מהדורה
מחודשת

BELLCO

מעצבים באור ואלומיניום

GLOBAL LCS

פרופיל חברה GLOBAL LCS
חברת גלובל אל.סי.אס מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון ,פיתוח וייצור
פרופילי אלומיניום לגופי תאורה .כל פרופילי האלומיניום לגופי התאורה
מתוצרת גלובל אל.סי.אס מיוצרים בארץ ,נושאים תו תקן ישראלי ועומדים
בתקנים אירופאים מחמירים.
חברת גלובל אל.סי.אס שוקדת על התחדשות והעשרת מגוון הפרופילים לגופי
תאורה תוך שימת דגש על איכות ,פשטות הרכבה וטרנד עיצובי עכשווי.
חברת גלובל אל.סי.אס מתמחה בפיתוח פרופילי אלומיניום לתאורה לפי
דרישות לקוח ומלווה את לקוחותיה החל משלב הרעיון ועד לקבלת מוצר סופי.
בנוסף לפרופילי האלומיניום לתאורת פנים וחוץ ,לחברת גלובל אל.סי.אס מגוון
פרופילים לגופי תאורה מקצועיים לרבות פרופילי קירור ייעודיים אשר פותחו
ויוצרו במיוחד לפי תכנון הנדסי מפורט.
בקטלוג זה מוצגת קולקציית  BELLCOפרופילים לגופי תאורה מבית גלובל
אל.סי.אס .אנו מזמינים אתכם לעיין בו בהנאה ולהתחיל ליצור עיצובים באור
ובאלומיניום.

סדרת פרופילי BELLCO
מהו הטרנד העיצובי המתאים לכם :קלאסי ,טבעי ,מינימליסטי או מודרני נקי?
תוכלו לשדרג ,ליצור אווירה ולהאיר כל חלל בעזרת פרופילי .BELLCO
חושקים בצבע מיוחד? נוכל לספק עבורכם את פרופילי  BELLCOבכל צבעי
הקשת.
בקטלוג זה תוכלו לקבל השראה מן האפשרויות הגלומות בשימוש בפרופילי
.BELLCO
פרופילי  BELLCOהמוצגים בקטלוג זמינים במלאי לאספקה מיידית בכל כמות,
ומצופים בגימור אנודייז טבעי או צבע לבן לבחירה ,לקבלת מראה נקי ויוקרתי.
לכל הפרופילים כיסוי איכותי פוליקרבונט עמיד לקרינת  UVהננעץ בפשטות
כקליפס ופקקי צד.
המידות המופיעות בשרטוטי הפרופילים הינן במ”מ.
הקונספקט שלנו ,פשטות של הרכבה והנה לכם יצירות מרהיבות של אור
ואלומיניום.

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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7

BELLCO

 7 BELLCOטרימלס
מק"ט GL088

גוף לתאורה בעיצוב עדין .מצויין לתאורה נסתרת במטבחים ,מדפים ,חדרי ארונות ,ריהוט ועוד.
פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז .כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס .פס לד מתחבר בהדבקה.

 8 BELLCOטרימלס
מק"ט GL081

15

17.5
גוף לתאורה בעיצוב מינימליסטי ונקי .משמש כגוף תלוי או צמוד קיר .פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט
ננעץ כקליפס .פס לד מתחבר בהדבקה .מצויין להארת והדגשת חללים ,קירות ,רצפות ,שולחנות עבודה ,מדפים,
נישות ,חדרי ארונות ,שיש ומטבחים ,תצוגות ,ריהוט ועוד.

אביזרי התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

8

תופסן קליפס 7 BELLCO
מק"ט 20090T

תופסן קליפס 8 BELLCO
מק"ט 20089T
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מק"ט GL008

BELLCO

 8 BELLCOשקוע

גוף תאורה שקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ,קרמיקה ועוד .פס לד מתחבר בהדבקה .פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז.
כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס .כנפי הפרופיל נועדו לקבלת גימור בקו נקי ואחיד.

 BELLCOעץ
מק"ט GL082

בלקו עץ בגובה של  11מ"מ ,עוצב במיוחד לעבודות נגרות ושיש ,להתאמה מלאה לעובי פלטות העץ ופלטות השיש
הקיימות בשוק .כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס להגנה מלאה ופיזור אחיד של תאורת הלד.

אביזרי התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

10

פרפר סנטר קפיצי
מק"ט 22612
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BELLCO

 BELLCOפינה
מק"ט GL084

גוף לתאורה בעל זווית  45מעלות .עוצב במיוחד להתאים לכל פינה.
אור הלד יופץ בזווית  45מעלות וימנע סינוור.
פתרון מושלם להארת שיש ומשטחי עבודה ע"י התקנה של הגוף בקלות רבה תחת ארונות המטבח העליונים.
התקנה של  BELLCOפינה מתחת או מעל כל מדף תעניק לחפצים עליו הילה יוקרתית.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז .כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס .פס לד מתחבר בהדבקה.
פתרון עיצובי להארת תקרות ,פינות חללים ,מדפים ,נישות ,מדרגות ועוד.

אביזרי התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

12

תופסן פוליקרבונט
מק"ט 20088T
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מק"ט GL089

BELLCO

BELLCO LEDERIX

גוף תאורת לד .מצויין לשטיפת קירות ,עמדות תצוגה ,תמונות ועוד.
“רגל” ארוכה תוכננה כך שתסתיר את נקודות הלד ולכן אין צורך בכיסוי.
כך ניתן לנצל את כל עוצמת הלד.
חלקו העליון של הפרופיל מצולע לקביעת זווית האור.
חלל גוף הפרופיל מיועד להשחלת הכבל.

אביזר התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

14
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BELLCO

 BELLCO MASTERשקוע
מק"ט GL086

גוף לתאורה שקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ,תיקרה אקוסטית ועוד.
כנפי הפרופיל נועדו לקבלת גימור בקו נקי ואחיד .ניתן להתקנת מספר סרטי לד או לד קשיח .מצויין כמקור אור ראשי.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
פתרון מעשי ויפהפה להארת חללים כגון חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים
מסחריים ועוד.

אביזרי התקנה:
 ,MEOFסרט דבק דו צדדי תוצרת  3Mאו "פרפר" סנטר קפיצי נירוסטה המאפשר התקנת גוף התאורה לגבס/עץ
וכ"ו בקליק.

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

פרפר סנטר קפיצי נירוסטה
מק"ט 22614

פרפר סיבובי
מק"ט 113535P

שרטוט הרכבה בעמוד 54
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מק"ט GL087

BELLCO

 BELLCO MASTERטרימלס

גוף מצויין כמקור אור ראשי ע”י התקנת מספר סרטי לד או לד קשיח.
משמש גם כגוף תלוי או צמוד קיר המעניק תאורת חלל במראה נקי ומתוחכם.
אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים כגון :חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים
מסחריים ועוד.

 BELLCO MASTERטרימלס חלק
מק"ט GL0887

גוף תאורה מאסטר טרימלס בגימור חלק למראה הייטק מתוחכם פשוט ונקי .עדין מאוד אך בעל נוכחות עם יכולת
הארה חזקה ,משמש כמקור אור ראשי ע"י התקנת מספר סרטי לד או לד קשיח ,משמש כגוף תלוי או צמוד תקרה ,
מעניק אפקט של גופים מרחפים בחלל.

אביזרי התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

18

חוטי תליה דקיקים מתכווננים
מק"ט GLP28

w w w. b e l l c o . c o . i l

19

גופי התאורה מסדרת סקיני טרימלס ,פיתוח חדש מבית  , BELLCOמגיעים ברוחב של  60 ,40ו 80-מ"מ ,בעיצוב נקי
ועדין  .מצוינים כמקור אור ראשי או תאורת אוירה ,תוכננו במיוחד להתקנה מהירה ופשוטה  ,משמשים כגופים תלויים
או צמודי קיר המעניקים אפקט  WOWשל גופים מרחפים בחלל.
רוחב הגופים מאפשר התקנת מספר סרטי לד לתאורה חזקה כמקור אור ראשי להארת חללים גדולים כגון מטבחים,
פינות אוכל ,חדרי מגורים ,משרדים ,חנויות ,דלפקי קבלה ,חניונים ,אולמות אירועים ועוד.

 BELLCOסקיני טרימלס  40מ"מ
מק"ט 2001168

BELLCO

 BELLCOסקיני טרימלס

 BELLCOסקיני טרימלס  60מ"מ
מק"ט 2000148

 BELLCOסקיני טרימלס  80מ"מ
מק"ט 2000151

אביזרי התקנה:

 MEOFסרט  3Mדבק דו צדדי
מק"ט 5555

20

חוטי תליה דקיקים מתכווננים
מק"ט GLP28
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גופי התאורה מסדרת סקיני שקוע ,פיתוח חדש מבית  ,BELLCOהתקנה קלה ופשוטה בגבס ,עץ ,קרמיקה ,זכוכית
ועוד .עיצוב נקי ועדין ,מאפשר התקנת מספר סרטי לד לכיוון עוצמת האור הרצויה ,החל מתאורת אוירה ועד לתאורה
חזקה כמקור אור ראשי להארת חללים גדולים.
גופי התאורה מסדרת סקיני שקוע ,מצוינים ליצירת צורות גיאומטריות מעל משטחי עבודה גדולים כגון מטבחים ,פינות
אוכל ,חדרי מגורים ,משרדים  ,עמדות עבודה  ,אולמות ועוד

 BELLCOסקיני שקוע  60מ"מ

BELLCO

 BELLCOסקיני שקוע

מק"ט 2001149

 BELLCOסקיני שקוע  80מ"מ
מק"ט 20001150

אביזרי התקנה:

פרפר קפיצי סקיני 60
מק"ט 22611

פרפר סיבובי סקיני 60
מק"ט 116020P

שרטוט הרכבה בעמוד 54

22

פרפר סיבובי סקיני 80
מק"ט 118020P

שרטוט הרכבה בעמוד 54
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מק"ט 200927

BELLCO

 30 BELLCOשקוע

גוף תאורה עדין וצר ,מתאים לנורות  T8 ,T5או לסרט לד.
כנפי הפרופיל יוצרות גימור בקו נקי ואחיד כשקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס .פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים כגון :חדרי
מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים מסחריים ועוד.

24

w w w. b e l l c o . c o . i l

25

BELLCO

 60 BELLCOנמוך שקוע
מק"ט 200928

גוף תאורה שקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד ,המיועד ל  2-נורות  T8 ,T5או למספר סרטי לד לקבלת אור חזק יותר.
התקנת המשנק חיצונית .פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס .כנפי הפרופיל נועדו
לקבלת גימור בקו נקי ואחיד כשקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד.
פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים כגון חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים
מסחריים ועוד.

 60 BELLCOגבוה שקוע
מק"ט 200969

גוף תאורה שקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד ,עוצב במיוחד על מנת לאפשר התקנת השנאי בגוף הפרופיל.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
כנפי הפרופיל נועדו לקבלת גימור בקו נקי ואחיד כשקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד.
פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים כגון חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים
מסחריים ועוד.
אביזרי התקנה:

פרפר סנטר קפיצי  60BELLCOגבוה פרפר סיבובי  60BELLCOנמוך
מק"ט 116040P
מק"ט 2262

פלח חוצץ
מק"ט FT60

שרטוט הרכבה בעמוד 54

26
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מק"ט 200951

BELLCO

 60 BELLCOטרימלס

משמש כגוף תלוי ,חיצוני או צמוד קיר ,למראה הייטק נקי .מאפשר התקנה פנימית של המשנק .גוף תאורה המיועד
ל  2-נורות  T8 ,T5או למספר סרטי לד לקבלת אור חזק יותר.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
פתרון פרקטי ויפהפה להארת מטבחים ,חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,פינות אוכל ,חנויות ,בתי
מלון ,מרכזים מסחריים ועוד.

אביזרי התקנה:

חוטי תליה דקיקים מתכווננים
מק"ט GLP28

28

פלח חוצץ
מק"ט FT60
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מק"ט 200981

BELLCO

 80 BELLCOשקוע

גוף תאורה בעל נוכחות חזקה ,מיועד ל  2-נורות  T8 ,T5או למספר סרטי לד.
פרופיל אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים גדולים כגון :מטבחים ,חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות,
בתי מלון ,מרכזים מסחריים ועוד.
כנפי הפרופיל נועדו לקבלת גימור בקו נקי ואחיד כשקוע בגבס ,עץ ,זכוכית ועוד.
לגוף תאורה זה כיסוי מדרגה.

אביזרי התקנה:

פרפר סיבובי
מק"ט 118080P

פלח חוצץ
מק"ט FT80
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מק"ט 200982

BELLCO

 80 BELLCOטרימלס

גוף תאורה שקוע בעל נוכחות חזקה  ,משמש כגוף תלוי ,חיצוני או צמוד קיר למראה הייטק נקי.
גוף תאורה מיועד למספר סרטי לד או ל 2-נורות  T5או  .T8בעזרת פלח חוצץ ניתן לאחסן השנאי בתוך הגוף.
מצוין למקומות בהם יש תקרת בטון או קושי להטמין השנאי .פתרון פרקטי ויפהפה להארת חללים גדולים כגון:
מטבחים ,פינות אוכל ,חדרי מגורים ,חדרי שינה ,משרדים ,ספריות ,חנויות ,בתי מלון ,מרכזים מסחריים ועוד.
לגוף זה כיסוי מדרגה.

אביזרי התקנה:

חוטי תליה דקיקים מתכווננים
מק"ט GLP28
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פלח חוצץ
מק"ט FT80
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BELLCO

 BELLCOלד אור
מק"ט 200966

גוף תאורה חצי סהר ,בעל חיבור "חבק\קליפס" המאפשר כיוון זוית האור  360מעלות .כך ניתן לכוון מלבד את זוית
האור גם את עוצמתו עד למינימום אור ע"י סיבוב הגוף כלפי הקיר  .אופן החיבור הוא בנעיצת החבק בקיר ,עץ,
קרמיקה או כל משטח אחר ואילו הפרופיל מותקן בלחיצה פשוטה לתוך החבק .מצוין לאוהבים ליצור באור ,להדגשת
תמונות ,חפצים ,משטחים ,תצוגות ועוד.

 BELLCOעפרון תאורה  22מ"מ
מק"ט 2001187

גוף תאורה אלומיניום עגול קוטר  22מ"מ  ,מראה  SLIMעדין אך בעל יכולת הארה עצומה ,עובי החומר מאפשר
שימוש בפסי לד בעלי עוצמת אור חזקה במיוחד.
לגוף מסילה מובנית להשחלת חוטי תליה דקיקים מתכוננים מנירוסטה .מעולה ליצירת תאורה מעודנת כמקור אור
מרכזי או הדגשת חללים.
עוצב במיוחד לשימוש כמוט תליה מואר לחדרי ארונות ,מטבחים ,חנויות ,צמחיה ועוד.
כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס להגנה מלאה ופיזור אחיד של תאורת הלד.

אביזרי התקנה:

חבק אוזן
מק"ט 1188

34

חוטי תליה דקיקים מתכווננים פלח חוצץ לד אור
מק"ט FT20
מק"ט GLP28

קליפס לד אור
מק"ט GL21
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מק"ט 2005792

BELLCO

 BELLCOצנור תאורה  40מ"מ תעלה מובנית

גוף תאורה אלומיניום עגול בקוטר  40מ"מ עם תעלת לד מובנית .משמש כמאחז יד למעקה ,כלפיד תאורה דקורטיבי,
כמוט תליה למוצרים כבדים ועוד.
תאורה מושלמת למרפסות ,לחצרות ,לחדרי מדרגות ,תאורת חוץ צמודת קיר למבנים ,מסדרונות חדרי כושר ,חנויות,
אולמות ועוד.
כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס להגנה מלאה ופיזור אחיד של תאורת הלד.

 BELLCOצנור תאורה  40מ"מ תעלה כפולה
מק"ט 2004796

גוף תאורה אלומיניום עגול בקוטר  40מ"מ עם  2תעלות לד מובנות .משמש כמאחז יד למעקה בעל תאורה דו מימדית
לאפקט של משחקי אור כאשר האור פונה הן כלפי פנים והן כלפי הקיר ,כמאחז יד למעקה נקבל תאורה הן כלפי
המדרגות והן כלפי החלל.
מעולה כלפיד תאורה דו צדדי דקורטיבי ,כמוט תליה המאיר גם כלפי המוצר וגם כלפי החלל ועוד.
תאורה מושלמת למרפסות ,לחצרות ,לחדרי מדרגות ,תאורת חוץ צמודת קיר למבנים ,מסדרונות חדרי כושר ,חנויות,
בתי מלון ,אולמות ועוד .כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס להגנה מלאה ופיזור אחיד של תאורת הלד.
אביזר התקנה:

חבק מאחז למעקה
מק"ט 1186
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מק"ט GL085

BELLCO

 BELLCOאווירה

 BELLCOאווירה הינו ממש תכשיט בעיצוב יוקרתי ואפקט  WOWהמאפשר משחקי אור כיד הדמיון.
 BELLCOאווירה מאפשר הן  UP LIGHTוהן  DOWN LIGHTע”י הפיכת כיוון.
כאשר רוצים להאיר תיקרה (למראה תיקרה צפה) ,פס הלד והכיסוי יהיו בחלק התחתון .כאשר יש צורך להאיר ריצפה
(למראה ריצפה צפה) ,פס הלד יהיה בחלק העליון שלו.
אור הלד משתקף בעיקול הפרופיל ומעצים את אפקט האור .אלומיניום בציפוי אנודייז ,כיסוי פוליקרבונט ,ננעץ כקליפס.
 BELLCOאווירה ניתן להתקנה על רהיטים ,לוחות עץ ,קירות גבס ועוד .באורכים קצרים מצויין להארת חדרי מדרגות,
לנגיעות צבע אור בחללים מעוצבים ובכל מקום בו רוצים ליצור אווירה.

38
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מק"ט 2001182

BELLCO

 BELLCOמארס  3Dמשולש תאורה

גוף תאורה משולש במראה יוקרתי מיוחד ,עוצב בהשראת ספינת חלל ,המאיר בכל שלושת צלעותיו גם כלפי התיקרה
וגם כלפי חלל החדר בו זמנית .מארס  BELLCOיוצר אלומות אור עדינות המשתקפות לתקרה ומעניקים לה נופך
יוקרתי .ניתן לשלב גווני אור שונים ,לדוגמא אור חם כלפי החלל מטה ואור קר כלפי התקרה.
משמש כגוף תלוי ,כצמוד קיר לפינות ,כמדף תלוי מואר ועוד.
גוף תאורה זה ,תכשיט תאורה מעוצב אשר ישדרג כל חלל בעצם נוכחותו .מעל פינות אוכל ,חללי מגורים ,משרדים,
גלריות ,פטיו ,אולמות אירועים ,חדרי כושר ,בתי מלון ועוד.
אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי או צבוע לבן .כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.

אביזרי התקנה:

חוטי תליה דקיקים מתכווננים
מק"ט GLP28
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מק"ט 2001180

BELLCO

 BELLCOפס דין

גוף תאורה פס דין ,פותח במיוחד על מנת לאפשר הארת תיקרה נקיה מגופים ,ומסוגל להאיר חלל שלם מהקיר בלבד
ולקבל אפקט אמיתי של חלל נקי .גוף תאורה פס דין בעל יכולת הפיכת כיוון ומאפשר הארה כלפי מעלה או כלפי
מטה לפי בחירה כאשר זוית הפיזור הינה  180מעלות.
עם יכולת עוצמת אור ופסי לד מוגני מים ,נוכל להאיר גינות ,שבילים ,קירות חיצוניים ,מרפסות ,חצרות ,פרגולות ,גנים
ועוד.
פס דין במראה נקי יוקרתי ,עם מקום מובנה לשנאי גדול בגוף הפרופיל ,מערכת שיניים לקירור סרטי לד עוצמתיים.
התקנה פשוטה ע"י התקנת פלח מוביל ו"הקלקת" הפרופיל כקליפס.
אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי או צבוע לבן ,כיסוי פוליקרבונט ננעץ כקליפס.
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מק"ט 20071161

BELLCO

 BELLCOמדרגה חזית

גוף תאורה עמיד מאלומיניום למדרגות ,בעל משטח מחוספס למניעת החלקה ותעלה מובנית לסרט לד ,כיסוי
פוליקרבונט איכותי ננעץ כקליפס.
מצויין להארת מדרגות בית ,בתי מלון ,אולמות אירועים ,אולמות קולנוע  ,תיאטרון ועוד.

 BELLCOמדרגה אורבן הארה תחתונה
מק"ט 20071162

גוף תאורה מאסיבי בעל זוית הארה תחתונה ,משטח עליון מחוספס ופסי סיליקון למניעת החלקה.
מיועד לחללים מסחריים גדולים והומי אדם.
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מק"ט 2001171

BELLCO

 BELLCOאולטרא לייט נסתר חכם

כשמו כן הוא ,גוף תאורה נסתר .כלומר ,לא רואים את הפרופיל או את סרט הלד ,אלא רק חלל ממנו בוקע האור .כנפי
הפרופיל מתחברות לגבס ,פורמייקה ,קרמיקה ,טיח ,בטון ועוד.
ניתן לבחור את זוית התאורה ע"י מיקום סרט הלד :כאשר נתקין סרט הלד בקודקוד התעלה ,נקבל תאורה ישירה ,ואילו
התקנת סרט הלד בבסיס התעלה ,יצור תאורה אלכסונית.
לגוף תעלה מובנית להשחלת פלח לחיבור פשוט של גוף לגוף ליצירת רצף אורך.
מצוין כפאנל מואר לקירות גבס ,למסדרונות ,כסוקל למטבחים ,אידיאלי לתאורת חוץ כגון חומה ,גינות ,מרפסות,
קירות חיצוניים ,חניות ועוד.

שרטוט הרכבה בעמוד 54
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מק"ט 200156

גוף תאורה  , UP&DOWNתלוי ,המאיר מטה וגם כלפי התיקרה .מעניק
אפקט של חדר בהיר ומואר יותר .ניתן לקבל באורכים שונים ,שנאי נכנס
בגוף הפרופיל .להארה אופטימלית של חללים וליצירת אפקט מרווח ומואר.
כשהתיקרה מוארת ,כל החלל מקבל מראה פתוח ואורירי.
מידות חתך  90 :מ"מ גובה 60 ,מ"מ רוחב.

BELLCO

BELLCO 60/80 UP&DOWN

BELLCO 60/60 UP&SIDE 2D
מק"ט 200150

גוף תאורה דו מימדי יפיהפה ומרהיב ,המאיר גם למטה כלפי הראי ,שולחן
העבודה ועוד ,וגם קדימה לחלל החדר .פתרון מצוין לחללי אמבט .מעניק אור
לפעילות האיפור והגילוח במקלחת וגם אור לחלל החדר .פתרון מושלם ל2-
מקורות אור חופפים .יש מקום לשנאי בתוך הגוף.כבר לא צריך להעמיס את
חדר הרחצה בכמה גופים שונים .גוף אחד ,בעל מראה חכם ועיצוב חדשני,
זה הסוד.

BELLCO 40/80 UP DOWN&SIDE 3D
מק"ט 200160

גוף תאורה תלת מימד ,מפיץ אור  3כיוונים ,מעלה ,מטה וקדימה.
גוף ייחודי מרהיב ביופיו .רוצים הארה אופטימלית? זה הגוף עבורכם.
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מק"ט 2001174

BELLCO

 BELLCOמחסום מואר

גוף תאורה המשמש כזרוע מחסום ,תוכנן בקפידה להתאים לחוזק מנוע הרמה ,בעל תעלה מובנית לסרט לד עוצמתי,
כיסוי פוליקרבונט או כיסוי עדשה הממקדת את פיזור האור ל 40-מעלות.
משמש כמוט הרמה לחניונים ,שערים ,מחסומים ועוד.
אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי או צבוע לבן ,כיסוי פוליקרבונט או עדשה לבחירה.
אביזרי התקנה:

פקק
מק"ט 2005062

50

כיסוי עדשה
מק"ט GL8102
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BELLCO

 BELLCOסכין
מק"ט 200994

פרופיל אלומיניום המשמש להתקנה בקירות גבס ,נישות או תיקרות צפות ומאפשר לשלב תאורת לדים ע”י
הדבקת פסי הלד בחלק הנסתר או נעיצת נורות במסילות הפרופיל.
קצה הפרופיל מעניק גימור חד ונקי.

אביזרי נעיצה ופינה:

מק"ט 200994P

מק"ט 7785458

מק"ט 200QR
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 BELLCOמזמינה אתכם ליצור גופי תאורה בעיצוב אישי שלכם
ומעמידה לרשותכם את מערכת הפרופילים הייחודית שלה לארגזי
תאורה .תוכלו ליצור כיד הדמיון עמודי תאורה ,טוטם ,קוביות תאורה
מרחפות ,תמונות מוארות ,חיפוי קיר ,מחיצות תאורה ,חיפוי תקרה ועוד.
ניתן לבחור את חזית הארגז :כיסוי בד מודפס או חזית פרספקס וכמובן
את הגרפיקה אשר תהיה בחזית הגוף ועוד.
כל הפרופילים לארגזי התאורה עשויים אלומיניום ליצירת ארגז קל
משקל וחזק בגימור חד ונקי .ניתן להגיע אף למפתחים גדולים כגון
עשרות מטרים ע"י אביזרי חיבור ופרופילים תומכים.

BELLCO

ארגזי תאורה מוארים – לאנשים שאוהבים ליצור

פנו אלינו ובקשו את קטלוג ארגזי התאורה של  BELLCOוגם אתם
תוכלו ליצור עיצובים באור ואלומיניום.

 BELLCOמערכת תקרה מוארת
מערכת תקרה מוארת משמשת לתקרות באולמות ,במשרדים באיזור הקבלה ובמסעדות.
ניתן לשלב במערכות התקרה המוארות מוטיבים של צבע ותאורה.
המערכת הופכת את התאורה למעניינת ומושכת.
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שרטוט הרכבה לפרפר סיבובי לגופי תאורה שקועים
BELLCO
200160

BELLCO

שרטוטי הרכבה

כיסוי

שרטוט הרכבה לאולטרא לייט נסתר חכם

שרטוט הרכבה אביזרי נעיצה לפרופיל סכין

גבס

BELLCO GL084
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BELLCO 200994

BELLCO

BELLCO 200981

2001168

BELLCO 200927

BELLCO
GL084

BELLCO

מעצבים באור ואלומיניום

נבחרת פרופילי אלומיניום לתאורה
מקבוצת גלובל אל סי אס בע"מ
היובל  ,4חולון 58811
טלפון03-6359708 .
פקס03-6359721 .
info@global-lcs.com
www.global-lcs.com
תוסיפו אותנו גם ב -

www.bellco.co.il

