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Hållbara lösningar 
under vår över 
60-åriga historia 
Hållbara lösningar från ett finländsk familjeföretag 
hjälper att bygga en modern och hållbar värld – 
genom att göra underverk med aluminium. Purso, 
som vuxit till en internationell framgångssaga, har 
med sitt pålitliga arbete lämnat ett synligt avtryck 
överallt i människors vardag, inom industrin,  
i fasader och belysningar. 

Pursos belysningsverksamhet kom till på 2010-
talet som svar på ett behov för modern belysning. 
Då SNEP® by Purso-armaturerna utvecklades, har 
vi utnyttjat både våra egna och externa experters 
kunskap. Vi utvecklar kontinuerligt våra fullt 
återvinningsbara armaturer och deras energi- 
effektivitet. Vi vill bidra till en ljusare framtid.

Skräddarsydd belysning på 
objektets villkor
SNEP® by Purso-armaturerna tillverkas i Pursos 
fabrik i Siuro, Nokia, så att de passar till miljön 
de är avsedda för. Som råvara används åter-
vunnet aluminium, vilket sparar både energi och 
naturresurser. Purso Greenline® är den första 
produktlinjen i Finland som utnyttjar återvunnet 
aluminium och därför har vi ett smältverk i Ikalis. 
Armaturerna är fullt återvinningsbara, och de har 
beviljats Nyckelflaggan-symbolen. 

Pursos optimerade och styrbara SNEP® by 
Purso-belysningslösningar sparar energi också 
när de används. Vår webbplats styr dig att välja 
rätt produktkategori och en hållbar lösning för rätt 
utrymme, och SNEP®-produktväljaren hjälper dig 
att hitta den exakta, energieffektiva belysnings-
lösningen anpassad för just din driftsmiljö. En 
inhemsk belysningslösning innebär inte endast ett 
val för naturens bästa, det är också en fråga om 
värderingar.

Tilläggsvärde för kunden från 
början till slut
Purso tillverkar armaturerna flexibelt på objek-
tets villkor. SNEP®-belysningslösningarna 
passar till olika installationshöjd och utrymmen. 
Armaturerna uppfyller behoven hos såväl plane-
raren och byggaren som hos fastighetsägaren 
och användarna. Smidiga steg från idé  till 
lösning – våra experter hjälper dig med allt från 
planering till användning.

2019 Purso Group förvärvar aktiestocken av det neder-
ländska företaget Nedal Aluminium B.V. Förvärvet 
fördubblar Pursos produktionskapacitet och öppnar 
nya marknadsområden i Centraleuropa.

2016 Purso är den första i Finland som startar en  
produktionslinje för återvunnet aluminium.

2012 Den nya anodiseringsanläggningen, vattenrenings-
verket och biovärmeanläggningen tas i bruk.

2010- Den nya affärsenheten Purso Lighting Systems 
designar och utvecklar det smarta SNEP®- 
belysningssystemet. 

2009 Den första extruderingslinjen byts ut och en ny 
företagspark för underleverantörer byggs.

2002 Aluminiumfabrikens utbyggnad och den tredje 
extruderingslinjen färdigställs.

1990-  Pulverlackering, en ny ytbehandlingsmetod, introdu-
ceras och vidareförädlingen får nya utrymmen.

1972 Aluminiumfabriken får två utbyggnader. Huvud- 
kontoret i Siuro och smältverket i Ikalis färdigställs.

1959  Purso grundas och den första extruderingslinjen 
startar sin verksamhet 1974. Purso Yhtiöt inleder 
sin verksamhet med Suojapinta Oy:s byggarbeten 
(1959) och anodisering (1960).

Gångarna i K-Citymarket Oulu Kaakkuri-affären har fått en 
imponerade belysning med Pursos SNEP® Mode CR-armaturer. 

• Offentliga utrymmen
• Affärslokaler
• Köpcentrum
• Sjukhus
• Skolor
• Kontor

• Industrilokaler
• Logistikutrymmen
• Idrottshallar
• Parkeringshallar

Purso är ett finländskt, ekonomiskt stabilt familjeföretag som specialiserat sig på planeringen och 
framställningen av aluminiumlösningar. På bild Pursos produktionsanläggning år 1979.

talet

talet
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Ett urval av 
referenser från 
våra kunder 

VÄSTMETRONS FINNO STATION HAR PURSOS 
STILIGA BELYSNING

LSK var elentreprenör i Västmetrons Finno stationspro-
jekt. Vår partner Purso levererade armaturerna åt oss. 
Vi valde en inhemsk leverantörs pålitliga armaturer med 
aluminiumprofil. Belysningslösningen levererades med 
expertis och i överenskommen tidtabell till stationen.

– Jarmo Töyräs, LSK Talotekniikka

NOVICELL, SOM ERBJUDER DIGITALA LÖSNINGAR, 
LÄT BYGGA OM ETT GAMMALT BESIKTNINGSKONTOR 
TILL ARBETSUTRYMMEN

Pursos belysning skapar en angenäm arbetsmiljö på 
kontoret i Ålborg. Det som är speciellt fint är att  
belysningen på kontoret inte längre bländar. 

– Kenneth Danielsen, Novicell

SNEP®-BELYSNING FÖR SPORTANLÄGG-
NINGAR TILL EL PADELS SPELPLANER 

Pursos LED-belysningslösning var ett klockrent 
val för oss tack vare produktkännedom samt 
tidigare välfungerande samarbete. 

– Henri Mäkelä, El Padel

PURSOS ARMATURER INFÖR LED-ERAN I AGCO 
POWERS PRODUKTIONSHALLAR 

Samarbetet med Purso har visat sitt tilläggsvärde tack 
vare den hjälp vi fått gällande belysningsplanering och 
energikalkyler. Det har gjort rapporteringen av vårt 
energieffektivitetsavtal mycket enklare. Installationen gick 
också snabbt. När de gamla armaturerna monteras ner, 
installeras de nya i samma skenor med snabbfäste. 

– Jani Järvinen, AGCO Power

Bild: Marianne Partanen, perrongen på Finno station
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Färre klickningar med SNEP®- 
produktväljaren. Planera  
belysningen lätt och enkelt.
SNEP®-produktväljaren är lätt att använda och 
hjälper dig att välja rätt längd, optik, ljusflöde,  
styrning och koppling för din armatur – som 
slutresultat får du den bästa möjliga lösningen 
för driftsmiljön. Du får all information på ett 
produktkort och en för dig anpassad ljusfördel-
ningsfil. Samtidigt kan du be om en offert för 
lösningsförslaget. Prova genast!

Klicka dig till adressen 
snep.purso.fi och  

välj SNEP®- 
armaturmodell

Välj önskade  
egenskaper enligt hur 

SNEP®-produktväljaren 
guidar dig

Inled belysnings- 
planering eller  
be om offert

Ladda ner din  
individuella produktkod 

och ditt produktkort 
samt ljusfördelningsfil 

1 2 3 4

Inled planering: snep.purso.fi

Optimerad belysning hållbart  
ur miljösynpunkt – sparar energi
Från Purso får du kompletta lösningar för planering 
av belysning. De stiliga, modulära och effektiva 
armaturerna kan anpassas till ofantliga behov och 
utrymmen.  Olika alternativ på fästanordningar 
samt ramdesign finns tillgängliga.Purso följer sin 
tid också i hållbarhetsärenden – vi förbinder oss till 
att minska vårt koldioxidavtryck till hälften fram till 
år 2025, och vi kommer att rapportera jämförbara 
siffror om armaturernas koldioxidavtryck. 

Pursos leveranssäkerhet nästan 100 %

SNEP®-produktväljaren skräddarsyr SNEP® by 
Purso-armaturer efter dina behov. Dessutom 
står våra experter och partnernätverk alltid till ditt 
förfogande. Tack vare vår effektiva och flexibla 
produktion är leveranssäkerheten 99,4 %, och vi 

Din guide för att välja belysning 

Produktions- och lagerlokalerna vid Rani Plast renoveras i etapper. 
I mitten av bilden ser du den gamla belysningen. 

SNEP® 
MODE C

SNEP® 
MODE 

CR

SNEP® 
Mode R

SNEP® 
MODE P

SNEP® 
MODE X

SNEP® 
Mode 

CT

SNEP® 
Linear S

SNEP® 
Linear 

S+

SNEP® 
Linear 

SI

SNEP® 
Linear 

SR

SNEP® 
LX

SNEP® 
Novem

SNEP® 
Aari

Advanced- 
LED-platta

Offentliga 
utrymmen x x x x x x x x x x x x

Affärslokaler x x x x x x x x

Köpcentrum x x x x x x x

Sjukhus x x x x x

Skolor x x x x x x

Kontor x x x x x x

Industrilokaler x x x x x x x x x x

Logistikutrymmen x x x x x x x x

Idrottshallar x x x x

Parkeringshallar x x

förbättrar dag för dag. Armaturerna transporteras 
direkt från vår fabrik den överenskomna dagen.

En modernisering av belysningen medför  
besparingar

T5/T8-utfasningen träder snart i kraft. De nya 
tilläggen till RoHS-direktivet kommer att förbjuda 
kvicksilver i urladdningslampor. Idag finns det 
betydligt energieffektivare alternativ med LED 
som är fri från kvicksilver och har lika bra eller till 
och med bättre funktion. Med SNEP® by Purso 
armaturer genomför du en modernisering effektivt, 
oberoende om miljön är ett kontor eller industriella 
utrymmen med olika IP-klasser. I Pursos sortiment 
finns ett brett urval alternativ för både renove-
ringsmål och nybyggen.

Produkterna i tabellen är rekommendationer från Pursos sortiment 1/2023. Uppdaterat 
produkturval finns på vår webbplats: purso.fi.
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Offertbegäran och 
tilläggsfrågor: 

Gå till produktväljaren 
snep.purso.fi

Aluminium som yrke?
Vi anställer kontinuerligt nya talanger och 

erfarna experter. Läs om Purso som arbets-
givare och bekanta dig med våra lediga jobb: 

purso.fi/karriar-vid-purso

snep@purso.fi 
telef. +358 33 404 111 

purso.fi/belysning
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