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GLOBAL LCS

פרופיל חברה

GLOBAL LCS

חברת גלובל אל סי אס בע"מ מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון ,פיתוח
וייצור פרופילי אלומיניום לשילוט .כל פרופילי האלומיניום מיוצרים בארץ,
נושאים תו תקן ישראלי ועומדים בתקנים אירופאיים מחמירים.
בקטלוג זה אנו מציגים את קולקציית  B-SIGNהאיכותית שלנו ,מערכות ארגזי
התאורה השילוט ומתקני הפרסום והמדיה המתקדמים בעולם.

סדרת ארגזי התאורה והשילוט

B SIGN

מזה מספר שנים מערכות ארגזי התאורה והשילוט של  ,B-SIGNתוצרת כחול לבן,
כבר נמצאים בשימוש אצל החברות המובילות באירופה.
חברות הסלולר ,היי טק ,המזון ,האופנה והקוסמטיקה ,רשתות הקמעונאות
והמסחר שהגיעו ארצה וכן ריבוי מרכזי הקניות החדשים ,החלו מכתיבים את
רמת הגימור והעיצוב החדשני בארץ .יותר ויותר אדריכלים ומעצבים החלו
דורשים את מערכות  B-SIGNהמקצועיות ובגימור נקי גם בארץ.
משום כך החלטנו להכין תשתית נוחה וזמינה גם עבור יצרני השילוט בארץ :כל
פרופילי המערכות ,האביזרים ,אמצעי התאורה ועוד ,עומדים לרשותכם במלאי
אצלנו בכל כמות ובכל מידה.
כעת יש פתרון נהדר ,קל ,פשוט ובעיצוב חדשני ומתקדם אשר זמין במלאי,
התקנה פשוטה ,ללא ריתוכים ,ללא כיפופים ,ללא הדבקות ,ניקובים ,ועוד.
תוכלו למצוא אצלנו פתרון מלא ליצירת כל ארגז תאורה שתרצו:
פתרון נהדר לארגזי תאורה פריימלס חזית בד ,חזית פרספקס ,חזית פנאפלקס,
חופות ,מתקני תערוכות  ,שלטים חד צדדיים ,דו צדדיים ,מחיצות ,ועוד.
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת  B-SIGNעוד היום ולהתחיל ליצור מוצרים
יפים.

זקוקים לעזרה? נציגנו יגיע עד אליכם לליווי והדרכה!

22

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,לתרגם ו/או להשתמש במידע המופיע בקטלוג זה ,או חלקים ממנו
לרבות תמונות וטקסטים ללא קבלת היתר בכתב מחברת גלובל אל סי אס בע”מ * .ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד
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אינדקס ותוכן עניינים
סדרה

מק"ט

חזית בד

559022

חזית בד

559027

חזית בד

559033

חזית בד

559023

חזית בד

559025

חזית בד

559024

חזית בד

559035

חזית בד

559036

חזית
פרספקס

559033

חזית
פרספקס

559041

חזית
פרספקס

559038

חזית
פרספקס

559041

חזית
פרספקס

559046

חזית
פרספקס

559037

חזית
פרספקס

559038

עובי מסגרת במ"מ

סקיצה
מ"מ

 18מ"מ

עמוד
בקטלוג
6-7

סדרה

מק"ט

פנאפלקס

559031

עובי מסגרת במ"מ

סקיצה

פרופיל מסגרת
 160מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

עמוד
בקטלוג
26-27

מ"מ

מ"מ

מ"מ

פנאפלקס

559037

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

 30מ"מ

8-9

פנאפלקס

559046

קליפס
 160מ"מ

26-27

מ"מ
מ"מ

 48מ"מ  -דו-צדדי!

12-13

מ"מ

 40מ"מ  -מתאים גם לפרספקס

10-11
מ"מ

מ"מ

NONE STOP

מ"מ
מ"מ

 100מ"מ

16-17

מ"מ

מ"מ

 60מ"מ

14-15
NONE STOP

559029

מ"מ

מ"מ

NONE STOP

 140מ"מ  -דו-צדדי!

18-19

NONE STOP

559033

פרופיל צד
 40מ"מ מדיה מתחלפת

מ"מ

559032

559031

מ"מ

מ"מ

מחזיק לוח אלוקובנד
 40מ"מ מדיה מתחלפת

28-29

מ"מ

מ"מ

מ"מ

559030

מ"מ

מ"מ

מ"מ

NONE STOP

מ"מ

מ"מ

מ"מ

פרופיל לקופסא
 160מ"מ

26-27

פרופיל עליון
 40מ"מ מדיה מתחלפת

28-29

28-29

מ"מ

פרופיל תחתון אחורי
 40מ"מ מדיה מתחלפת

מ"מ

מ"מ

28-29

מ"מ

תומך למסגרות עץ לפי דרישה

20-21

קוביות
וקונסטרוקציות

559034

 48מ"מ  -קוביה תואם בד+פרספקס

30-31

 40מ"מ  -מתאים גם לבד

22

קוביות
וקונסטרוקציות

559043

 48מ"מ  -משולש לפינה  90מעלות

32

דופן
 60מ"מ  -דו-צדדי!

23

קוביות
וקונסטרוקציות

מ"מ
מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

פרופיל תחתון צידי
 40מ"מ מדיה מתחלפת

28-29

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

קיידר

559045

מ"מ

559060

24

מ"מ

מ"מ

36-37
מ"מ

דופן
 100מ"מ  -דו-צדדי!

מ"מ

חופות

מ"מ
מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

 48מ"מ  -ריבוע קונסטרוקציות

34-35

מ"מ

מ"מ

4

559044

מ"מ

קליפס
 60מ"מ  -דו-צדדי!

23

קוביות
וקונסטרוקציות

 48מ"מ  -משולש שבשבת

33

קליפס
 100מ"מ  -דו-צדדי!

24

דופן
 140מ"מ

25

קליפס
 140מ"מ

25

מדיה קשיחה
מסגרות תמונה
מדיה קשיחה
מסגרות תמונה

38-39
559040

חזית מעוגלת
 27מ"מ

559042

חזית ישרה
 27מ"מ

מ"מ

יצירות תאורה ומערכות תקרה

40
41
42
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 18מ"מ

B-SIGN

מק"ט 559022

תערוכות באירופה

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

שילוט כותרת באורך  41מטר רצוף מפרופיל  18מ"מ ( - )559022צילום פנורמי  -ברצלונה

 18מ"מ פריימלס בד
פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן דק במיוחד לעיצוב נקי ויוקרתי.
מעולה לשימוש כ"קיר כותרת" ,תמונות פריימלס ,תמונות ענק לתערוכות ,תצוגות ,קירות ועוד.
יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומהירה ללא ריתוכים וללא קידוח .ניתן לפירוק והרכבה חוזרת ללא הגבלה.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט.
תאורה :הארה אופטימלית תתקבל באמצעות פאנל לד.

פרט הרכבה

שילוט כותרת כניסה באורך  50מטר רציף לתערוכת פורמולה  Eבפריז 2016
שירטוט פרופיל 559022
מ"מ

מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  450מק"ט 559081

6

מחבר 450
מק"ט 559081

7

 30מ"מ

B-SIGN

תערוכת אולימפיה  EPSלונדון 2015

מק"ט 559027

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

 30מ"מ פריימלס בד
פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של  30מ"מ בעיצוב נקי ויוקרתי.
מצוין לשילוט גם כקיר תפאורה עומד לויטרינה בחנויות ,מחיצה נשענת על קיר ועוד.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך
בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט.
תאורה :הארה אחורית אופטימלית תתקבל באמצעות סרגלי לד בעדשות כיפה.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559027
מ"מ
מ"מ
מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  450שטוח מק"ט 559081

אולימפיה תערוכת  EPSלונדון 2015

97

8
מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 40מ"מ

B-SIGN

מק"ט 559033

רשתות אופנה

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

 40מ"מ פריימלס בד
פרופיל ליצירת מסגרת בעלת עובי דופן של  40מ"מ בעל מגוון אפשרויות .בפרופיל זה ניתן להשתמש
גם לחזית בד ,לחזית פרספקס ולשקף.
מצוין לשילוט פנים ,לתפאורות ,תערוכות ,תצוגות ועוד.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא
צורך בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט.
תאורה :תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של  50ס"מ ,ניתן להשתמש בפסי לד  15ואט ,בעלי
 120נורות למטר .מעל מפתח זה ,מומלץ להשתמש בסרגל לדים עם עדשה.

פרט הרכבה

חנות אורבניקה ,מתחם סינמה סיטי ,ראשון לציון

מ"מ

מ"מ

שירטוט פרופיל 559033

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

11

10
מחבר 900
מק"ט 559080

 48מ"מ

תערוכת אולימפיה לונדון 2015

B-SIGN

מק"ט 559023

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

 48מ"מ פריימלס בד-דו-צדדי
פרופיל ליצירת מסגרות בעובי דופן של  48מ"מ ליצירת מסגרות בעלות מדיה דו-צדדית.
מיועד לארגז דו-צדדי .כלומר 2 ,תמונות באותו שלט\מתקן משני צידי המסגרת .מעולה למחיצות,
קירות ,למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי מסחר ,כשלטי דגל גדולים,
כרול-אפ דו-צדדי לתערוכות ועוד.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא
צורך בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט
ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
תאורה :הארה אופטימלית תתקבל באמצעות פאנל לד.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559023
מ"מ

מ"מ
מ"מ

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

תערוכת אולימפיה לונדון 2015

13

12
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 60מ"מ

B-SIGN

חנויות ושטחי מסחר

מק"ט 559025

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

 60מ"מ ( )59פריימלס בד
פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של  59מ"מ ,השילוב המושלם לארגזי תאורה בגימור קלאסי עדין ופיזור
אור מושלם.
מצוין לשילוט פנים ,לתפאורות ,תערוכות ,תצוגות ועוד.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך
בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
למסגרת במפתח של מעל  1.5מ' יש להשתמש בפרופיל חיזוק מק"ט מס' .559026
קל משקל – שינוע פשוט.
ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
תאורה :תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של  50ס"מ ,ניתן להשתמש בפסי לד  15ואט ,בעלי 120
נורות למטר .מעל מפתח זה ,מומלץ להשתמש בשרשרת לדים מסוג עדשה ("גרילנדה").
פרט הרכבה

חנות אורבניקה ,קניון סינמה סיטי ,ראשון לציון
שירטוט פרופיל 559025

מ"מ

מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  450מק"ט 559081
 8יח' מחבר  900מק"ט 559080

15

14
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 100מ"מ

B-SIGN

מק"ט 559024

תערוכת  EPSלונדון 2015

 100מ"מ פריימלס בד

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

פרופיל ליצירת מסגרת בעלת עובי דופן של  100מ"מ ,ארגז תאורה בעל יכולת פיזור אור אופטימלית.
חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
מצוין לשילוט פנים ,לתפאורות ,תערוכות ,תצוגות ועוד.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא
צורך בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט.
ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
תאורה :תאורת צד ,בפרופיל זה מובנית תעלה מיוחדת להכנסת סרגל עדשות לד .סרגל עדשות הלד
אפקטיבי יותר ,מפזר אור חזק ואחיד יותר מסרטי לד וחוסך הון הן מבחינת העבודה והן מבחינת
התאורה .אין צורך יותר להדביק מאות נורות לדים או סרטי לדים בתאורה אחורית שאינם נותנים פיזור
טוב .יש להתקין סרגל העדשה "על תעלת" הפרופיל כך שפיזור האור יפנה לחלק הצר של המסגרת.
בהתקנת סרגל העדשה דופן מול דופן ,נקבל פיזור אור צידי אופטימלי עד מפתח של  2.5מטר.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559024
מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  450מק"ט 559081
 12יח' מחבר  900מק"ט 559080

16

קירות פריימלס מוארים לתצוגה מרהיבה

17
15
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 140מ"מ

B-SIGN

מק"ט 559035

תערוכת תעופה לאס וגאס ארה"ב

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

 140מ"מ פריימלס בד-דו צדדי
פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של  140מ"מ ,זהו ארגז התאורה המושלם לשילוט מואר דו צדדי
פריימלס! מיועד להצגת מדיה דו צדדית ע"י פרט מובנה להתקנת לוח פח או אלוקובונד כמחיצה
ליצירת  2צדדים להצגת מדיה כפולה.
מעולה למחיצות ,ויטרינות בחנויות ומרכזים מסחריים ,למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון
קניונים ,תערוכות ,כשלטי דגל גדולים ועוד.
חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות .יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא
צורך בידע מקצועי קודם.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע והתקנה בשטח במהירות
ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
תאורה :תאורת צד ,בפרופיל זה מובנית תעלה מיוחדת להכנסת סרגל עדשות לד .סרגל עדשות הלד
אפקטיבי יותר  ,מפזר אור חזק ואחיד יותר מסרטי לד וחוסך הון הן מבחינת העבודה והן מבחינת
התאורה .אין צורך יותר להדביק מאות נורות לדים או סרטי לדים בתאורה אחורית שאינם נותנים פיזור
טוב .יש להתקין סרגל העדשה "על תעלת" הפרופיל כך שפיזור האור יפנה לחלק הצר של המסגרת.
בהתקנת סרגל העדשה דופן מול דופן ,חסכון גדול בזמן ההרכבה .נקבל פיזור אור צידי אופטימלי עד
מפתח של  2.5מטר.
פרט הרכבה
שירטוט פרופיל 559035

פרוייקט האמירויות לתערוכת התעופה ,לאס וגאס ,ארה"ב

מ"מ

מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 12יח' מחבר  900מק"ט 559080

19

18
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

עץ

B-SIGN

אליפות רוגבי ללונדון 2015

מק"ט 559036

 | B SIGNפריימלס | חזית בד

מסגרת עץ

BE-SIGN

פרופיל  559036תוכנן במיוחד ליצירת ארגזי תאורה במסגרת עץ.
לפרופיל  2פינים מובנים הננעצים בתוך מגרעת העץ לחיבור נקי ומושלם.
עובי דופן המסגרת נקבע לפי דרישת הלקוח ובהתאם לרוחב העץ הנבחר.
הרכבה פשוטה ומקצועית ללא עיבודים ,ללא ריתוכים ומבלי לאלתר בשטח.
תאורה :תאורת צד מתאפשרת באמצעות תעלה מובנית בפרופיל להכנסת סרגל עדשות לד.

פרט הרכבה

פרוייקט אליפות הרוגבי  2015בלונדון ,מחיצות פריימלס בד בתוך מסגרת עץ דו-צדדי

שירטוט פרופיל 559036
מ"מ
מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

21

20
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 40מ"מ חזית פרספקס B-SIGN
מק"ט 559033

 | B SIGNחזית פרספקס

מורכב מפרופיל מק"ט  559033חזית פרספקס
פרופיל בעובי דופן של  40מ"מ בעל מגוון אפשרויות .בפרופיל זה ניתן להשתמש גם לחזית בד,
לחזית פרספקס ולשקף.
מצוין לשלטי הכוונה ,שילוט פנים ,לתפאורות ,תערוכות ,תצוגות ועוד.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט.
תאורה :תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של  50ס"מ ,ניתן להשתמש בפסי לד  15ואט,
בעלי  120נורות למטר .מעל מפתח זה ,מומלץ להשתמש בסרגל לדים עם עדשה.

מק"ט 559038+559041

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן  60מ"מ  -דו צדדי
מורכב מפרופיל  + 559041פרופיל קליפס  ,559038חזית פרספקס.
פרופיל מס'  559041בצירוף פרופיל קליפס מס'  559038משני צדדיו ,יוצרים ארגז תאורה דו
צדדי בעל דופן  60מ"מ.
מעולה למחיצות ,קירות ,חניונים .למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי
מסחר ,כשלטי דגל גדולים ,כרול-אפ דו צדדי לתערוכות ועוד.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט
תאורה:
בשימוש כארגז תאורה דו-צדדי :פסי לייסט לד בעדשת כיפה ,בעלי הארה דו מימדית המפזרים
אור דו כיווני .
בשימוש כארגז תאורה חד צדדי :תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה") .
להארה אופטימלית מומלץ  100ואט לכל מ"ר.
ברגים 6M :ללא ראש
פרט הרכבה

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559033

 | B SIGNחזית פרספקס

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן  40מ"מ

 60מ"מ חזית פרספקס BE SIGN

מק"ט
פרופיל

תיאור

559041

דופן

שירטוט פרופילים

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ
559038

קליפס
מ"מ
מ"מ

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

23

22
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 100מ"מ חזית פרספקס BE SIGN
מק"ט 559046+559041

 140מ"מ חזית פרספקס B-SIGN
מק"טים 559038+559037

 | B SIGNחזית פרספקס

מורכב מפרופיל  + 559041פרופיל קליפס  ,559046חזית פרספקס.
פרופיל מס'  559041בצירוף פרופיל קליפס מס'  559046משני צדדיו ,יוצרים ארגז תאורה דו
צדדי בעל דופן  100מ"מ.
מעולה למחיצות ,קירות ,חניונים .למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי
מסחר ,כשלטי דגל גדולים ,כרול-אפ דו צדדי לתערוכות ועוד.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט
תאורה:
בשימוש כארגז תאורה דו-צדדי :פסי לייסט לד בעדשת כיפה ,בעלי הארה דו מימדית המפזרים
אור דו כיווני .
בשימוש כארגז תאורה חד צדדי :תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה") .
להארה אופטימלית מומלץ  100ואט לכל מ"ר.
ברגים 6M :ללא ראש

מורכב מפרופיל  + 559037פרופיל קליפס 559038
פרופיל מס'  559041בצירוף פרופיל קליפס מס'  559038בלבד ,יוצרים ארגז תאורה מקצועי
ויוקרתי .
פתרון יפהפה לשילוט מואר ,הצגה אופטימלי של מדיה ,מחיצות ,קירות ,חניונים ,קניונים מרכזים
מסחריים ועוד.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
בחיבור עם מוט החיזוק (  )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע פשוט
תאורה:
תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה") .להארה אופטימלית מומלץ  100ואט
לכל מ"ר ( 5נורות לד לכל  20ס"מ).

מק"ט
פרופיל

תיאור

שירטוט פרופילים

פרט הרכבה

פרט הרכבה

559041

דופן

559046

קליפס

שירטוט פרופילים

מ"מ

559037

דופן
מ"מ

מק"ט
פרופיל

תיאור

 | B SIGNחזית פרספקס

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן  100מ"מ  -דו צדדי

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן  140ממ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

559038

קליפס

מ"מ
מ"מ

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 4יח' מחבר  900מק"ט 559080

אביזרים למסגרת:
 4יח' מחבר  450מק"ט 559081
 12יח' מחבר  900מק"ט 559080

25

24
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 158מ"מ חזית פנאפלקס B-SIGN
מק"טים 559046+559037+559031

ארגזי תאורה פרספקס מתחם ציבורי

ארגז תאורה פנאפלקס עובי מסגרת  158מ"מ

 | B SIGNחזית פנאפלקס

מערכת  BE-SIGNפנאפלקס מהווה פתרון מושלם לארגזי תאורה ושילוט חוץ
כאשר יש צורך במפתחים גדולים של  4מטר ויותר.
באמצעות פרופיל תומך מס'  559026נוכל גם להגיע למפתחי ענק.
מערכת זו מעניקה פתרון קל ,מהיר ופשוט המאפשר קבלת מראה
מקצועי ונקי .
מסגרת הארגז בנויה מפרופיל מס'  559031עליו נמתח את יריעת
הפנאפלקס בעזרת סיכות .על מסגרת זו נניח פרופיל מס' 559037
אשר מרכיב את קופסת התאורה.
ומעל  2המסגרות מניחים את הקליפס ,פרופיל מס'  559046אשר מקבע
אותן באמצעות בורג.
ארגזי תאורה מצוינים לשילוט חוץ ,לחניונים ,לפארקים מרכזים מסחריים
ויטרינות ועוד.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי
אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
תאורה :מומלצת תאורה אחורית באמצעות שרשרת לדים מסוג "גרילנדה".

מק"ט
פרופיל

תיאור

559031

פרופיל
מסגרת

559046

קליפס

559037

פרופיל
לקופסא

שירטוט פרופילים

פרט הרכבה

מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ

שלטי ענק פנאפלקס

מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
 12יח' מחבר  900מק"ט 559080

27

26
מחבר 900
מק"ט 559080

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

B-SIGN - NONE STOP

NONE STOP

NONE-STOP

NONE STOP
פרספקס
 | BBE-SIGNחזית
SIGN

מערכת
שילוט למדיה מודפסת ומתחלפת
מערכת פרופילים ליצירת מסגרות שילוט בעומק  40מ"מ ,להחלפת בזק של המדיה.
שליפה מהירה של מגש אלוקובונד להחלפת לוח המודעות\פרסום .ניתן לפתיחה בשליפה מהצד,
מלמעלה או כלפי מטה בהתאם לדרישות הלקוח.
אין צורך בברגים או כלי עבודה כלשהם.
חזית פרספקס שקוף לשמירה על הנייר מפני רטיבות  ,פגיעות ,תלישות ועוד
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
עיצוב נקי בסגנון היי טק מודרני.
קל משקל – פשטות שינוע.
אפשרות סגירה באמצעות מנעול\לשונית עצירה.
מצוין כלוח מודעות לבתי ספר ,ועדי בתים ,תחנות אוטובוס ,תחנות רכבת ,פרסום בקניונים ,שלטי חוצות,
שלטים על עמודי חשמל ,רמזורים ,קירות ,חומות ,ועוד .קל להרכיב ! קל להשתמש!

מ
ד
י
מתחלפה
ת

בפעול

ה פשוטה של

פרט הרכבה
מק"ט
פרופיל

תיאור

559030

מחזיק לוח
אלוקובנד

559029

פרופיל צד

559032

פרופיל עליון

559031

פרופיל תחתון
אחורי

559033

פרופיל תחתון
צידי

שירטוט פרופילים

מ"מ
מ"מ

החלקה מטה,
הצידה
או מעלה.

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 6יח' מחבר  450מק"ט 559081
 8יח' מחבר  900מק"ט 559080

מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ

מ"מ

מחבר 900
מק"ט 559080

28

מחבר  450שטוח
מק"ט 559081

 NONE STOPהרצליה פיתוח

29

קוביות

B-SIGN

תערוכת שילוט לונדון 2015

מק"ט 559034

B SIGN

פרופיל לקוביות וקונסטרוקציות פריימלס בד

| קוביות וקונסטרוקציות

פרופיל ברוחב  48מ"מ ,הדור החדש של עיצוב ותפאורת מרכזים מסחריים ,תערוכות ויטרינות ועוד.
פתרון מושלם להרכבת קוביות שילוט מוארות ,עמודים ,מלבנים ,עמודי טוטם ,שולחנות מוארים,
עמדות דיול ותצוגה ,חדרים מוארים ועוד.
מגוון ענק של אפשרויות עיצוב והצגת מדיה.
חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
הרכבה פשוטה ומקצועית .ללא עיבודים ,ללא כיפופים ,ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
בחיבור עם מוט החיזוק ( )559026ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
קל משקל – שינוע והתקנה בשטח במהירות.
תאורה :ניתן להארה הן ע"י סרגלי עדשה ע"ג הפרופיל והן באלכסונים ע"י פרופיל תומך .559026

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559034
מ"מ
מ"מ
מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:
 24יח' מחבר  900מק"ט  3( 559080יחידות לכל פינה  8Xפינות לקוביה)
 8יח' פקק פינה

תערכות השילוט לונדון 2015

31

30
מחבר 900
מק"ט 559080

פקק פינה

משולש פינה

B-SIGN

מק"ט 559043

משולש שבשבת

BE SIGN

מק"ט 559044

פרופיל משולש לפינה  90מעלות
B SIGN

פרופיל משולש שבשבת

| קוביות וקונסטרוקציות

הרכבה ופירוק ללא הגבלה בקלות ובמהירות
קל משקל
גימור נקי ומקצועי

אופן ההרכבה:
לפרופיל מסילות מובנות בהן נשחיל את ראש הבורג (.)M4
נבצע קדח בפרופיל המסגרת הנגדי ובאמצעות
אום פרפר ודיסקית ,נהדק את  2הפרופילים יחד.

הארה :ניתן להאיר את פינת הקובייה ע"י פס לד וכיסוי פוליקרבונט הננעץ כקליפס.

פירוק והרכבה חוזרת במהירות ובקלות.
קל משקל  -שינוע פשוט.

| קוביות וקונסטרוקציות

אופן ההרכבה:
נשחיל במסילה המובנית בפרופיל את ראש הבורג (.)M4
בפרופיל המסגרת הנגדי נבצע קדח ובאמצעות אום פרפר
ודיסקית נהדק את  2הפרופילים יחד.

פרופיל משולש שווה צלעות המשמש לבניית שבשבות
תצוגה בעלות  3קירות לחשיפת מדיה תלת מימדית
או לבניית קירות תצוגה "אקורדיון".

B SIGN

פרופיל המיועד ליצירת כסאות ,מחסנים ,חדרים ,טוטם ,שולחנות ,דלפקי תצוגה וכל מה שנבחר כיד
הדמיון.

שירטוט פרופיל 559044

מ"מ
מ"מ

מ"מ

שירטוט פרופיל 559043
מ"מ

מ"מ

32

מ"מ

33

ריבוע קונסטרוקציה

מתקני תצוגה לקהל

B-SIGN

מק"ט 559045

מתקני תצוגה לקהל בלונדון

B SIGN

| קוביות וקונסטרוקציות

פרופיל ריבוע לקונסטרוקציות המשמש ליצירת שבשבות בעלות  4צלעות,
ו 8-חזיתות .שולחנות ,כסאות ,מתקני תצוגה ,דלפקי מכירה ,מחסנים,
חדרים ועוד.

שירטוט פרופיל 559045
מ"מ

אופן ההרכבה:
נשחיל ראש בורג ( )M4במסילות המובנות בפרופיל .בפרופיל המסגרת
הנגדי נקדח חור ובאמצעות אום פרפר ודיסקית ,נהדק את 2
הפרופילים יחד.
פתרון מושלם לבנייה ולפירוק של מתקני וחדרי תצוגה.
קל משקל.
הרכבה פשוטה ללא ידע מקצועי קודם.
מגוון עצום של אפשרויות חיבור ובניית קונסטרוקציות.

מ"מ

מ"מ

34

פרופיל ריבוע לקונסטרוקציות
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קיידר

B-SIGN

חלונות ראווה

מק"ט 559060

חלון ראווה למותג

SUPERDRY

B SIGN

פרופיל קיידר

| קיידר

קיידר הינו מוט עליו מלופף ומודבק בד סינטטי .לבד סינטטי זה אנו תופרים את הבד\
שמשונית או כל חומר אחר עליו יש הדפסת המדיה.
לאחר התפירה נשחיל מוט הקיידר בפרופיל האלומיניום הייעודי לכך (מק"ט )559060
ובצורה זו נוכל לתלות המדיה המודפסת.
תליית שלט הקיידר נעשית בדרך כלל ע"י חוטי פלדה בעובי של כ 3-מ"מ.
פרופיל קיידר מהווה פתרון נהדר לבניית תצוגה אחורית לחלונות ראווה ,לתפאורות
תיאטרון ,להקמת מחיצות מהירות ארעיות ועוד.

מוט קיידר

שירטוט פרופיל 559060

PCV

שילוט קיר אליפות העולם באנגליה2014 ,

מ"מ

מ"מ

מ"מ
מ"מ
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חופות

B-SIGN

חופות באמסטרדם

B SIGN

החופה מורכבת ממיתרים המתחברים בשיטת  PLAG-INבלחיצה.
מספר המיתרים משתנה בהתאם לקוטר הרצוי .החופה נתלית ע"י כבלי פלדה בעובי  3מ"מ.
מיתרי מערכת החופות מיוצרים מפרופיל צינור בקוטר  50מ"מ בעובי דופן של  2מ"מ.
קוטר חישוקי החופה הינו החל מ 3.5-מטר ובקפיצות של  0.5מטר עד קוטר של  7.5מטר.
אורך המיתר הסטנדרטי של הקשתות הינו  1.5מטר.

| חופות
פרוייקט נסטלי באמסטרדם ,חופות בקוטר  5מטר

אביזרים:
מוטות חיזוק וחיבור
כבלי פלדה
ניתן להשכרה
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מסגור מדיה-חזית ישרה

מסגור מדיה-חזית מעוגלת

מק"ט 559042

מק"ט 559040

B SIGN

| מסגרת מדיה קשיחה | חזית מעוגלת

הרכבה פשוטה ומהירה כאשר המסגרת נשארת קבועה ורק המדיה מתחלפת בהתאם לצורך.

B SIGN

פרופיל המיועד ליצירת מסגרת דקה בעובי דופן  27מ"מ.
בעל חזית ברוחב של  32מ"מ.
מתאים למסגור לוחות אלוקובונד ,פומקס קאפות ודיקט.

פרופיל המיועד ליצירת מסגרת דקה בעיצוב פשוט ,מודרני ובסגנון היי טק.
בעובי דופק  27מ"מ.
בעל חזית ישרה.
רוחב חזית המסגרת  15מ"מ.
מתאים למסגור לוחות אלוקובונד ,פומקס קאפות ודיקט.

| מסגרת מדיה קשיחה | חזית ישרה

מסגרת מדיה קשיחה
חזית מעוגלת 27 ,מ"מ

מסגרת מדיה קשיחה
חזית ישרה 27 ,מ"מ

הרכבה פשוטה ומהירה כאשר המסגרת נשארת קבועה ורק המדיה מתחלפת בהתאם לצורך.

שירטוט פרופיל 559040

שירטוט פרופיל 559042

מ"מ

מ"מ

 8יח' מחבר  450מק"ט 559081

 8יח' מחבר  450מק"ט 559081
מ"מ

מ"מ

אביזרים למסגרת:

אביזרים למסגרת:

מ"מ
מ"מ
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מ"מ

מחבר 450
מק"ט 559081

מ"מ

מחבר 450
מק"ט 559081
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ארגזי תאורה מוארים -
לאנשים שאוהבים ליצור
אנו מזמינים אתכם ליצור גופי תאורה ויצירות אומנות מרהיבות באמצעות מערכת הפרופילים
הייחודית שלנו.
אדריכלים ,מעצבים ואנשי אומנות  -זה הפתרון עבורכם .תוכלו ליצור ולהציג את עבודותיכם,
פרויקטים ייחודיים שביצעתם ועוד.
מוזיאונים ומרכזי תרבות – תוכלו להציג תמונות מורשת ,מיצגי תרבות ,הופעות והצגות באופן מרהיב
ומואר.
תמונות ענק ללובי מפואר או מערכות תקרה מוארת לאולמות ,משרדים ,אזורי קבלה ומסעדות .כך
ניתן לשלב מוטיבים של אומנות צבע ואור.
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