Rala ny representant för JackMoon - tätningar och pluggar i världsklass
Rala är mycket glada över att från och med nu representera amerikanska CalAm på den svenska
marknaden. CalAm förvärvade JackMoon från Commscope under oktober 2019.
JackMoon är ett välkänt varumärke som förknippas med tätningar och pluggar för gas-, vatten- och
kabelrör. Sortimentet är mycket brett och innehåller tusentals mer eller mindre specialiserade
produkter.
JackMoons tätningar och pluggar har länge varit uppskattade och när vi nåddes av nyheten om att de
inte längre skulle vara tillgängliga i Sverige, kände vi att vi var tvungna att hitta en lösning på det. Nu
har vi gjort det.
Genom Rala finns nu hela JackMoonsortimentet på den svenska marknaden och tillsammans med
CalAm tittar vi även på CalAms övriga sortiment.
-

Det känns bra att vi säkrat tillgången till JackMoonsortimentet i Sverige. Vilket betyder att vi
kan fortsätta leverera lösningar som är hållbara och framtidssäkra. Vi ser också möjligheter i
ett utökat samarbete med CalAm säger Stefan Peterson VD, Rala NGN Sweden AB.

-

“Our newly formed partnership with Rala is an exciting growth opportunity and enables us to
extend our presence in Europe. Rala is a highly regarded distributor offering both technical
and logistical expertise for customers in Sweden. We are confident in Rala’s management
team and they are well positioned to meet the growing demands of customers in their
region.” Robert W. Arnold, President, at Cal Am says.

Vill du veta mer om vilket utbud Rala har av JackMoon går det att hitta i vår webbshop eller höra av
dig till vår orderavdelning och prata med dem om dina behov.
Om CalAm
Founded in Southern California over 35 years ago, Cal Am Manufacturing® designs and manufactures
molded components and sealing devices for the underground electrical, broadband, and fiber optic
markets. With decades of experience, Cal Am’s products are proven and certified for use in today’s
fiber optic and communication infrastructures around the world.
Om Rala
I fiberteknologins framkant sedan 1988.
Rala har varit en del av fiberteknologins framväxt i Sverige sedan 1988. Vårt fokus har sedan starten
varit, och är fortfarande, den passiva infrastrukturen.
Hos Rala finns ett komplett sortiment av noga utvalt material för byggandet av fibernät och ett
tjänsteutbud som stödjer nätägare och andra under vägen till ett robust, framtidssäkert fibernät.
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