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צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

גוף לבן וראש ניקל
sl2764
5.5cm
13cm

3.5cm
25cm

מנורת שבת אלגנטית 
מעץ ארץ ישראלי 

וראש מתכת יוקרתית 
עם זרוע מתכווננת, 
ועמידה לאורך זמן!

מנורת שבת צמודת 
קיר עם זרוע 

מתכווננת, גמישה.
עמידה לאורך זמן. 

עם גוון אור 
3000k/5000k

בסיס וזרוע לבן, ראש כסוף
vl008
30cm

30cm, 40cm, 50cm
5000k 3000 אוk

מנורת שבת צמודת 
קיר עם זרוע 

מתכווננת, גמישה.
עמידה לאורך זמן. 

עם גוון אור 
3000k/5000k

שחור
vl007
30cm

30cm, 40cm, 50cm
5000k 3000 אוk

מנורות שבת

צבע
מק“ט

מידות בסיס
אורך זרוע

גוון אור

צבע
מק“ט

מידות בסיס
אורך זרוע

גוון אור

תיאור

תיאור

מידעתיאור

מידע

מידע

LIPPE

LIPPE

SHULEM



מנורות שבת

KIVI

צבע גוף
מק“ט

מידות בסיס
אורך זרוע

גוון אור

צבע גוף
מק“ט

מידות בסיס
אורך זרוע

גוון אור

צבע גוף
מק“ט

מידות בסיס
אורך זרוע

גוון אור

זהב
sl3722
30קוטר

30cm, 40cm, 50cm
3000k/5000k

ניקל
sl2728
30קוטר

30cm, 40cm, 50cm
3000k/5000k

זהב מבריק
sl2727
30קוטר

30cm, 40cm, 50cm
3000k/5000k

מנורת שבת צמודת 
קיר עם בסיס 

וראש מתכת וזרוע 
גמישה אלגנטית.

מנורת שבת צמודת 
קיר עם בסיס 

וראש מתכת וזרוע 
גמישה אלגנטית.

מנורת שבת צמודת 
קיר עם בסיס 

וראש מתכת וזרוע 
גמישה אלגנטית.

תיאור

KIVIתיאור

KIVIמידעתיאור

מידע

מידע



מנורת שבת שולחנית 
עם ראש מתכת 

יוקרתי וזרוע גמישה.

בסיס שחור, ראש זהב
sl2761
7.5cm
13cm

3cm
25cm

מנורת שבת אלגנטית - 
צמודת, שקועת קיר או 

שקועת בטון (בעזרת 
קופסאת ביטון) עם 

זרוע מתכווננת, עשויה 
מתכת איכותית.

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

בסיס לבן, ראש ניקל
sl2765

18X25cm
30cm

5000k 3000 אוk

צבע
מק“ט
בסיס

אורך זרוע
גוון אור

מנורות שבת

מידעתיאור LIBBI

GITI



מנורת שבת שולחנית 
עם ראש מתכת 

יוקרתי וזרוע גמישה.

בסיס שחור, ראש זהב
sl2761
7.5cm
13cm

3cm
25cm

מנורת שבת אלגנטית - 
צמודת, שקועת קיר או 

שקועת בטון (בעזרת 
קופסאת ביטון) עם 

זרוע מתכווננת, עשויה 
מתכת איכותית.

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

בסיס לבן, ראש ניקל
sl2765

18X25cm
30cm

5000k 3000 אוk

צבע
מק“ט
בסיס

אורך זרוע
גוון אור

מנורות שבת

מידעתיאור LIBBI

GITI

גוף וראש זהב
sl2759
7.5cm
13cm

3cm
25cm

מנורת שבת אלגנטית - 
צמודת, שקועת קיר או 

שקועת בטון (בעזרת 
קופסאת ביטון) עם 

זרוע מתכווננת, עשויה 
מתכת איכותית.

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

בסיס לבן, ראש ניקל
sl2759
7.5cm
13cm

3cm
25cm

מנורות שבת

תיאור

תיאור

מידעתיאור

מידע

מידע

LIBBI

LIBBI

LIBBI

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

בסיס כסוף, ראש ניקל
sl2759
7.5cm
13cm

3cm
25cm

מנורת שבת אלגנטית - 
צמודת, שקועת קיר או 

שקועת בטון (בעזרת 
קופסאת ביטון) עם 

זרוע מתכווננת, עשויה 
מתכת איכותית.

מנורת שבת אלגנטית - 
צמודת, שקועת קיר או 

שקועת בטון (בעזרת 
קופסאת ביטון) עם 

זרוע מתכווננת, עשויה 
מתכת איכותית.



צבע
מק“ט

גודל

שחור
ag1

משתנה

פילטר אנטי בוהק 
לתיקון תאורה.

מספק תאורה נוחה 
בבית ומונע סינוור

גוף תאורה עגול עם 
הקרנת להבה על 

הרצפה מתאים לחדרי 
מדרגות ומעברים.

שחור
lf3806
20cm

5000k 3000 אוk

גוף תאורה עגול עם 
הקרנת להבה על 

הרצפה מתאים לחדרי 
מדרגות ומעברים.

זהב
lf3806
20cm

5000k 3000 אוk

מוצרים משלימים

צבע
מק“ט
קוטר

גוון אור

צבע
מק“ט
קוטר

גוון אור

תיאור

תיאור

מידעתיאור

מידע

מידע

תאורת מעברים

תאורת מעברים

AntiGlare



מנורת שבת שקועת 
קיר אלגנטית עשויה 

עץ ארץ ישראלי 
בצבע אגוז עמידה 

לאורך זמן. עם גוון 
3000k/5000k אור

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

גוף אגוז וראש ניקל
sl2878
5.5cm
13cm

3cm
16cm

מנורת שבת צמודת 
קיר אלגנטית עשויה 

עץ ארץ ישראלי 
בצבע אגוז עמידה 

לאורך זמן. עם גוון 
3000k/5000k אור

צבע
מק“ט
רוחב

אורך זרוע
עומק
גובה

גוף אגוז וראש ניקל
sl2877
5.5cm

11.5cm
3.5cm
23cm

מנורות שבת

תיאור

תיאור

מידעתיאור

מידע

מידע

NUCHEM

NUCHEM

NUCHEM



צבע : זהב
גודל :07סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
sl3038 : מק“ט

צבע : זהב
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm : עוצמה
 sl3037 : מק“ט

צבע : זהב
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

 sl3036 : מק“ט

צבע : אפור
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
 sl3032 : מק“ט

צבע : אפור
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm : עוצמה
sl3033 : מק“ט

צבע : אפור
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

sl3034 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
 sl3029 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm : עוצמה
 sl3030 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

 sl3031 : מק“ט

מידע

מידע

מידע

JASMIN

JASMIN

JASMIN

גוף תאורה עם משרביה



גוף תאורה עגול או ריבועי, צמוד תקרה או שקוע תקרה בעל
כיסוי "משרביה" עשויה מתכת איכותית הנוצרת בחיתוך אופטי.

)חיתוך היכול להגיע לרמת דיוק של עד מילימטר!(
גופי התאורה השקועים דקים במיוחד ולכן מתאימים בעיקר

לתקרה אקוסטית.
טכנולוגיית לד בשילוב מפזר פוליקרבונט ותאורה אחורית,

דבר היוצר אחידות מושלמת של האור תוך שמירה על יחס לומן-וואט גבוה.

מעוצב ומיוצר אצלנו ב"ונטורהלייט" מרמת התכנון עד רמת ההתקנה



צבע : לבן
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
lf3791 : מק“ט

צבע : לבן
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm: עוצמה
lf3792 : מק“ט

צבע : לבן
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

lf3793 : מק“ט

צבע : זהב
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
lf3785 : מק“ט

צבע : זהב
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm: עוצמה
lf3787 : מק“ט

צבע : זהב
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

lf3786 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
lf3788 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm: עוצמה
lf3789 : מק“ט

צבע : שחור
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

lf3790 : מק“ט

גוף תאורה עם משרביה

מידע

מידע

מידע

ALADIN

ALADIN

ALADIN



צבע : כחול
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה
 sl3800 : מק“ט

צבע : כחול
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm: עוצמה
 sl3799 : מק“ט

צבע : כחול
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

 sl3798 : מק“ט

גוף תאורה מלבני, 
צמוד קיר עם עיצוב 

"משרביה"
מתאים כמנורת צד 

המעניקה אווירה 
נעימה וכפריט עיצובי.

תיאור JAFAR

כסוף
fl7083

18X25cm
4200K

צבע
מק“ט
מידות

גוון אור

מידע

מידע

מידע

צבע : לבן
גודל : 70סמ 
45w : הספק

4320lm : עוצמה

צבע : לבן
גודל : 50סמ 
40w : הספק

3240lm: עוצמה

צבע : לבן
גודל : 32.5סמ 

20w : הספק
1900lm : עוצמה

JASMIN

JASMIN

גוף תאורה עם משרביה



"Waves"

115X25
5000k

lf3804



גופי תאורה מיוחדים ויחודיים שייוצרו 
בונטורהלייט מרמת התכנון עד רמת 

ההרכבה וההתקנה אצל הלקוח.

מוצרים מגוונים 
שמציגים טיפה בים

יכולתינו לייצר כמעט
כל דבר שרק תחלמו עליו!



גוף תאורה יפייפה בעל שלושה עיגולים 
המחוברים אחד לשני כאשר בעיגול הפנימי 

יש פס לד.
מדמה שלושה כוכבים המייצרים תאורה 

רכה ותחושה נעימה!

קטגוריה : תלוי
קוטר עיגול 5 ס"מ

4200k : גוון אור
צבע שחור

 la2961 :מק"ט

"Atmosphere "



“SPARK”

cl2904 : מס קטלוגי
קטגוריה : תלוי

מידות : 30×60ס“מ
צבע : שחור

גוף תאורה
מודרני בהשראת

ספינת צ'פלין.



גוף תאורה צמוד תקרה 
המבוסס על צורת הגלגל, 

עשוי מתכת צבועה זהב.
בעל אור אחיד ורך הודות 

לפסי לד איכותיים 
המרוככים על ידי פרספקס 

לבן חצי שקוף.

קטגוריה : צמוד תקרה
גודל : 100ס"מ

5000k : גוון אור
lf3805 : מק“ט

Gold Wheel
קטגוריה : תלוי

75w : הספק
2700k : גוון אור

צבע : עץ
אורך : 64ס“מ

wl2868 :מק"ט

גוף תאורה תלוי מעץ
ארץ ישראלי שעיצבנו בהשראת ספינה 

בים סוער.
גוף בעל שני מקורות אור -עליון ותחתון.

“LightShip "



קטגוריה : תלוי
75w : הספק

2700k : גוון אור
צבע : עץ

אורך : 64ס“מ
wl2868 :מק"ט

גוף תאורה תלוי מעץ
ארץ ישראלי שעיצבנו בהשראת ספינה 

בים סוער.
גוף בעל שני מקורות אור -עליון ותחתון.

“LightShip "



קרניז הוא אלמנט דקורטיבי מוכן העשוי מחומר 
פוליאוריטאן.       -      מתאים לחללים גדולים.

שיטה מיוחדת ונעימה שמספקת תאורה עיקרית 
ללא צורך במקור אור נוסף.

השירותים שלנו

קרניז
מואר

עיצוב : תמר רנד



השירותים
שלנו

מה אנחנו
יכולים לעשות 

בשבילכם

עיצוב : תמר רנד



אנו מייצרים קירות מוארים 
במגוון רחב של צורות וצבעים, 

עם יכולת לשינוי צבעים 
שמביאה קצב ואווירה לכל 

חלל.
מערכת לד איכותית מותקנת 

באמצעות מסילה היקפית 
מאלומיניום מאחורי יריעות 

המפזרת את האור בצורה 
מושלמת.

אידיאלי לכל חלל רחב, 
לאולמות תצוגה, חנויות, 

מסעדות ועוד.

השירותים שלנו

 קיר מואר
דקורטיבי

עיצוב : גיטי פרל



חתוכי CNC שמבוצעים בונטורהלייט הינם המילה 
האחרונה בתחום גופי התאורה! יש לנו היכולת 

לייצר גופי תאורה ממגוון חומרים כמו אלומיניום, 
פרספקס, עץ ועוד.

השירותים שלנו

 חתוכי
CNC

עיצוב : ליונל נבט



יריעת מתיחה העשויה וויניל 
 LED נמתחת על פלטת

איכותית המיוצרת במפעלנו 
ומותקנת לפני המתיחה של 

המוצר.
פלטת הלדים עובדת במתח 

נמוך ומיועדת לעבוד בסביבה 
לחה ולהבטיח בטיחות 

ועמידות לאורך זמן.

המוצר מיועד לתת מענה לכל 
הגופים שפרספקס לא 

מספיק גדול עבורם.

השירותים שלנו

 יריעת
 מתיחה
מוארת

עיצוב : תמר רנד



אנחנו החלוצים והיחידים שמספקים יותר מ30 סוגים 
של פרופילי תאורה!

בתוך כל פרופיל ישנם לדים, באיכות גבוהה. 
כל הפרופילים עובדים במתח נמוך ומבטיחים בטיחות 

ועמידות לאורך שנים.

השירותים שלנו

 פרופיל
מואר

עיצוב : אסתי רובונשטיין



התאורה האולטימטיבית לאיפור ולחדרי שירותים. 
המראות שלנו מתוכננות לשקף בדיוק את האובייקט 

בלי עיוותים ובאור אחיד, בעזרת התקנה מדוייקת של 
פסי הלד האיכותיים שלנו.

השירותים שלנו

מראה
מוארת

עיצוב : תמר רנד



בעזרת המיכון והמחשוב 
המתוחכמים שאיתם אנו 

עובדים, אנו מסוגלים לייצר 
כמעט כל גוף תאורה שעליו 

רק תוכלו לחלום
ולספק את התאורה 

הייחודית והנכונה ביותר 
בזכות המומחיות שלנו, 

העבודה האישית וההתאמה 
לצרכים שלכם!

השירותים שלנו

 גופים
 בהתאמה

אישית

עיצוב : ונטורהלייט


