
Joulu ei ole enää se ainoa juhlakausi, jol-
loin koristevaloja käytetään. Viime vuo-
sina jouluvalojen rinnalle ovat tulleet 
mm. kausivalot, juhlavalot, terassivalot 
sekä valotaideteokset, joita käytetään 
vuodenajasta riippumatta tapahtumissa 
ja juhlissa tai muuten vain tunnelmaa 
luomaan: Kesäiltojen hämärtyessä kau-
niit koristevalot antavat terasseille ja pi-
hoille aivan uudenlaisen ilmeen.

Kestävä ja energiatehokas

Koristevalojen energiatehokkuus on pa-
rantunut huimasti led-tekniikan johdos-
ta. Led valot ovat kestäviä ja antavat va-
paammat kädet suunnittelijoille. Tarjonta 
ja vaihtoehdot ovat lisääntyneet. Teknii-
kan kehitys on laskenut koristevalojen ja 
räätälöityjen valotuotteiden hintoja.

Suomen Jouluvalo Oy on julkisten tilojen 
joulu- ja koristevalojen suunnitteluun ja 
toteutukseen erikoistunut yritys. Olem-
me yksi alan suurimmista B2B-toimitta-
jista Suomessa. Meiltä asiakas voi tilata 
sekä yksittäiset koristevalot ja valosarjat 
että koristevalototeutukset vaikka ”avai-
met käteen” -toimituksena. Suunnitte-
lemme ja valmistamme myös yksilöllisiä 
taidevaloja ja valoteoksia. Valotaideteos 
on moderni, näyttävä ja näkyvä vaihto-
ehto perinteiselle taideteokselle.

Toimimme yhteistyössä Pohjois-Euroo-
pan suurimpiin kuuluvan joulu- ja koris-
tevalotoimittajan Adam Decolight Bd As:n 
kanssa, joka takaa meille kattavan tuote-
valikoiman, tuotteiden hyvän saatavuu-
den ja mahdollistaa osallistumisen myös 
isojen hankkeiden toteuttamiseen.

Miksi valita Suomen Jouluvalo?

 Kattava kokemus koristevalohankkei-
den suunnittelusta ja toteutuksesta yli 
10 vuoden ajalta.

 Pohjois-Euroopan suurimpiin kuulu-
van joulu- ja koristevalotoimittajan 
Adam Decolightin tuki, tietotaito sekä 
laaja ja laadukas tuotevalikoima.

 Osaavat tekijät sekä innovatiivinen
suunnittelutiimi: ”Haasteet ovat meille 
kannuste, ei este”.

 Tarjoamme   tuotteillemme   myös 
huolto- ja korjauspalvelut, varaosat sekä 
purku- ja varastointipalvelut.

 Olemme vakavarainen, reilu ja rehti 
suomalaisomisteinen yritys.

 Toimialueena koko Suomi.

Lue lisää: www.jouluvalo.fi
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