
   

 

 

 

 

Smart High Tech: Onlineförsäljning till konsumenter globalt. 

Smart High Tech startar sitt affärsområde Retail genom att 1 september 2022 öppna en 
onlineförsäljning till konsumenter globalt. 

Försäljningen sker initialt genom webshopen frostsheet.com och produkterna som säljs är baserade 
på företagets kärnprodukt GT-TIM under varumärket FrostSheet. 

Efter hand kommer FrostSheet att även säljas via andra distributörer med målet att täcka en global 
marknad. 

FrostSheet´s primära målgrupp är gamers, crypto miners och 3D visualizers, som ofta själva bygger, 
reparerar eller optimerar sina datorer. Genom användning av FrostSheet, effektiviseras kylningen av 
datorns processorer vilket ökar dess prestanda och livslängd, samt minskar energiförbrukningen. 

”Våra och våra kunders tester av FrostSheet har visat att produkten överträffar konkurrenters 
prestanda, både avseende kylning och processorprestanda men även livslängd och 
energiförbrukning.  

Därför är det glädjande att kunna erbjuda enskilda konsumenter vår produkt FrostSheet. Vi hjälper 
användaren till en bättre spelupplevelse och effektivare crypto mining, samt sparar även energi då 
den effektivare kylningen sänker behovet av fläktkapacitet eller annan aktiv kylning,” säger Lars 
Almhem, VD på Smart High Tech. 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta: 
 
VD Lars Almhem   
+46 70 418 00 00   
lars.almhem@sht-tek.com 
 
 
 
SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt 
gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som 
leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att 
fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på 
ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.  

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och 
lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske 
genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART 
HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom 
elektronikbranschen.  
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