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High Tech Fund

Dit is de eerste nieuwsbrief van High Tech Factory, de productiefaciliteit voor
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High Tech Factory breidt uit

SolMateS geeft chips
nieuwe eigenschappen

High Tech Factory opende eind 2010 haar deuren van het
verbouwde laboratoriumcomplex. Dit kwam vrij door de
verhuizing van MESA+ naar het nieuwe NanoLab op de
campus van de Universiteit Twente. Inmiddels telt High
Tech Factory een tiental huurders. Op dit moment wordt
gewerkt aan een uitbreiding, waardoor de totale oppervlakte aan cleanroom, laboratoria en kantoorruimtes eind
2012 bijna 5.000 vierkante meter zal bedragen. Een nieuwe
centrale entree geeft het gebouw dan nog meer allure.
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Deze newsletter is een uitgave van High Tech Factory, december 2011.
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