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Aura Light on ostanut valaisinvalmistaja Zobran 

Ruotsalainen Aura Light on ostanut valaisinvalmistaja Zobran. Tämä on tärkeä askel Aura Lightille. 
Yritys on nyt entistä vahvempi energiatehokkaiden valaistusratkaisujen toimittaja sekä 
pohjoismaissa että kansainvälisillä markkinoilla.  
 
Zobra kehittää, valmistaa ja markkinoi julkisten tilojen valaisimia. Zobralla on ammattitaitoa ja 
asiantuntemusta valaistuksesta. Painopiste on innovatiivisessa tuotesuunnittelussa sekä tuotteiden 
ajattomassa ja tyylikkäässä muotoilussa. Zobran pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Vimmerbyssä 
Ruotsissa. Yhtiö on kasvanut nopeasti viimevuosina ja on saanut julkisesti tunnustusta 
suorituskyvystään.  
 
“Odotamme innolla tulevaisuuttamme Aura Light Groupissa. Tuotteemme ja osaamisemme 
valaisimista täydentävät erinomaisesti valikoimaa. Olemme kaksi yritystä ja yhdessä tarjoamme 
asiakkaillemme kokonaisvaltaisempia valaistusratkaisuja ja laadukkaampaa valaistusta”, sanoo 
Michael Engstrand, Zobra AB:n toimitusjohtaja.    
 
Aura Light:lla on laaja valikoima Long Life valonlähteitä, valaisimia, LED- sekä valaistuksenohjauksen 
tuotteita. Vuonna 2012 Aura Light osti IQ Sensortechin, joka oli yksi Ruotsin johtavista valaistuksen 
ohjauksen toimittajista. Zobra osti Noral liiketoiminnan vuonna 2010. Noral on vahva tuotemerkki 
ulkovalaistuksessa.  
 
”Zobran hankinta on tärkeä osa Aura Lightin kasvustrategiaa. Asiakkaidemme tarve ja 
kokonaisvaltaisille valaistusratkaisuille on kasvanut merkittävästi. Meille on tärkeää olla 
kokonaisvaltaisen valaistuksen toimittaja. Näin voimme tarjota huippulaadukkaat valonlähteet, 
valaistuksen ohjauksen järjestelmät sekä valaisimet”, sanoo Martin Malmros, Aura Light International 
AB:n toimitusjohtaja. 
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Aura Light 
Aura Light on valaistusyritys, joka toimittaa kestäviä valaistusratkaisuja. Tuotteiden avulla voidaan pienentää käyttökustannuksia, 
energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia. Aura Light on tunnettu pitkän käyttöiän, korkea laadun ja energian säästämisestä. Aura Lightin 
valaistusratkaisuilla voidaan vähentää energiankulutusta jopa 80 prosenttia. Aura Light on perustettu 1930 nimellä LUMA ja Long Life 
loistelamppuja on tuotettu vuodesta 1980. Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Aura Light tytäryhtiöt ja jakelijat myyvät 
valaistusratkaisuja ympäri maailmaa ja asiakkaina ovat pääosin teollisuus, kauppa ja julkinen sektori. Aura Lightissa on noin 250 
työntekijää ja liikevaihto noin 70M €. www.auralight.fi.  
 
Zobra 
Zobra on ruotsalainen valaisinvalmistaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi valaistusta julkisiin tiloihin. Yhtiöllä on 63 työntekijää 
Ruotsissa ja tuotanto on pääosin Vimmerbyssä, missä sijaitsee myös pääkonttori. 2013 liikevaihto oli noin 9M €. Yhtiö on kymmenvuotisen 
historiansa aikana saavuttanut erittäin merkittävän aseman julkisten tilojen valaisintoimittajana. Lue lisää www.zobra.se.  
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