
חברת געש תאורה, אשר החלה את דרכה בקיבוץ געש בשנת 1964, הינה החברה המובילה בישראל 
במתן פתרונות תאורה כוללים לשוק הטכני והמקצועי. אנו בגעש מתכננים, מפתחים ומייצרים מגוון גופי 

תאורה, טכנולוגיות ופתרונות בתחום תאורת הפנים והחוץ. צרכי לקוחותינו ואנשי המקצוע בתחום 
התאורה הם הבסיס לתכנון ופיתוח של פתרונות תאורה מקצועיים העומדים בדרישות התקן הישראלי 

והבינלאומי.

לגעש מרכז מאור, המספק תמיכה מקצועית למהנדסים, אדריכלים ויועצי התאורה ומחלקת הנדסה 
המשמשת מקור ידע בתחום הטכנולוגיה והמגמה העולמית של מעבר לתאורת DEL חסכונית וידידותית 

לסביבה. אנו מקפידים על סל מוצרים עשיר ומגוון, אשר נבנה בהתאמה לצרכי לקוחותינו ובנוי הן 
ממוצרים פרי פיתוחנו והן ממוצרים מיובאים מחברות מובילות בעולם.

געש תאורה מציעה מגוון רחב של פתרונות בקרה לתאורת פנים וחוץ, החל מפתרונות בסיסיים ועד 
מערכות משולבות על פי תפיסת "משרד חכם ועיר חכמה". בחירת רכיבי מערכת שליטה ובקרה מחייבת 
ידע ומקצועיות ואנו בגעש תאורה יודעים לספק זאת ולתת את המענה המתאים ביותר עבור כל פרויקט. 

געש תאורה מציגה:
פתרונות תאורה כוללים למחנות צה"ל



פנטאלד

פאנלד

פנטאלד

גוף תאורה חיצוני או שקוע בעל מערכת אופטית ייחודית 
המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים 

להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות 
וכדומה. 

לפרטים נוספים לחץ כאן

A פאנלד 
גוף תאורה חיצוני או שקוע חסכוני במיוחד. בעל מסגרת 

אלומיניום עם מוליכות חום מקסימלית ושכבה מיוחדת 
להולכת אור מיטבית. מתאים להארת משרדים, חנויות, 

מבואות כניסה, מעברים ציבוריים וכדומה.
לפרטים נוספים לחץ כאן

נועם 
 ,IP65 גוף תאורה נועם אטום למים ולאבק בדרגת אטימות

בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מרבית תוך 
מניעת סנוור. מתאים לחניונים, מעברים, חדרי מדרגות 

ולסביבה בה קיימת לחות, רטיבות, התזה או חשש לקורוזיה.
לפרטים נוספים לחץ כאן

פיקסלד פרו 
גוף תאורה פיקסלד פרו להתקנה שקועה בתקרה בדרגת 

אטימות IP54, בעל נצילות אורית גבוהה וחסכון משמעותי 
בצריכת החשמל.  מתאים לתאורה כללית, מסדרונות, 

מעברים, חנויות, משרדים וכדומה.
פיקסלד פרולפרטים נוספים לחץ כאן

נועם

http://www.gaash.com/AllResults?bskeyword=%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%93
http://www.gaash.com/page_25911
http://www.gaash.com/page_26139
http://www.gaash.com/page_27435


הוריקן

אוורסט
גוף תאורה קומפקטי מאלומיניום במשקל קל, בעל דרגת 

אטימות IP65. אפשרויות לזוויות הארה שונות ולתוספות של 
. PC רפלקטור חיצוני עשוי מאלומיניום או

מיועד להתקנה מתקרות גבוהות ובינוניות של מחסנים 
ואולמות ייצור.

לפרטים נוספים לחץ כאן

הוריקן
גוף תאורת הצפה הוריקן בעל מבנה סגור, בדרגת אטימות    
IP66. תוכנן בכדי לעמוד בדרישות המחמירות של המפרטים 

המובילים בישראל.
מתאים להארת מבנים, אולמות ומחסנים, קירות ופסלים, 

שלטים, רציפים, גנים ציבוריים וכדומה. 
לפרטים נוספים לחץ כאן

אוורסט

שחר 
 , IP66 גוף תאורה שחר בעיצוב מודרני בדרגת אטימות
מגיע במגוון אופטיקות מ1T עד 5T ובעל מגוון עוצמות 
הארה לגבהי התקנה שונים. מתאים להארת כבישים, 

רחובות, פארקים, גנים ציבוריים, שבילים וכדומה.
לפרטים נוספים לחץ כאן

שחר

http://www.gaash.com/page_26965
http://www.gaash.com/page_26599
http://www.gaash.com/page_27715
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