
VIO Ljusfabrik inleder samarbete med EKPR & Kommunikation

VIO Ljusfabrik i Vedum har sedan 1962 tillverkat högkvalitativa ljus med traditionella hantverksmetoder. Företaget som idag är en av få
ljustillverkare i Sverige har Skandinaviens bredaste sortiment; ett stort urval av handdoppade ljus finns i drygt 80 kulörer med matt yta eller
klarlackad metallfinish. Företagets ambition är att bevara de svenska hantverkstraditionerna med fokus på hållbarhet och miljö, samt fortsätta
att utveckla sortimentet med moderna färger och former.

– VIO Ljusfabrik står för genuint svenskt hantverk och vi är stolta över att leverera kvalitetsljus från Vedum till hela världen. Vi ser fram emot
att samarbeta med PR-byrån EKPR:s nytänkande team och att få ta del av deras expertis, säger Morten Johansen, VD på VIO Ljusfabrik.

Vid ljustillverkningen använder företaget certifierade råvaror med högsta kvalitetsklassificering, samt vekar av certifierad bomull som har
odlats och tillverkats under goda arbetsförhållanden. Samtliga ljus produceras av 100 % palmoljefritt stearin eller högkvalitativt paraffin. Till de
handstöpta ljusen används en blandning med 40 % stearin och 60 % paraffin. VIO Ljusfabrik är den enda leverantören i Sverige som
pulverpressar blockljus av 100 % RAL-certifierad paraffin, vilket garanterar ljusmassans renhet och utmärkta brinnegenskaper. För att
minimera förbränningen av färger, som består av olika blandningar av kemikalier och metaller, är ljusen inte genomfärgade utan endast
ytdoppade i färgbad, vilket även ger längre brinntid.

Varumärkets produkter finns till försäljning hos ett stort antal återförsäljare spridda över hela Sverige. Företaget har avtal med Svenska
Kyrkan för leverans av kyrkljus till församlingar och kyrkor i hela landet. VIO Ljusfabrik säljer även till grossister, restauranger och hotell, samt
exporterar till ett flertal länder i världen.

VIO ljusfabrik ställer ut på Formex 21- 24 augusti, monter nr A10:11.

 

 

 

För mer information och utlån vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation tel.08-6672206 info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com


