- och inomhuslösningar. Uppskattningsvis har vi genom åren 

byggt cirka 60 procent av deras totala nät. Tele2 Arena, Friends Arena, Kriminalvården, Scania och Stockholms tunnelbana är några av projek-

ten där vi utfört installationer. 

Locum
Vi har serviceavtal med Locum gällande service och installation på samtliga sjukhus i norra Stockholm

Telia
Åt Telia har vi bland annat installerat inomhuslösningar i Täby Centrum, ett av Sveriges största shoppingcenter.

Vasakronan
Åt Vasakronan har vi, i väldigt stora projekt, installerat inomhuslösningar i deras fastigheter.

Scandic Hotels
Åt Scandic Hotels har vi byggt ett helt eget mobilnät. 
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Your direction – Our goal
MAFI designar, tillverkar och levererar lösningar för infästning 
till telecomindustrin. Oavsett vilka krav på teknik, ekonomi 
eller leveranstid ni har gör vi allt för att tillgodose era behov.

Med mer än 25 år i branschen har vi tillhandahållit vår 
expertis och produkter till tusentals telecomsiter, vilket har 
gjort oss till en ledande leverantör i såväl Skandinavien 
som globalt.

Vår vision är att vara förstahandspartner och leverantör 
till marknadsledande kunder.

—
www.mafigroup.com | 0250-381 60

General Telecom AB

Box 7305

187 14 Täby

Besöksadress

Tillverkarvägen 10 B, Täby

Telefon 

08-522 583 00

E-post

info@getel.se

Hemsida

www.getel.se




