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מי אנחנו ?  געש
תאורה

סל מוצרים מלא 
לשוק הטכני מקצועי 

B2B

פתרון מקצה לקצה 
לפרויקטים של 

התייעלות אנרגטית 

יצרני גופי תאורה 
כחול - לבן 
מאז 1964

פיתוח, ייצור וייבוא של 
גופי תאורה וטכנולוגיות 

לתאורת פנים וחוץ



המפעל שלנו  געש
תאורה

מחלקת הרכבה  מעבדה פוטומטריתרובוט כיפוף

מצבעה מתקדמת 

מנקבת רובוט חיווט



געש
תאורה

החוזקות שלנו

הכרות מעמיקה עם 
הצרכים של השוק 

המקומי 

מחלקת הנדסה ופיתוח 
הכוללת מרכז מאור 

ומעבדות בדיקה 
מתקדמות

ייצור מקומי 
”כחול לבן“ 

ייבוא מוצרים 
מהחברות 

המובילות בעולם

ערוצי שיווק ומכירה 
מתקדמים

מהנדסים

יועצי תאורה
אדריכלים

קבלנים

סיטונאים

לקוחות סופיים



פיתוח וייצור כחול לבן געש
תאורה

 מומחים בפיתוח מערכות
אופטיות וגופי תאורה

 תכנון והתאמה של גופי
 התאורה כנדרש לכל

פרויקט

עמידה בסטנדרטים של 
ייצור, תקינה והבטחת 

ISO 9001 איכות

בדיקות במעבדות 
בינלאומיות

שימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות של שליטה ובקרה

עמידה בסטנדרטים 
בינלאומיים לניהול סביבתי

ISO-14001

חברות בהתאחדות 
התעשיינים

פיקוח של מכון התקנים 
הישראלי



המוצרים של געש תאורה  געש
תאורה

תאורת דרכים ורחובותפרויקטים ארכיטקטונים פרויקטים ציבוריים מסחריים

מבני ציבור, משרדים, חללי עבודה וכיתות לימוד

מרכזים לוגיסטיים, מחסנים, ואולמות ייצור

בתי חולים, מרכזים רפואיים ומעבדות

אולמות, מגרשי ספורט וגני משחקים

גלריות, מוזיאונים, בתי כנסת וחנויות 

תאורת דרכים, רחובות ופארקים



מוצרים נבחרים לתאורת פנים



שליטה אלחוטית בגופי תאורה כולל 
(EASY AIR) אפשרות עמעום וגלאי נוכחות

פרוטוקול תקשורת ייחודי ובטוח עם 
אפליקציה ייעודית המאפשרת חיבור, ניהול 

ובקרה של מאות גופיתאורה בו זמנית 

מערכת תאורת חירום עם סוללה 
Bluetooth מרכזית מבוססת

מערכת המאפשרת שליטה על 
(HCL) גוון התאורה מערכת ניהול בניין חדשנית 

IOT מבוססת

מערכת שליטה לתאורה באינטגרציה 
עם מערכת ניהול המבנה 

IoT מבנה חכם ו געש
תאורה



מוצרים נבחרים לתאורת חוץ



IoT עיר חכמה ו געש
תאורה

מערכת תאורת חוץ מתקדמת לעיר חכמה

תשתית של גוף חכם לשילוב פונקציות ייעודיות לעיר חכמה

RF Mesh בעל תוכנת שליטה ליחידת קצה עצמאית בטכנולוגיית

פתרון מודולרי למגוון עוצמות, גבהים ואזורי התקנה

מערכת אופטית מתקדמת הנותנת פתרון תאורה לאזורים שונים

דגש על עיצוב מודרני המשתלב בקלות בסביבות עירוניות שונות



פתרון מקצה לקצה של געש געש
תאורה

סיוע מקיף ללקוח בתהליך קבלת ההחלטות וההחלפה של מערכת התאורה הקיימת 
במערכת אפקטיבית המאפשרת חסכון והתייעלות אנרגטית.

ליווי התהליך מקצה לקצה.
חיסכון אנרגטי של עד כדי 70%.

מימון וחישוב 
החזר זמן 
השקעה

מיפוי ותכנון
תאורה חדש

שיפור 
משמעותי 

ברמת ההארה 
שילוב

פתרונות
בקרה להגדלת

החיסכון

אספקה
והתקנה

שירות ואחריות
למשך שנים



פרויקטים לדוגמא - תאורת פנים געש
תאורה

MAC חדר ניתוח תל השומר חנות WIX משרדי תפארת העיר פתח תקווה 

בית כנסת באריאלמוזיאון ישראל LAND ROVER אולם תצוגה שרונה מרקט



פרויקטים לדוגמא- תאורת חוץ  געש
תאורה

הרצליהעכו תחנת דלק סונול רעננה

באר גניםעלי נגב ירושליים נתניה



בין לקוחותינו  געש
תאורה



געש
תאורה

צור קשר

info@gaash.com

 09-9529393
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