
Räätälöidyt palvelut 
vaativiin kohteisiin. 



 

Me olemme Nylund

Liikevaihto:

11 M€

Perustettu: 

1932
Henkilöstö:

20
Suomalainen perheyritys

Toimipaikka: Kirkkonummi

Nylund tuntee valaistuksen, valaistuksen ohjauksen ja tiedonsiirron – myös vaativis-
sa kohteissa. Toimitamme koko elinkaaren energiatehokkuus- ja tiedonsiirtoratkaisuja 
kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin, niin yksityiselle kun julkisellekin sektorille. Visio-
mme on olla asiakkaitten ensisijainen ratkaisu- ja palvelukumppani.  

Päätuotealueemme ovat valaistus, valaistuksen ohjaus ja tiedonsiirto. Tarjoamme sinulle ja 
yrityksellesi aina henkilökohtaista palvelua ja olemme tukenasi koko projektisi elinkaaren 
ajan. 

Asiakkaamme ovat sähkötukkuliikkeet, sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet sekä sähkö- 
ja elektroniikkateollisuus. Palvelemme myös isoja loppuasiakkaita, kuten pankkeja ja 
vakuutusyhtiöitä, logistiikkayrityksiä ja kiinteistösijoittajia. Teemme läheistä yhteistyötä eri 
osa-alueiden suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa.

Toimintamme perustana ovat yhteiset arvomme kannattavuus, yhteispeli ja jatkuva kehitys. 

Työskentelemme pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaamme kanssa parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Vankka kokemuksemme ja jatkuva kouluttautuminen 
takaavat asiantuntemuksen käyttöösi, koko Suomen alueella. 

Joustavat räätälöintimahdollisuudet palveluissa ja tuotekokonaisuuksissa sekä toimiva 
logistiikka varmistavat projektisi sujuvuuden.



Suunnittelupalvelut 
Optimoi tilasi käyttö ja valaistus kanssamme.   
Kartoitamme mahdollisuudet ja tarvittavat tie-
dot sekä tuotteet.  Suunnittelemme tilaasi sopi-
vimman valaistuksen ja avustamme tunnistimien  
sijoituksessa pohjakuviin. 

Autamme löytämään tarpeita vastaavat par-
haat tuotteet ja ratkaisut. Vankka kokemuksemme 
kansainvälisistä ja kotimaisesta toimintaympäris-
töstä auttaa meitä ratkaisemaan asiakkaidemme 
teknisiä haasteita.

Koevalaistus
Valaistuslaskentaohjelmilla tuotettu tulos ei aina 
onnistu kuvaamaan todellisuutta, miltä valais- 
tus lopullisesti näyttää. Koevalaistuspalvelum- 
me avulla on helppo todeta kuinka valitut valai- 
sinratkaisut kohteessa toimivat. Toimitamme va- 
laisimet ja huolehdimme testauksesta tarvitta- 
essa liikkuvan voimalähteen avulla. 

Koulutus
Tarjoamme tietoverkkojen valtuutuskoulutusta, 
jonka avulla asiakkaamme voi myöntää tietoverk-
koasennukselle 25 vuoden järjestelmätakuun. Jär-
jestämme koulutuksia myös valaistuksen ohjauk-
sen osalta. Henkilöstön pätevyys pysyy helposti 
ajan tasalla avullamme. 

Mittalaitteiden vuokraus
Vuokraamme Fluke-mittalaitteita tietoverkkojen 
mittaamiseen. Vuokrauspalvelumme on moni-
puolinen ja kattava. Voit vuokrata laitteen myös 
parikaapeli- ja valokaapeliverkkojen sertifiointiin. 

Näin palvelemme
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Toimimme tiiviissä yhteistyössä tarkoin valittujen, laadukkaiden eurooppalais- 
ten valaisinvalmistajien kanssa. Olemme parhaimmillamme tyylikkäiden julki- 
sivujen, vaativien valaistuskohteiden, haastavien olosuhteiden ja erilaisten 
ympäristöjen viihtyisässä valaisemisessa. Edustamamme valmistajat ja niiden 
tuotteet tukevat toinen toisiaan, tehden tuoteportfoliostamme ainutlaatuisen.

Valaistus

Ulkovalaistus
Laadukkaat valonheittimet, 
ulkotiloihin ja laajoillekin alu- 
eille. 

Sairaalat, terveydenhuolto
Lääkkeiden valmistuksessa, 
sairaalatiloissa ja elintarvike-
teollisuudessa on erittäin tar-
kat vaatimukset puhtaudelle. 
Tuotteemme ovat sertfioidus-

ti näihin soveltuvia ja palvelemme myös asennuk-
sessa. 

Teollisuus ja logistiikka
Laadukkaat valaisimet täyttä-
vät teollisuuden kaikki vaati-
mukset niin tehon kuin huol-
tovarmuuden osalta. 

Laivat
Valaisimet laivojen ulko- ja  
sisätiloihin, vaativiinkiin olo-
suhteisiin.   

Kauppakeskukset
Hyvällä liiketilojen valaistuk-
sella viihtyvyys paranee, vai-
kuttaen positiivisesti myyntiin.

Julkiset tilat
Toimistoissa, oppilaitoksissa ja jaetuissa ti-

loissa tarvitaan laadu-
kasta, optimoitua valais- 
tusta.

Urheilu ja vapaa-aika
Laadukkaat, kestävät valaisimet urheilu- ja virkis-

tystiloihin. 
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Valaistuksen ohjaukselle on laajalti tarvetta mitä erilaisimmissa kohteissa.  
Valaistuksen ohjaus voidaan toteuttaa monella eri tasolla ja menetelmällä, ja 
käyttöympäristöstä riippumatta ohjauksella saavutetaan lähes poikkeuksetta 
energiansäästöä. Tekniikoiden monipuolistuessa energiansäästön lisäksi  
ohjautuva valaistus parantaa käyttökokemuksia, lisää tilan viihtyisyyttä ja tur-
vallisuuden tunnetta, sekä pidentää valaisimien elinikää ja huoltoväliä.

Liiketunnistimet sisä- ja ulkotiloihin
Luotettavat Luxomat-liiketun-
nistimet useaan käyttötarkoi-
tukseen, saatavilla myös ON/
OFF-ohjauksella ja rinnankyt-
kettävinä.

Läsnäolotunnistimet ON/OFF- ja  
DALI-ohjauksella.

Läsnäolotunnistimet moni-
puolisilla toiminnoilla. ON/OFF 
läsnäolotunnistimet ohjaa- 
vat valaistusta yksinkertai-
sesti päälle ja pois. Luxomat 

DALI tunnistimet ovat erittäin yksinkertaisia, 
mutta samalla monipuolisia käyttää. Luxomat 
DALI tunnistimet ohjaavat valaistusta läsnä- 
olon ja vakiovalosäädön mukaan. Lisäksi DALI- 
tunnistimissa on mm. käytävätoiminto. 

Taloautomaatiojärjestelmät
Luxomat KNX-tunnistimet ovat 
pienikokoisia integroiduilla  
vakiovalosäädöillä. Luxomat 
tarjoaa myös tunnistimet ja väy- 
läkomponentit KNX-väylään. 

Valaistusohjausjärjestelmät
Luxomat DALISYS on mukau-
tuva ohjausjärjestelmä tehok-
kaaseen ja yksityiskohtaiseen 
valaistuksen hallintaan, kaikis-
sa kokoluokissa.

Extronic tarjoaa isoille alueil-
le soveltuvat herkkätoimiset 
tunnistimet, jotka kykenevät 
ohjaamaan valaistusta on/off- 
ja DALI-ohjaustavoilla.

iLight iCAN väyläpohjainen va-
laistusohjausjärjestelmä vaa-
tiviin kohteisiin.

 

Valaistuksen ohjaus
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Luotettavat ja skaalautuvat tietoverkkoratkaisut turvaavat häiriöttömän toimin-
nan. Löydät valikoimastamme yleiskaapelointijärjestelmät, mittalaitteet ja 
runkokaapelointiin soveltuvat tuotteet. Myönnämme asennetuille tuotteille 25 
vuoden järjestelmätakuun. Saat meiltä myös apua tuotteiden valintaan. Autam-
me löytämään sopivat ratkaisut haastaviinkin käyttöympäristöihin.

Tietoverkot AV-kaapelit
• Tietoverkot Infralan
• Tietoverkot Reichle & 

De-Massari
• Optiset tuotteet
• Mekaniikka

• AV-kaapelit 
• Kenttäväyläkaapelit
• Laitekaapelit
• Parikaapelit
• Videokaapelit

Tietoverkot



nylund.fi 
Asiakaspalvelu 

Vaihde:  010 2170300
asiakaspalvelu@nylund.fi

Oy Nylund-Group Ab
Masalantie 375, 02430 Masala  |  Y-tunnus 2226580-0


