
Just Something Special

Electro Waves Oy on Suomessa ja Ruotsissa toimiva yritys, 
joka tuottaa laadukkaita ja monipuolisia audiovisuaalisia 
ratkaisuja ja palveluita.

Asiakkaamme ovat meille kumppaneita yhteisellä
matkalla ja teemme parhaamme jokaisessa projektissa, 
jotta lopputulos vastaa odotuksia- tai jopa ylittää ne.

Kokonaisvaltainen palvelumme sisältää kaiken tarvittavan 
suunnittelusta asennukseen, laitteiston ylläpitoon ja 
huoltoon. Henkilökuntamme pitkä kokemus, eri 
teknologioiden tuntemus, innovatiivisuus ja asiakaslähtöinen 
palveluasenne luovat parhaat edellytykset vaativien 
ratkaisujen toteuttamiseen.

Oma maahantuontimme varmistaa, että käytössämme on 
uusinta teknologiaa edustavat, laadukkaat tuotteet 
kustannustehokkaaseen hintaan.

Suomalainen perheyritys

Näy. Kuulu. Tunnu. Ole erilainen. Ole erityinen. Ole jotain enemmän.
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AV-TEKNIIKKA

AV-tekniikassa yhdistyvät kuva, valo ja ääni.

Laadukkailla laitteilla ja oikeilla 
kokonaisuuksilla luodaan käyttäjille
miellyttävä ja joustavasti toimiva 
työskentely-ympäristö.

AV-järjestelmiin kuuluvat esimerkiksi 
näytöt, projektorit, äänentoistolaitteet, 
konferenssijärjestelmät, mikrofonit, 
langattomat esitystekniikat, kuvansiirto ja 
hallinta ratkaisut.

Tilojen monikäyttöisyys ja erilaiset 
viestintätarpeet asettavat järjestelmälle 
vaatimuksia, jotka saavutetaan 
yksityiskohtaisella suunnittelulla, vahvalla 
projektiosaamisella ja laajalla tuotetiedolla.

Neuvottelu- ja kokoustilajärjestelmät
Tavoitteena helppokäyttöinen ja 
käyttäjäystävällinen järjestelmä, jonka avulla 
keskityt tekniikan sijasta itse asiaan. 
Nykyaikaisissa kokoustiloissa on oltava 
valmiudet erilaisille tarpeille kuten 
langattomuus, etäneuvottelut sekä erilaisten 
laitteiden liitettävyys.

Auditorio- ja monitoimitilat
Suunnittelemme auditorio- ja monitoimitilat aina 
asiakkaan käyttötarpeet ja erityyppiset tilat 
huomioiden. Onnistunut kokonaisuus ottaa 
huomioon mm. verkkomateriaalit, 
vuorovaikutteisuuden sekä mahdolliset 
taltiointitarpeet.

Opetustilat
Interaktiivisten kosketusnäyttöjen suosio 
oppilaitoksissa on kasvanut merkittävästi 
viimeisten vuosien aikana. Enää tiloja ei tarvitse 
varustella useilla eri teknisillä tuotteilla vaan 
helpoimmillaan kaikki hoituu yhden laitteen 
avulla. Liikuteltavien jalustaratkaisujen avulla 
näyttöjen siirto tilojen välillä helpottuu, joten 
tiloista tulee entistä monikäyttöisempiä.

Valvomot
Valvomoissa esitystekniikkaa tarvitaan, kun 
tietoa halutaan esittää useammasta 
järjestelmästä samanaikaisesti. Prosessien 
reaaliaikainen seuranta asettaa videoseinille 
vaatimukset laitteiston luotettavasta jatkuvasta 
käytöstä. LED-tekniikan pitkäikäisyys ja 
energiatehokkuus soveltuvat 
valvomoympäristöön hyvin.
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ÄÄNENTOISTO

Äänentoisto on avainasemassa 
miellyttävän ilmapiirin luomisessa ja 
sen avulla erilaiset viestit saavuttavat 
kohdeyleisön tehokkaasti. 

Tarjoamme alan huippumerkeillä 
varustettuja korkealuokkaisia ja 
kokonaisvaltaisia äänentoistoratkaisuja 
lukuisiin erityyppisiin tiloihin. 

Yleisissä tiloissa on tärkeässä roolissa 
luotettavasti toimiva 
äänievakuointijärjestelmä, joka 
tarvittaessa ohjaa ihmisiä 
oikea-aikaisesti ja selkeästi.

Electro Waves on yksi Suomen 
kokenein äänentoistotekniikan 
toimittaja. Kuulet työmme jälkeä 
useissa maamme johtavissa 
teattereissa, konserttisaleissa, 
kirkoissa, ravintoloissa, hotelleissa ja 
yökerhoissa.

Tuotevalikoimamme kattaa äänipöydät, 
kaiuttimet, mikrofonit ja kaapelit.

DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage ratkaisuja:

- Mainosnäytöt
- Digitaaliset kalusteet
- Digitaaliset A-telineet
- Videoseinät
- Pylonit
- Info -näytöt (kosketuksella)

Etäohjattavissa olevat digitaaliset näytöt 
ovat osa kokonaisvaltaista viestintää, 
joiden avulla esität videota, kuvaa, 
ääntä, animaatiota, tekstejä sekä muita 
digitaalisia materiaaleja. DS-näytöillä 
tehostetaan paitsi yrityksen sisäistä 
viestintää, tavoitetaan myös asiakkaat 
ostopäätöksen hetkellä.

Digital Signage tarjoaa joustavan ja 
kustannustehokkaan tavan mainostaa 
tai jakaa informaatiota haluttuna 
ajankohtana, ovatpa näytöt missä päin 
maailmaa tahansa. Näyttöverkosto on 
helposti laajennettavissa.



ARKKITEHTUURIVALAISTUS
TEHOSTEVALAISTUS

Tuotevalikoimastamme löytyy kaikki ammattivalaistukseen liittyvä, 
valo-ohjauslaitteista himmentimiin, teatterivalonheittimistä studiovalaisimiin - sekä 
uusimmat led- tekniikkaan pohjautuvat valoratkaisut.

Valaistuksen käytölle vain mielikuvitus asettaa rajat. Ratkaisut ja laitteet ovat 
sovellettavissa hyvin monenlaisiin ympäristöihin niin sisällä kuin ulkona. 

Tehostevalaistuksen käyttäjiä ovat perinteisesti teatterit, konserttipaikat ja klubit – 
oikeastaan kaikki esittävät taiteet. Nykytekniikka on mahdollistanut 
tehostevalaistuksen tuomisen osaksi arkkitehtuuria, tila- ja maisemavalaistusta.

Vaatimustason kasvaessa valaistuksen laatua ja ulkonäköä arvostetaan jatkuvasti yhä 
enemmän.

Julkisivuvalaistuksen avulla voidaan korostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja piristää 
kaupunkinäkymää. Valoilla voidaan nostaa esiin kauniita yksityiskohtia.

Olemme olleet mukana toteuttamassa sisä- ja ulkovalaistusratkaisuja lukuisille hotelleille, 
ravintoloille ja myymälöille sekä yksityiskoteihin. Osaamistamme on myös maisemavalaistus.

& JULKISIVUVALAISTUS

Vuosien kokemuksella ja näkemyksellä autamme suunnittelualan ammattilaisia ja muita 
asiakkaita kokonaisvaltaisesti kaikissa valaistukseen liittyvissä asioissa.

Tuotevalikoimastamme löytyy mm. valaisimet, liitäntälaitteet, polttimot, LED-profiilit ja 
-nauhat sekä ohjausjärjestelmät.

Valon avulla kerrotun tarinan dramaturgia on laajentunut esitystilojen ulkopuolelle 
osaksi elinympäristöämme.



ELECTRO WAVES VIRTUAL

Mikään ei ole parempaa kuin ammattitaitoisen ohjaajan vetämä ryhmäliikuntatunti. 
Valitettavasti osallistuminen aikataulutetulle tunnille ei aina ole mahdollista, mutta onneksi 
virtuaalinen liikuntatunti mahdollistaa harjoittelun itselle sopivana ajankohtana.

Kokonaisvaltainen ratkaisumme sisältää kaiken tarvittavan. Yksilöllisellä suunnittelulla 
rakennamme teknisesti ehjän kokonaisuuden, joka huomioi kunkin tilan käyttötarkoituksen. 
Videoalustamme soveltuu paitsi laadukkaan sisällön toistamiseen myös reaaliaikaiseen 
streemaukseen, jolloin sisältö voidaan esittää samanaikaisesti useissa eri kohteissa.

Virtuaaliliikunta tarjoaa mahdollisuuden nostaa tilojen käyttöastetta ja tarjota asiakkaille 
vapautta ja enemmän vaihtoehtoja erittäin kustannustehokkaasti.

Virtuaaliliikunnan kohderyhmät löytyvät esimerkiksi kuntosaleilta, muilta liikuntapaikoilta, 
kouluista, työpaikoilta ja terveydenhuollon asiakasryhmistä. 

VIRTUAL 2.0

Tuotevastaava:
Esa Karppinen
+358 45 7731 1552
esa.karppinen@electrowaves.fi

Lisätietoja:
www.ewvirtual.fi

TRUSSI, STAGE & RIGGING

Näyttämö- ja trussirakenteiden 
modulaarisuuden ansiosta ne ovat mainio 
valinta käytettäväksi messuilla, tapahtumissa, 
liikkeissä sekä julkisissa tiloissa.

Rakennelmat ovat loputtomasti 
laajennettavissa sekä muokattavissa erilaisiin 
käyttötarkoituksiin.

Trussit ovat alumiinista valmistettuja telineitä tai 
telinerakennelmia, joita käytetään 
pääsääntöisesti esitystekniikan ripustamiseen. 
Rakenteet ovat kevyitä, kestävät paljon painoa ja 
niihin voidaan kiinnittää valaisimia, kaiuttimia sekä 
muita teknisiä laitteita tehdasvalmisteisilla 
lisävarusteilla. Trussit voivat olla kiinteitä 
esityssalin varusteita, myös nostokoneistolla 
varustettuna, tai helposti koottavia ja purettavia, 
siirrettäviä järjestelmiä kiertuekäyttöön. 
Trussirakenteet ovat maalattavissa mihin 
tahansa RAL- värisävyyn.

Näyttämöelementit ovat myös alumiinirunkoisia, 
erilaisilla kansilla varustettavia elementtejä, jotka 
on luokiteltu näyttämö- ja katsomokäyttöön. 
Elementteihin löytyy laaja valikoima erilaisia 
lisävarusteita kuten jalkoja, kaiteita ja portaita, 
aina varastointiratkaisuihin saakka.



SUUNNITTELU, ASENNUS & HUOLTO

Laadukas suunnittelu, siisti asennustyön jälki 
ja kattavat huoltopalvelut ovat meille 
kunnia-asia.

Projektin onnistuminen lähtee 
kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. 
Suunnittelijamme auttavat asiakasta aina 
konseptisuunnittelusta 
loppudokumentointiin asti. Huolellisesti 
laadittu toteutussuunnitelma auttaa 
projektin toteutuksessa ja aikatauluissa.

Projektinjohdon kanssa yhdessä toimiva 
ammattitaitoinen asennustiimi vastaa 
aikataulujen pitävyydestä ja asennustyön 
laadusta. Asentajamme on huolellisesti 
perehdytetty eri työtehtäviin. Panostamme 
erityisesti työturvallisuuteen ja jokaiselta 
asentajalta löytyy vähintään Valtti- ja 
työturvallisuuskortti. 

Palvelulupauksemme mukaisesti olemme 
asiakkaan tukena myös projektin 
valmistuttua. Laitteiston huolellinen 
käyttökoulutus ja kattava ylläpito takaavat, 
että käyttäjät pystyvät hyödyntämään 
hankittua laitteistoa tarkoituksenmukaisesti.

We Care-huoltosopimus on helppo tapa 
varmistaa, että laitteisto on aina 
toimintakunnossa ja ajan tasalla. Sopimus 
räätälöidään asiakkaan laitekannan mukaan. 
Sopimus sisältää mm. vuosihuollon, 
akuuttien tilanteiden vasteajan määrityksen, 
tuotetuen, alennukset tuotteista ja 
palveluista sekä muut erikseen 
määriteltävät ehdot.

Huoltopäällikkö
Lasse Konttinen
+358 45 7731 1550
lasse.konttinen@electrowaves.fi

Projektipäälliköt
Joonas Jylhä
+358 40 773 3294
joonas.jylha@electrowaves.fi

Jari Teittinen
+358 40 573 7536 
jari.teittinen@electrowaves.fi

VESITEKNIIKKA

Vesi on paitsi rentouttava myös vaikuttava 
elementti. Vesitekniikan avulla luodaan 
ainutlaatuista tunnelmaa ja ikimuistoisia 
elämyksiä.

Suihkulähteet voidaan toteuttaa 
perinteisesti, tai ääntä, valoa ja erilaisia 
efektejä sisältäväksi taideteokseksi. 
Näyttävä vesielementti sopii piristämään 
niin kaupunkinäkymää kuin julkista tilaa, 
esimerkiksi kauppakeskusta. 

Toteuttamamme vesihuvipuistot 
ihastuttavat paitsi Suomessa eri 
kylpylöissä myös maailman merillä useilla 
RCCLn risteilyaluksilla. 

Olemme Suomen johtava vesitekniikan 
suunnittelija ja toimittaja. Mitä haastavampi 
idea sitä suuremmalla innolla etsimme 
ratkaisun, jolla toteutetaan todellinen 
visuaalinen katseenvangitsija, jota tullaan 
katsomaan kauempaakin.


