
valoisampia ympäristöja
Valaistusratkaisuja ihmisiä varten



Valaistusratkaisut kaikkiin eri ympäristöihin
Fagerhult on yksi markkinoiden johtavia valaistusalan 
yrityksiä, joka on vuodesta 1945 lähtien suunnitellut  
valaisimia, joiden valossa ihmisten on hyvä olla ja toimia. 
Monipuolisten julkisten tilojen valaistusratkaisujen lisäksi 
tuotevalikoimaamme kuuluu laaja mallisto ulkotiloihin 
sopivia valaisimia. 
 
Pystymme valaistuksen avulla muovaamaan ympä- 
ristöämme. Hämärät ja turvattomilta tuntuvat alueet  
muuttavat hyvän valaistuksen avulla luonnettaan. Fager-
hult tarjoaa energiatehokkaita valaistusratkaisuja kaikkiin 
erilaisiin ulkotiloihin – kuten puistoihin, asuinalueille, 
pyörä- ja kävelyteille, kaduille ja liikuntapaikoille. 

Älykkäitä investointeja 
Kun suunnitellaan investointeja uusiin valaistusratkai-
suihin, on helppo katsoa pelkästään valaisimen hintaa.  

Kuitenkin valaisimen käyttöön kuluva energia maksaa 
eniten. Siksi kannattaa huomioida kustannukset  valai-
simen koko elinkaaren ajalta. Onko esimerkiksi järkevää, 
että valaisimet palavat täydellä teholla yön hiljaisimpina 
hetkinä? Suosittelemme yöaikaista valonohjausta sekä 
energiatehokkaita led-ulkovalaisimia. Niitä käyttämällä 
saadaan selvää säästöä energiankulutukseen. 
 
Kehitystyötä ihmisten hyväksi 
Otamme toiminnassamme huomioon ihmisten turval-
lisuudentunteen, liikenteen turvallisuuden, ympäristön 
sekä taloudelliset näkökohdat. Kehitämme ihmisiä varten 
valaisimia, joiden visuaalinen näkömukavuus on hyvä. 
Testaamme tuotteet omassa valolaboratoriossa ja huo-
lehdimme, että kaikki lakien ja standardien vaatimukset 
täyttyvät. Valikoimaamme täydentää italialainen Simes, 
jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Lue lisää tuot-
teistamme osoitteessa www.fagerhult.fi.
 

Vialume 1 
Ruotsissa valmistettava Vialume 1 on syntynyt tiiviissä 
yhteistyössä ÅF Lightingin kanssa, ja se on uuden tuote-
sarjan ensimmäinen valaisin. Vialumen muotoilussa on 
selkeä yhteys pohjoismaiseen muotoiluperinteeseen. Se on 
ajaton, mutta silti moderni 
 Vialume 1 sopii kävely- ja pyöräteille, asuinalueille sekä 
pienemmille kaupunkikaduille.
 
Energiatehokkuus, pohjoismainen muotoilu, visuaalinen 
näkömukavuus.

Lunova 
Lunovassa yhdistyvät ajaton muotoilu sekä visuaalinen 
näkömukavuus. Se on täydellinen valinta silloin , kun  
puisto- ja kaupunkiympäristöihin etsitään ympärivalai-
sevaa pylväsvalaisinta
 Lunova on kustannustehokas ja pitkäikäinen valaisin, 
jossa on tilaa myös tulevaisuuden valonohjausratkaisuille.  
Se on investointi tulevaisuuteen
 
Ajaton muotoilu, visuaalinen näkömukavuus, kustannus-
tehokkuus.

Vialume 1, Fornkullegatan, Jönköping, Ruotsi.

Lunova, Per Brahegymnasiet, Jönköping, Ruotsi.



Puistot

Koulut

Asuinalueet

Rondo G2 seinä Slot Square katto Vik Lunova

Azur Lunova

Zip On ground Pool spot Moai Azur pollari

Azur seinä Cool Look Marker Rondo G2 Twin

Skill Walker Zen On ground Azur pollari

Minimoai Azur Lunova Rondo G2 Vialume 1

Vialume 1

Robust





Kaupunkialueet

Blitz Loft Square seinä Rotating LED tube Skill

Slot Square Pool spot Reef Lunova Vialume 1

Kohtaamisalueet

On ground Parkalux Quadriga Tuscan

Teollisuusalueet ja ostoskeskukset

Shape

Kadut/ 
pysäköintialueet

Vialume 1

Rondo G2 katto Ring Focus Keen

Movit

Nanoliner Allegro Reef

Rotating LED tube

LED Floodlight
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Fagerhult kehittää, valmistaa ja markkinoi valaisimia ja 
valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, 
kouluihin, teollisuudelle ja sairaaloille. Painotamme 
tuotekehityksessä tuotteiden toimivuutta, muotoilua, 
monipuolisuutta sekä energiaa säästävia ratkaisuja.
 
Fagerhult on osa Fagerhult-konsernia, joka kuuluu Euroopan 
johtaviin valaistusalan ryhmittymiin. Konsernilla on 
toimintaa yli 15 maassa. AB Fagerhultin osake noteerataan 
Nasdaq OMX:n Pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa.

etelä-suomi
myynti ja valaisingalleria

Fagerhult Oy
Pasilankatu 14, 
00240 Helsinki
Puh: 09-777 1580
info@fagerhult.fi 
www.fagerhult.fi

keski-suomi
myynti ja näyttely

Fagerhult Oy
Pyhäranta 7 D
33230 Tampere
Puh: 09-777 1580

pohjois-suomi
myynti

Fagerhult Oy
Sepänkatu 20
90100 Oulu
Puh: 09-777 1580


