
הטרנד החם של עולם התאורה –פרופיל תאורה   

גופי תאורה יוקרתיים ואיכותיים יותר נכנסים כיום לתחום העיצוב של כל בית ועסק. טכנולייט, החברה 

.שמובילה באיכות של גופים אלו, שופכת אור על הטרנד החם של השנה  

 מה זה בעצם פרופיל תאורה?

אלומיניום, עליו מורכבים כרטיסי לד איכותיים המעניקים את האור הרצוי.פרופיל תאורה הוא גוף תאורה מיוצר   

 ,גוף התאורה מגיע בשלושה דגמים: שקוע, צמוד או תלוי. בהתאם לצרכי הלקוח, גובה התקרה ומאפייני החלל

וב מושלם ויוקרתי.צניתן להתאים את גוף התאורה בצורה מושלמת ולהעניק לחלל עי  

, מדגישה את החשיבות של השימוש ברכיבים     TRIDONICץ את המותג האירופאי טכנולייט, המייצגת באר

 אירופאיים איכותיים לחלקי הפנים של גוף התאורה.

 

 המגע האישי של הלקוח

מייחדת את המוצר גם העובדה שהוא מותאם לפי הזמנת חוץ מהאיכות והיוקרה שמשדר פרופיל התאורה, 

הזמין בכל מידה )אורך וגובה( ולשלוט על צבעו, סוגו ועוצמתו של האור. זוהי הלקוח. את פרופיל התאורה ניתן ל



לרי בכל מטבח, משרד ומסדרון. הייצור המותאם לדרישות הלקוח הופך את גוף ואחת הסיבות שהמוצר הפך לפופ

 התאורה מבחינה עיצובים ליחידה המותאמת בשלמות לשאר רכיבי העיצוב בחלל.

ביותרייצור ברמה הגבוהה   

ייצורם של פרופילי התאורה הינו מורכב ומחייב עבודה שיטתית, מקצועית ומדוייקת. החל מחיבורי החשמל ועד 

ניסיון רב בתחום ושימוש ברכיבים הכי איכותיים  , מחייב הייצורלהברגת כרטיסי הלד לאורך כל גוף התאורה

אורה אחרים, מעניק למוצר חוזק ואריכות ימים. שקיימים. השימוש בכרטיסי לד ולא בסטריפים כפי שנהוג בגופי ת

. הדבק אולם הוא פתרון זול אליול, כרטיס הלד מוברג ישירות בעוד שסטריפ הוא דבק דו צדדי המתחבר לברז

יותר, אך החום ממיס אותו במשך הזמן ונותן לגוף התאורה מראה מקולף ולא אסתטי. שיטה זו מעניקה למוצר 

מצריך תכנון וייצור ברמה גבוהה.ה תאורההשנות האחריות שניתן לפרופיל  5שנת אחריות בודדת לעומת   

 

 סדרת פרופלייט של טכנולייט

י אלומיניום ומעניקים מגוון רחב של פתרונות תאורה ליניארית סדרת פרופילי התאורה של טכנולייט מבוסס

יה ומספקת פרופילים עם רכיבי המתאימים לתאורת פנים של חללים שונים. טכנולייט נמצאת בקדמת הטכנולוג

לומין לוואט. 187אוסטרית "טרידוניק". גופים אלו מפיקים עד  –הדור הרביעי של החברה האירופאית   



ההתאמה המושלמת ללקוח מעניקה פתרונות מדוייקים ומאפשרת יצירה של קטעים ארוכים עם רצף תאורה, 

בחר רחב של עיצובי פרופילים שניתן לשלב בהם תאורת קיים מפינות תאורה מושלמות ושלל פתרונות ייחודיים. 

 לד בעוצמות שונות ובגווני אור שונים. כמו כן, ניתן לשלב תאורת חירום, עמעום, שליטה חכמה וכדומה. 

 

 

 קצת על טכנולייט

לספק טכנולייט הינה חברה מובילה בתחום התאורה ועובדת מול מעצבי תאורה, אדריכלים, יועצים ומהנדסים כדי 

פתרונות לכל לקוח ופרוייקט. החברה מספקת שלל מוצרים הנמצאים במלאי ומייצרת גם לפי הזמנה. מוצריה 

רכיבים אירופאיים של החברה המובילה "טרידוניק".   ,מיוצרים עם הרכיבים הכי איכותיים בעולם  

 

 


