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מולטילד הינה חברה מובילה בתחום התאורה אשר מייבאת את המוצרים 
מחומרי  מיוצרים  שלנו  המוצרים  בעולם.  ביותר  המתקדמים  מהמפעלים 
גלם באיכות הגבוהה ביותר כגון: דרייברים איכותיים, לדים בעלי תפוקת אור 

גבוהה, ניצולת לומן בגובה מקסימלי לעומת צריכת החשמל.
למוסדות  ועיצוביים  סטנדרטיים  תאורה  מוצרי  של  ענק  מגוון  למולטילד 
את  יהפכו  אשר  לבית  מוצרים  ביבוא  מתמחה  החברה  כן,  כמו  ולפרטיים. 
חדשנות  באיכות,  מאמינה  מולטילד  יותר.חברת  ונוחים  למסודרים  חייכם 
ואמינות ונותנת אחריות מלאה על כל מוצריה והכל במחיר שווה לכל נפש. 

מולטילד גאה לצרף אתכם לרשימת לקוחותיה המרוצים והצוות המקצועי 
שלנו כאן עבורכם למתן ייעוץ מקצועי, יעיל ואדיב! אז מוזמנים ליצור קשר 

ולהתחיל ליהנות ממחירים ללא תחרות ישירות מהיבואן.



שער נורות 

Bulbs Series

נורות לד



|  נורות לד

www.multi-led.com 6

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

800110W3000K-6500K170-2401000LMA60E2750

800215W3000K-6500K170-2401500LMA60E2750

800315W4000K170-2401500LMA60E2750

800418W3000K-6500K170-2401800LMA65E2750

800522W3000K-6500K170-2402200LMA80E2750

800628W3000K-6500K170-2402800LMA95E2750

55W=8W
65W=10W

100W=15W
120W=18W
145W=22W
165W=28W
220W=34W
300W=45W
435W=65W

 A60-A95 נורות לד
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כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

800745W3000K-6000K165-265V4300LMA60E2750

800865W3000K-6000K165-265V6200LMA60E2750

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

T100-34W34W6500K170-240V3400LMT100E2750

 T נורות לד בהספק גבוה 

HIGH POWER T100 נורות לד בהספק גבוה
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|  נורות לד

נורות לד נר // כדור
כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

80098W3000K-6500K220-240V800LMC37E14100

80108W3000K-6500K220-240V800LMG45E14100
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כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

80136W3000K220V560LMC35E27-

80146W3000K220V560LMA60E14-

Vintage Style G95 // ST64  נורות לד פילמנט

C35 // A60 נורות לד פילמנט

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

80118W3000K220-240V800LMST64E2750

801210W3000K220-240V1000LMG95E2750
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דקרוייקות

גרילנדות פרחיםגרילנדות

תבריגלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

80374W3000K-6500K220V360LMG4

80386W3000K-6500K220V360LMG9

80399W3000K-6500K220V855LMMR16

80409W3000K-6500K220V855LMGU10

804110W3000K-6500K220V950LMMR16

804210W3000K-6500K220V950LMGU10

GU10MR16G4G9

מס׳ נורות אורךמק"ט

80155ME27*5

801610ME27*10

801725ME27*25

801850ME27*50

מס׳ פרחים אורךמק"ט

80195M50

802010M100

מתג למעבר בין 8 מצבי תאורה
USB 5V חיבור חשמל

RGB מחליף צבעים
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T8 // T6 // T5 פלורסנט לד

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

802910W4000K-6000K170-2401000LM55CMT650

803022W4000K-6000K170-2402200LM1.15CMT650

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

802112W4000K-6000K170-2401200LM0.6MT830

802218W4000K-6000K170-2401800LM1.2MT830

802320W4000K-6000K170-2402000LM1.2MT830

802425W4000K-6000K170-2402500LM1.5MT830

802534W4000K-6000K170-2403400LM1.2MT830

802650W4000K-6000K170-2404750LM1.2MT830

T8 זכוכית // חיבור משני הצדדים

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

803118W4000K-6000K170-2401800LM1.2MT850

T5 פלסטיק // אלומיניום

כמות בקרטוןתבריגמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

802720W4000K-6000K170-2401800LM1.2MT830

802860W4000K-6000K170-2405600LM2.4MT825

T8 פלסטיק // אלומיניום

T6 זכוכית
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גופי תאורה פלורסנט

60W גוף תאורה דקורטיבי לד ויקטוריה

צבע גוףאורךלומןגוון אור הספקמק"ט

803260W4000K-6000K6000LM1.20Mכסף/לבן

פס אמריקאי

אורךמוצרמק"ט

80332x 60פס אמריקאיCM

80342x 1.2פס אמריקאיM

80353x 1.2פס אמריקאיM

8036 1x 1.2פס אמריקאיM



תאורת חוץ

Panel Led Series

פנל לד
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|  פנל לד

כמות בקרטוןקוטר פנימיקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

70013W3000K-6500K100-240V285LM85MM170MM50

70026W3000K-6500K100-240V570LM120MM105MM50

70039W3000K-6500K100-240V885LM150MM130MM50

700412W3000K-6500K100-240V1140LM170MM150MM50

700515W3000K-6500K100-240V1500LM190MM170MM20

700620W3000K-6500K100-240V1880LM225MM200MM20

700725W3000K-6500K100-240V2375LM300MM280MM10

פנל לד לתקרה אקוסטית

כמות בקרטוןקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

701242W3000K-6500K100-240V3990LM60ØMM8

פנל לד תחת טיח
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|  LED PANEL

פנל מתכוונן

כמות בקרטוןקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

70086W3000K-6500K100-240V570LM120MM20

700912W3000K-6500K100-240V1140LM170MM20

701020W3000K-6500K100-240V1880LM250MM10

701125W3000K-6500K100-240V2375LM300MM10

כמות בקרטוןקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

701510W3000K-6500K100-240V950LM120MM20

701612W3000K-6500K100-240V1140LM170MM20

701728W3000K-6500K100-240V2660LM250MM10

701836W3000K-6500K100-240V3420LM300MM10

פנל לד על טיח
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|  פנל לד

כמות בקרטוןקוטר פנימיקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

702015W3000K-6500K170-240V1200LM120MM90MM50

702124W3000K-6500K170-240V2040LM168MM145MM50

702236W3000K-6500K170-240V3240LM150MM130MM50

מידותלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

702355W3000K-6500K170-240V5225LM120*30cm

פנל מתכוונן רב מצבי

מתאים את עצמו לגודל הקדח בתקרה
בעזרת קפיצים מתכווננים

יכול לשמש כפנל ״על טיח״ ו-״מתחת לטיח״

פנל על הטיח
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|  LED PANEL

30W פנל לד באזל

65W/ 40W פנל לד באזל

צבע גוףקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

701340W3000K | 4000K | 6000K100-240V3600LMØ40MMלבן/זהב/שחור

701465W3000K | 4000K | 6000K100-240V6000LMØ50MMלבן/זהב/שחור

גוף תאורה נקי ואלגנטי
חיבור קל ומהיר

דרייבר איכותי אינטגרלי

פאנל על הטיח דק ומעוצב
גוף תאורה נקי ואלגנטי

חיבור קל ומהיר
דרייבר איכותי אינטגרלי

צבע גוףקוטר חיצונילומןמתחגוון אור הספקמק"ט

701530W3000K | 4000K | 6000K100-240V2850LMØ30MMלבן/זהב/שחור/כסף



Led Flood Light Series

תאורת חוץ
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|  נורות הצפה

כמות בקרטוןאורך חוטמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

600110W3000K-6500K220-240V900LM98x75x43MM30CM40

600210W220-240ירוקV900LM98x75x43MM30CM40

600310W220-240אדוםV900LM98x75x43MM30CM40

600410W220-240כחולV900LM98x75x43MM30CM40

600550W3000K-6500K220-240V4500LM150x125x43MM30CM-

6006100W3000K-6500K220-240V9000LM216x186x43MM30CM-

600750W3000K-6500K220-240V4500LM178x225x48MM--

SMD פנס הצפה לד
מסגרת שחורה // זכוכית שקופה
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|  LED SMD

כמות בקרטוןאורך חוטמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

600850W3000K-6500K220-240V4500LM175x156x43MM50CM-

6009100W3000K-6500K220-240V9000LM253x224x45MM50CM-

6010150W3000K-6500K220-240V13,500LM320x230x38MM50CM-

6011200W3000K-6500K220-240V18,000LM380x265x38MM30CM-

ice סדרה SMD פנס הצפה לד

מסגרת לבנה // זכוכית מונעת סינוור // לבן מט
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|  נורות הצפה

מידות הנורהלומןמתח הספקמק"ט

60294100W180-240V9500LM98x75x43MM

60295200W180-240V19000LM98x75x43MM

60296300W180-240V28500LM98x75x43MM

60297400W180-240V38000LM98x75x43MM

60298600W180-240V57000LM150x125x43MM

פנס הצפה סולרי
בקרה אופטית חכמה + שלט רחוק

משך זמן עבודה לאחר טעינה: כ-12 שעות
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מידות הנורהלומןמתח הספקמק"ט

60284100W180-240V9500LM98x75x43MM

60285200W180-240V19000LM98x75x43MM

60286300W180-240V28500LM98x75x43MM

60287400W180-240V38000LM98x75x43MM

60288600W180-240V57000LM150x125x43MM

פנס הצפה סולרי
כולל לוח סולרי

משך זמן עבודה לאחר טעינה: כ-12 שעות
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כמות בקרטוןאורך חוטמידות הנורהלומןמתחגוון אור הספקמק"ט

6012150W3000K-6500K165-240V13500LM98x75x43MM50CM5

6013200W3000K-6500K165-240V18000LM98x75x43MM50CM5

6014300W3000K-6500K165-240V27000LM98x75x43MM50CM5

6015400W3000K-6500K165-240V36000LM98x75x43MM50CM5

פנס הצפה לד פרימיום SMD סדרה 

מסגרת לבנה // זכוכית מונעת סינוור

|  נורות הצפה



Ceiling-mounted

צמודי תקרה
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|  צמודי תקרה

צמודי תקרה - פלפונים מעוצבים

פלפון גלים

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

500130W3000K | 4000K | 6000K3000LM35Øx2CM

500240W3000K | 4000K | 6000K4000LM40Øx2CM

500360W3000K | 4000K | 6000K6000LM50Øx2CM

500480W3000K | 4000K | 6000K8000LM60Øx2CM

5005100W3000K | 4000K | 6000K10000LM100Øx1M

פלפון קלוע

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

500630W3000K | 6000K3000LM35Øx2CM

500740W3000K | 6000K4000LM40Øx2CM

500860W3000K | 6000K6000LM50Øx2CM

500980W3000K | 6000K8000LM60Øx2CM

פלפון ריבועים

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501040W3000K | 6000K4000LM40Øx2CM

501160W3000K | 6000K6000LM50Øx2CM

501280W3000K | 6000K8000LM60Øx2CM

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501360W3000K | 6000K6000LM50CM

פליזה
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|  CEILING MOUNTED

צמודי תקרה - פלפונים מעוצבים

פלפון מקסימה

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501460W3000K | 6000K6000LM50øCM

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501560W3000K | 6000K6000LM50CM

פלפון דולב

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501626WK4000 | K60002500LM40Øx2CM

501760WK4000 | K60005000LM50Øx2CM

5018100WK4000 | K60008500LM60Øx5CM

קריסטל עגול

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

501960WK4000 | K60005700LM50Øx2CM

5020100WK4000 | K60009500LM50Øx2CM

קריסטל כפול
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צמודי תקרה - פלפונים מעוצבים

פלפון לד אולימפוס

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

502660WK60005700LM50CM

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

502340WK60003800LM45x45CM

502460WK60005700LM45x45CM

5025100WK60009500LM45x45CM

קריסטל מרובע

רינג מרובע

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

502740WK60006000LM40לבןøCM

רינג עגול

מידת בסיס צבעלומןגוון אור הספקמק"ט

502840W3000K | 4000K | 6000K6000LM40לבן/זהב/שחורøCM

502960W3000K | 4000K | 6000K6000LM60לבן/זהב/שחורøCM

503080W3000K | 4000K | 6000K6000LM80לבן/זהב/שחורøCM

|  צמודי תקרה
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|  CEILING MOUNTED

פסי צבירה

ספוט שוהם לפס צבירה

צבע בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

503110W3000K | 4000K | 6000K950LMשחור/לבן/זהב

503220W3000K | 4000K | 6000K1900LMשחור/לבן/זהב

503330W3000K | 4000K | 6000K2850LMשחור/לבן/זהב

פסי צבירה

פס צבירה 1 מטר
פס צבירה 2 מטר
פס צבירה 3 מטר

מחבר ישר
מחבר זווית
חבלי תלייה
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|  צמודי תקרה

צילינדרים

ספוט צילינדר

מידת בסיסצבע בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

50347WK3000-K6500670LMשחור/לבן-

503510WK3000-K6500950LMשחור/לבן-

503615WK3000-K65001400LMשחור/לבן-

503722WK3000-K65002000LMשחור/לבן-



Chandeliers

נברשות



www.multi-led.com 32

נברשות

מספר קניםמידת בסיסתבריגמק"ט

5039E2750/15CM3

5040E2750/15CM6

5041E2750/15CM8

דומיסיון 3-6-8 קנים

מספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5042E2755/30CM3

5043E2775/30CM6

5044E2775/30CM8

ליסבון 3-6-8 כוסות

מספר קניםמידת בסיסתבריגמק"ט

5054E2755/10CM6

תאורת אי תולה

|  נברשות
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מספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5047E2755/30CM3

5048E2775/30CM5

פריז 3-5 קנים

מספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5045E2755/30CM3

5046E2775/30CM5

אולימפוס 3-5 קנים

מספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5049E2755/30CM3

5050E2775/30CM5

ברלין 3-5 קנים

נברשות

מספר קניםמידת בסיסתבריגמק"ט

5051E2750/15CM3

5052E2750/15CM6

5053E2750/15CM8

נוגה 3-6-8 קנים
3 אפשרויות תלייה // צמוד לתקרה או במרחק

|  CHANDELIERS
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נברשות

מונקו 9 נורות

מק"ט 5085

מונקו מלבני 8 נורות

מק"ט 5087

מספר כוסותתבריגמק"ט

5056E271

5057E273

5058E275

5059E276

5060E278

שמפניה 1-3-5-6-8 כוסות

|  נברשות
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נברשות

צורהמק"ט

משולש5061

עיגול5062

קוביה5063

גולדן

 צבעמק"ט צבעמק"ט

צהוב5067לבן5064

אדום5068שחור5065

ירוק5069כחול5066

גורדון

נברשת תלייה אופק
10 נורות

מידות 10/1.2 ס״מ

מק"ט 5088

מספר קניםתבריגמק"ט

5054E273

5055E275

לונדון 3-5 קנים

|  CHANDELIERS



|  נורות לד
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צבע גוףמספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5086E27ø30/10CM3שחור/זהב

ארתור תלייה עם בסיס עגול זהב/שחור

צבע גוףמספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5085E27ø55/23CM1שחור

ארתור צמוד תקרה

צבע גוףמספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5087E27ø30/10CM3שחור

צבע גוףמספר כוסותמידת בסיסתבריגמק"ט

5088E27ø30/10CM3לבן

ארתור שחור עגול תלייה

ארתור תלייה לבן

נברשות



|  LED BULBS
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 דגםמק"ט דגםמק"ט דגםמק"ט

5070A5073D5076G

5071B5074E5077H

5072C5075F5078I

ארתור B

C

D

E

F

A

C

G H

I

ברזיל

תבריגכמות נורותקוטרגובהמק"ט

507950 CMø60 CM12E14

ברזיל

תבריגכמות נורותקוטרגובהמק"ט

508945 CMø40 CM4E14

ברזיל אליפסה

תבריגכמות נורותאורךרוחבגובהמק"ט

5090100 CM30 CM80 CM10E14

נברשות ונברשות קריסטל
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נברשות קריסטל

וינה 

הברגהכמות נורותקוטר רוחבגובהמק"ט

508032 CM30 CM4E14

508120 CM40 CM6E14

הברגהכמות נורותקוטר רוחבגובהמק"ט

508250 CM45 CM7E14

הברגהכמות נורותקוטר רוחבגובהמק"ט

508370 CM60 CM10E14

מילאנו

מטאליק

|  נברשות ומאווררי תקרה

הרמוניה

הברגהכמות נורותקוטר רוחבגובהמק"ט

508470 CM65 CM6E14

508575 CM75 CM10E14

508688 CM86 CM15E14



Wall-mounted

צמודי קיר
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צמודי קיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

400310WK3000-K6000950LM50CM

400412WK3000-K60001140LM60CM

10W-12W פיקסל

מידת בסיסצבע גוףלומןגוון אור הספקמק"ט

400515WK3000-K60001425LM40שחור/לבןCM

400620WK3000-K60001900LM60שחור/לבןCM

400728WK3000-K60002660LM80שחור/לבןCM

-26W  טראב

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

400812WK60001140LM7/5/58CM

400916WK60001520LM7/5/58CM

12W-16W גולן

|  צמודי קיר

הרמוניה קריסטל

צבע גוףמספר כוסותמידת בסיסתבריג הספקמק"ט

422040WE14ø20/28CM2כסוף
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מידת גוףמידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

400112WK3000-K60001140LM6/15CM54CM

400216WK3000-K60001520LM6/15CM54CM

12W-16W טיפוני

צמודי קיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40105WK3000475LM

401110WK3000950LM38CM

401215WK30001425LM53CM

5W-10W-15W קורני

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40135WK6000475LM-

5W דיאנה

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40153WK3000-K6000285LM14/6CM

40166WK3000-K6000570LM22/11CM

401712WK3000-K60001140LM40/16CM

3W-6W-12W פלטה אולם

|  WALL MOUNTED
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צמודי קיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40183WK6000285LM-

3W ורונה

6W פאול

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40196WK3000-K6000570LMשחור/לבן-

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40203WK6000285LM7Ø/41CM

3W אופק

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40217WK6000665LM8Ø/16CM

7W שנהב

|  צמודי קיר
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צמודי קיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

402412WK3000-K60001140LM-

12W ויקטורי

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40256WK3000-K6000570LM9שחור/לבןCM

6W איסלנד

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40225WK3000475LM6/13/14CM

5W אפ דאון עגול

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40235WK3000-K6000475LM7/7/10CM

5W אפדאון מרובע

|  WALL MOUNTED
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מונטה עלה

מק"ט 4027

צמודי קיר ומנורות שולחן

אהיל פרחוני

מק"ט 4030

מנורת שולחן לד נטענת

מק"ט 4028

מנורת שולחן מתכווננת

מק"ט 4031

מונטה קריסטו 

מק"ט 4026

ליסבון
מק"ט 4029

|  צמודי קיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

401412WK60001140LM22CM

12W מדף לד מואר+עציץ
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צמודי קיר מוגני מים

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40326WK3000-K6000570LM10/10שחור/לבןCM

6W אפדאון עגול עם תריס מוגן מים

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40336WK3000-K6000570LM10/10/10שחור/לבןCM

6W אפדאון מרובע עם תריס מוגן מים

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40345WK3000-K4000475LM11/10/25CM

403510WK3000-K4000950LM11/10/35CM

403615WK3000-K40001425LM11/10/45CM

5W-10W-15W כינר

 20W-40W-60W מיני טוקיו לד לניארי מוגן מים
+ כבל מטר וחצי ותקע

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

405720W3000K-6500K1900LM60/55/30CM

405840W3000K-6500K3800LM120/55/30CM

405960W3000K-6500K5700LM120/55/30CM

|  WALL MOUNTED
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צמודי קיר מוגני מים

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40374WK3000475LMשחור/לבן/זהב-

4W פורטוגל

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

40386WK3000-K60001140LMשחור/לבן/זהב-

6W פורטוגל

מידותצבע גוףלומןגוון אור הספקמק"ט

403912WK3000-K6000570LM8/17/4שחור/לבן/זהבCM

12W פורטוגל

18W פורטוגל

צבע גוףלומןגוון אור הספקמק"ט

404018WK3000-K6000570LMשחור/לבן/זהב

|  צמודי קיר
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צמודי קיר מוגני מים

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40425WK3000-K6000475LM24/6/5CM

2*5W קליאו

10W הרמוניה

מידת בסיסצבעלומןגוון אור הספקמק"ט

404110WK3000-K6500950LMשחור/לבן/זהב-

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40435WK3000-K6000570LM10/10/13.5CM

2*5W סיינה קטן

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40446WK3000-K6000570LM16/13/7.5CM

2*6W סיינה  ישר/מעוגל

|  WALL MOUNTED
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צמודי קיר מוגני מים

מידת בסיסצבע גוףלומןגוון אור הספקמק"ט

404530WK3000-K60002280LM 15.5/7/10שחור/אפורCM

צמוד קיר ספיר

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

405012WK3000-K60001140LM15.5/7/10CM

405122WK3000-K60002090LM15.5/7/10CM

12W-22W רומא

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

404625WK3000-K60002375LM15.5/15.5/10.5CM

404735WK3000-K60001900LM15.5/15.5/10.5CM

25W אוקספורד

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

404825WK3000-K60002375LM26/12.5/12.5CM

404935WK3000-K60003325LM30/14/14.5CM

25W-35W סקוט

עם כפתור Cct פנימי לבחירת גוון האור

|  צמודי קיר
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מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

405212WK3000-K60001140LM11Ø/8.5CM

405322WK3000-K60002090LM11Ø/8.5CM

12W-22W ניס

צמודי קיר מוגני מים

מידתלומןגוון אור הספקמק"ט

405420WK3000-K60001900LM22.5/12.6/10CM

20W לונדון

6W צמוד חומה וול

צבעמידותלומןגוון אור הספקמק"ט

40566W3000K-6500K570LM230*80 mmאפור/לבן

6W צמוד חומה בריק

צבעמידותלומןגוון אור הספקמק"ט

40556W3000K-6500K570LM230*80 mmאפור/לבן

|  WALL MOUNTED
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צמודי קיר מוגני מים

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40594*1WK3000-K6000380LM26/12.5/12.5CM

4*1W IC פארדאון מרובע

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

40586*1WK3000-K6000570LM26/12.5/12.5CM

6*1W IC פארדאון סיקס

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

405712WK3000-K60001140LM15.5/7/10CM

12W פארדאון עגול

פלפון לד מוגן מים 22W אליפסה/מלבן/עגול/מרובע

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

A406022WK3000-K65002090LM50CM

B406122WK3000-K65002090LM50CM

C406222WK3000-K65002090LM50CM

D406322WK3000-K65002090LM50CM

B

D

A

C

|  צמודי קיר
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צמודי קיר מוגני מים

פריז

מק"ט 4067

מרלו לבן

מק"ט 4068

מרלו שחור

מק"ט 4069

שירז

מק"ט 4070

דולפין

מק"ט 4065

גולף שחור/לבן
מידות 55/16 ס״מ

מק"ט 4064

בארוק
מידות 55/16 ס״מ

מק"ט 4066

|  WALL MOUNTED
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תאורת חוץ ותאורת גינה

עמוד תאורה מרלו
150MM גובה 1.1 מטר // קוטר

E27 הברגה

מק"ט 4075

עמוד תאורה סטריט
160MM גובה 1.2 מטר // קוטר

E27 הברגה

מק"ט 4074

עמוד אש לגינה
12 לד // 33 לד // 51 לד

סולארי - נטען באור יום
אפקט מהמם של אש

התקנה קלה ובטוח לשימוש

נדלק ונכבה אוטומטית בשקיעה ובזריחה

מק"ט 4085

פנס גינה לד
זרוע מתכווננת

1235 LM

מק"ט 4086

צמוד קיר משושה

מק"ט 4071

צמוד קיר חצי משושה

מק"ט 4072

תאורת חוץ משושה

4073 מק"ט

|  תאורת חוץ
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|  SHABAT BULBS

מנורות שבת

7W שבת לוקס
מנורת שבת שולחנית ניידת

צבעים לבחירה: דובדבן, אורן טבעי, זהב או כסף.
כולל כבל USB כבל באורך 1 מטר

3 מצבי תאורה

מק"ט 4078

מנורת שבת עוצמתית
לקיר 7W + כבל ותקע

מק"ט 4076

מנורת שבת עוצמתית 
 7W לקיר

מק"ט 4077

53 www.multi-led.com



www.multi-led.com 54

נורות לילה

1W נורת לילה אפרוח

מק"ט 4081

1W נורת לילה פרפר

מק"ט 4083

 6W קוטל יתושים

מק"ט 4084

1W מנורת לילה מלבנית
6 לדים

מק"ט 4082

1W מנורת לילה עגולה
4 לדים

מק"ט 4080

1W נורת לילה פרח

מק"ט 4079

|  נורות לילה



Emergency Lighting

תאורת חרום
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תאורת חרום

סוללות ליתיוםלומןשעות הארההספקמק"ט

409420W1-41800LM-

20W+1W פרוז׳קטור חרום לשטח

סוללות ליתיוםשעות הארהמספר לדיםמק"ט

4-124000ma שעות60 לדים4087

4-123000ma שעות120 לדים4088

תאורת חרום

מידת בסיסלומןגוון אור הספקמק"ט

4093----

פנס חרום עד 400 שעות הארה

סוללות ליתיוםשעות הארהמספר לדיםמק"ט

5-101200ma שעות30 לדים4091

11-302200ma שעות30 לדים4092

תאורת חרום

|  תאורת חרום
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תאורת חרום

פנס שולחני חרום דו מצבי

מק"ט 4095

מידותצבע גוףלומןשעות הארהמק"ט

-כתום/תכלת/ירוק3-44500LM שעות4098

50W פנס חרום מגנטי
ידית נשיאה מתכווננת // כולל מד סוללה

|  EMERGENCY LIGHTING

לומןמספר לדיםהספקמק"ט

41004W7280 לדיםLM

4W תאורת חרום ניידת
חיבור ישיר לשקע חשמל
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|  תאורת חרום

מידותלומןשעות הארהמספר לדיםמק"ט

81200LM16.8CM שעות-4095

82400LM31.8CM שעות-4096

83600LM51.8CM שעות-4097

20W+1W פנס מגנטי חרום לשטח
USB ידית נשיאה מתכווננת // בורר 3 מצבים // כבל

תאורת חרום

סוללות ליתיוםשעות הארהמספר לדיםמק"ט

5-101200ma שעות30 לדים4099

עששית נטענת
נדלקת ונכבית ע״י נשיפה // ניתנת לעימעום



LED & Hidden lighting

סרטי לד
ותאורה נסתרת
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IPאורך גלילמתחגוון אור הספקמק"ט

410030W6000K220V50MIP20

410130W3000K220V50MIP20

410230W220כחולV50MIP20

410314.4W6000K12V5MIP20

410414.4W3000K12V5MIP20

410514.4W12כחולV5MIP20

410614.4W12אדוםV5MIP20

410714.4W12ירוקV5MIP20

41089.6W6000K12V5MIP20

41099.6W3000K12V5MIP20

41109.6W12כחולV5MIP20

41119.6W12אדוםV5MIP20

41129.6W12ירוקV5MIP20

41134.8W6000K12V5MIP20

41144.8W3000K12V5MIP20

41154.8W12כחולV5MIP20

41164.8W12אדוםV5MIP20

41174.8W12ירוקV5MIP20

IPאורך גלילמתחגוון אור הספקמק"ט

420030W6000K220V50MIP44

420130W3000K220V50MIP44

420230W220כחולV50MIP44

420314.4W6000K12V5MIP44

420414.4W3000K12V5MIP44

420514.4W12כחולV5MIP44

420614.4W12אדוםV5MIP44

420714.4W12ירוקV5MIP44

42089.6W6000K12V5MIP44

42099.6W3000K12V5MIP44

42109.6W12כחולV5MIP44

42119.6W12אדוםV5MIP44

42129.6W12ירוקV5MIP44

42134.8W6000K12V5MIP44

42144.8W3000K12V5MIP44

42154.8W12כחולV5MIP44

42164.8W12אדוםV5MIP44

42174.8W12ירוקV5MIP44

סרטי לד

סרטי לד לא מוגני מיםסרטי לד מוגני מים

|  סרטי לד ותאורה נסתרת
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5M סט סרט לד

סרטי לד לפרופילים אלומינים

|  LED & HIDDEN LIGHTING

IPאורך גליללומןמספר לדיםמתחגוון אור הספקסוג לדמק"ט

900128359.6W2900K | 4000K | 6000K24V60110LM50MIP20

9002283516W2900K | 4000K | 6000K24V120110LM50MIP20

9003283520W2900K | 4000K | 6000K24V180110LM50MIP20

9004283526W2900K | 4000K | 6000K24V240110LM50MIP20

9005505014.4WRGB12V60110LM5MIP20

SANAN PREMIUM LEDS
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מתח הספקמק"ט

43032A12V

43045A12V

43056.6A12V

430612.5A12V

פרופיל אלומיניום
על הטיח פינתי

מק"ט 4300

פרופיל אלומיניום
תחת הטיח

מק"ט 4301

פרופיל אלומיניום
על הטיח

מק"ט 4302

פרופילים ושנאים לסרטי לד

שנאים

פרופילים

|  סרטי לד ותאורה נסתרת



Housewares
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פותחן יין

מק"ט 3012

מוצרים לבית

מדבקות הפלא לבגדים
20 יח׳ עמיד בכביסה, פטנט ייחודי

מק"ט 3010

כיור מתקפל לפסח
חסכוני באיחסון וחזק במיוחד

פתרון מושלם לפסח!

כיור רגיל
כיור אמריקאי

בידן נייד 500 מ״ל

מק"ט 3011

קערות מתקפלות

  22.5/8.5CM
  35/12CM
  31/11CM

  39.5/14CM

מתקן לנייר טואלט+מדף
נצמד בחוזקה ללא קדיחות

מק"ט 3002

מתקן לנייר טואלט
נצמד בחוזקה ללא קדיחות

מק"ט 3007
מק"ט 3003

מק"ט 3004

מק"ט 3005

מק"ט 3006

מק"ט 3008

מק"ט 3009

חגורת הפלא למטריה
מק"ט 3037
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מוצרים לבית

משקל מטבח דיגיטלי
עד 7 ק״ג | חישן דיוק גבוה
כיבוי אוטומטי לאחר דקה

מק"ט 3015

משקל אדם דיגיטלי
עד 180 ק״ג | לשימוש ביתי 

זכוכית מחוסמת שקופה

מק"ט 3013

תרמוס עם משאבה
2.5 ליטר

שומר חום מעל 30 שעות

מק"ט 3014

כירה חשמלית
1500W

מק"ט 3021

כירה חשמלית כפולה
2500W

מק"ט 3023

מקלף הפלא
מק"ט 3053

כוסות יין בלתי שבירות
4 במארז | 

BPA ללא

מק"ט 3091

ml 220
כוסות יין בלתי שבירות

4 במארז |
BPA ללא

מק"ט 3090

ml 220



מוצרים לבית
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שעון שבת שקע דיגיטלי
• אמצעי לחיסכון בחשמל

• שקע הגנת ילדים מונע התחשמלות
• עד 20 מחזורים של כיבוי והפעלה ביום
• מאפשר תכנות למשך 24 שעות 7 ימים

• תוכנית קצרה ביותר עד 1 דקה
• תוכנית ארוכה עד 7 ימים

מק"ט 3024

שעון מעורר
• צלצול+רטט

מק"ט 3025

שעון מכני 48 שעות
מק"ט 3028

ראש מטען 2-3 יציאות
מק"ט 3030

שלט רחוק לכל מוצר

מק"ט 3027

שלט אוניברסלי למזגן
מק"ט 3029

מברגה
מק"ט 3031

מלחם בדיל יחודי

מק"ט 3026



מוצרים לבית
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ערסל גינה
מק"ט 3032

מתקן לערסל
מק"ט 3038

ערסל מקלות
מק"ט 3036

ערסל כיסא
מק"ט 3034

קיים במגוון צבעים

קיים במגוון צבעים

קיים במגוון צבעים

זרוע הפלא
זרוע מתארכת ומתקפלת
מאפשרת הרמה והורדת 

חפצים ללא תאונות מיותרות!
כ-80 ס״מ אורך.

מק"ט 3035

בקבוק האכלה עם כפית
מק"ט 3055

מוצץ האכלה
מק"ט 3054

גדר עלים נמתחת
דקורטיבית

מק"ט 3090
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מוצרים לבית

אקדח דבק חם
מק"ט 3051

נרות דבק חם
20*11 מ״מ רוחב

מק"ט 3052

מהדק סיכות לקיר
מק"ט 3050

בורג הפלא
4 במארז

נצמד בחוזקה ללא קדיחות!

מק"ט 3060

אזיקונים

20 ס״מ אורך*2.5 מ״מ עובי
30 ס״מ אורך*3.6 מ״מ עובי
35 ס״מ אורך*4.8 מ״מ עובי
40 ס״מ אורך*4.8 מ״מ עובי
50 ס״מ אורך*4.8 מ״מ עובי

מהדק גרביים סיליקון
10 במארז

מק"ט 3067

מטר 5 מטר
מק"ט 3070

מק"ט 3061

מק"ט 3062

מק"ט 3063

מק"ט 3064

מק"ט 3065

עגלת שוק מתכת
2 גלגלים קדמיים מסתובבים

מק"ט 3071



מוצרים לבית
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מוצרים לבית

רמקול נייד אלחוטי 
10W

מתאים למכשירים:

רמקול קריוקי
מחליף צבעים אלחוטי

מתאים למכשירים:

ניתן
להוסיף

מיקרופון

מיקרופון רמקול
משחק לילדים במגוון צבעים

מגוון אפשרויות
ניתן לשנות קולות

מק"ט 3058

מק"ט 3056

מק"ט 3057

שעון יד קסיו אנלוגי
מחוגים וספרות זוהרים בחושך

מק"ט 3066

שעון יד קסיו דיגיטלי
מק"ט 3068

מטען נייד מעוצב
10.000MA

עם מסך תצוגה ופנס

מק"ט 3059

מפזר חום לשקע
מק"ט 3039

מתאם שקע בינלאומי
מק"ט 3080
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מוצרי יודאיקה

מצית אלקטרוני
USB בטיחותי נטען

מתאים לנרות מנגל וגז

מק"ט 3071

פמוט מוגן לסוכה
לסוכה ולכל השנה

מק"ט 3073

כיסוי מתג אוניברסלי
5 במארז

מק"ט 3075

מחזיק ברכונים
מק"ט 3077

קופסא מהודרת 
לכתובה

מק"ט 3079

תופסני מפה מגנטיים 
6 במארז

מק"ט 3076

לפידים להכנסת
ספר תורה

מק"ט 3078

פמוט לד
מק"ט 3072

מדף הפלא לחנוכיה
לבן/כסף

מק"ט 3074
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מק"ט 3028-7

מק"ט 3028-4

מק"ט 3028-1

מק"ט 899-53Yמק"ט 3056

מק"ט 3028-8

מק"ט 3028-5

מק"ט 3028-2

מק"ט 3056

מק"ט 3028-6

מק"ט 3028-3

אבני בניה דמויות לגו
בהוויה יהודית
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מק"ט 3056מק"ט 3056

מק"ט 3056מק"ט 3056

מק"ט 3056מק"ט 3056
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