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להזמנה ישירות באתר לחצו על התמונה הרלוונטית

DL-0354DL-0829

שקוע גבס MR16 עגול

12V
IP20 1/24PLASTER

PL לבן
WHITE

קדח-131 | קוטר-131 | עומק-58 מ"מ

DL-0371

12V
IP20 1/12PLASTER

PL לבן
WHITE

DL-0830
שקוע גבס MR16 מרובע

12V
IP20 1/24PLASTER

PL לבן
WHITE

קדח-120 | גובה-120 | רוחב-120 | עומק-64 מ"מ

IP20 1/12PLASTER
PL 12V

DL-0831

לבן
WHITE

± 15°

קדח-150 | גובה-150 | רוחב-150 | עומק-70 מ"מ

שקוע גבס MR16 מרובע גדול מתכוונן

שקוע גבס MR16 עגול

12V
IP20 1/40PLASTER

PL לבן
WHITE

קדח-100 | קוטר-130 | עומק-64 מ"מ

שקוע גבס AR111 עגול
28W-24 וW-מתאים ל *

קדח-202 | קוטר-202 | עומק-85 מ"מ

 PLASTER חוברת שקועים | שקועי גבס

IP20 1/24PLASTER
PL 12V

DL-0228
שקוע גבס MR16 עגול

לבן
WHITE

DL-0229

שקוע גבס MR16 מרובע

קדח-100 | קוטר-100 | עומק-32 מ"מ

IP20 1/24PLASTER
PL 12V לבן

WHITE

קדח-100 | גובה-100 | רוחב-100 | עומק-30 מ"מ

https://www.eurolux.co.il/product?c0=117057
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535963
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117055
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117338
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117336=535448
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535934
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117337
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שקועי תקרה אלומיניום

שקוע עגול MR16 ישר מאט
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-70 | קוטר-79 | עומק-26 מ"מ

DL-2013/SHDL-2013/W

קדח-79 | קוטר-93 | עומק-35 מ"מ

שקוע עגול MR16 ישר מתכוונן
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-60 | קוטר-79 | עומק-32 מ"מ

DL-2016/SH

שקוע עגול MR16 מתכוונן 
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

DL-2023/BKDL-2023/W

קדח-76 | קוטר-100 | עומק-22 מ"מ

DL-2016/BKDL-2016/W

12VALUMINUM
AL

IP20 1/100
שחור

BLACK
8W

MAX
לבן

WHITE
ניקל

NICKEL

DL-2023/SH

קדח-73 | גובה-81 | רוחב-81 | עומק-27 מ"מ

DL-WL158/SHDL-WL158/W

שקוע עגול MR16 מתכוונן מאט 
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

שקוע מרובע MR16 מתכוונן מאט 
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-71 | קוטר-83 | עומק-26 מ"מ

DL-3014/SHDL-3014/W

שקוע עגול MR16 ישר
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

DL-2014/SHDL-2014/BKDL-2014/W

https://www.eurolux.co.il/product?c0=117331
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117330
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535241
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117329
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117328
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535240
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117327
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117326
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117325
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117797
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535239
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117313
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117312
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117593
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117594
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PC שקועי תקרה

DL-0881/BKDL-0881/WH

שקוע קוני
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-76 | קוטר-85 | עומק-29 מ"מ

 Darklight שקוע מתכוונן חצי
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

DL-0883/BKDL-0883/WH

קדח-70 | קוטר-90 | עומק-29 מ"מ

 Darklight שקוע עמוק
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-86 | קוטר-93 | עומק-47 מ"מ

DL-0885/BKDL-0885/WH

שקוע קוני מעוגל
* מגיע עם נורה HPE - 5-7W )לא לעמעום(

קדח-70 | קוטר-86 | עומק-24 מ"מ

DL-0882/BKDL-0882/WH

12VPLASTIC
PL

IP20 1/100
שחור

BLACK
8W

MAX
לבן

WHITE

https://www.eurolux.co.il/product?c0=535780
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535781
https://www.eurolux.co.il/product?c0=534738
https://www.eurolux.co.il/product?c0=534737
https://www.eurolux.co.il/product?c0=534736
https://www.eurolux.co.il/product?c0=534735
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535801
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535424
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שקועים מקצועיים

קדח-170 | קוטר-195 | עומק-70 מ"מ

IP44 1/10
לבן

WHITEALUMINUM
AL

AcTEC שקוע לד עגול מקצועי תוצרת
* כולל דרייבר

AcTEC שקוע לד עגול מקצועי תוצרת
* כולל דרייבר

10W שקוע לד לבן עגול
* כולל דרייבר

 10W שקוע לד לבן מרובע
* כולל דרייבר

22W

2100
Lumen

90°

2000
Lumen

3000
Lumen

IP44 1/12
לבן

WHITEALUMINUM
AL 35W

3100
Lumen

90°

קדח-195 | קוטר-225 | עומק-70 מ"מ

DL-SPL10R/CW

IP44 1/50
לבן

WHITEALUMINUM
AL 10W

120°

קדח-86 | קוטר-100 | עומק-45 מ"מ

DL-SPL10S/WW

D68-WH/WW | D68-WH/CW D66-WH/WW | D66-WH/CW

קדח-86 | גובה-100 | רוחב-100 | עומק-45 מ"מ

IP44 1/50
לבן

WHITEALUMINUM
AL 10W

120°

DL-SPL6R/CW DL-SPL6S/CW

IP44 1/50
לבן

WHITEALUMINUM
AL 6W

120°

קדח-65 | גובה-80 | רוחב-80 | עומק-40 מ"מ

 6W שקוע לד לבן עגול
* כולל דרייבר

 6W שקוע לד לבן מרובע
* כולל דרייבר

קדח-65 | קוטר-80 | עומק-40 מ"מ

IP44 1/50
לבן

WHITEALUMINUM
AL 6W

120°

IP44 שקועים מוגני מים

https://www.eurolux.co.il/product?c0=533571
https://www.eurolux.co.il/product?c0=533570
https://www.eurolux.co.il/product?c0=533927
https://www.eurolux.co.il/product?c0=533925
https://www.eurolux.co.il/product?c0=533923
https://www.eurolux.co.il/product?c0=533921
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DL-CC שקועי לד

DL-MR8BK-DIMM

DownLight שקוע גומחה קוני מיני
* כולל דרייבר )ניתן לעמעום(

DownLight שקוע גומחה קוני מיני עגול
* כולל דרייבר

DownLight שקוע גומחה מתכוונן �3.5 צול
* כולל דרייבר

DownLight שקוע גומחה מתכוונן �3.5 צול
* כולל דרייבר

שקוע גומחה מתכוונן COB �3.5 צול
* כולל דרייבר

קדח-60 | קוטר-70 | עומק-38 מ"מ

DL-MR8WH-DIMMDL-MR8BKDL-MR8WH

קדח-64 | קוטר-70 | עומק-38 מ"מ

קדח-83 | קוטר-90 | עומק-49 מ"מ

DL-CC10WH DL-CC10BK

קדח-83 | קוטר-90 | עומק-75 מ"מ

קדח-83 | קוטר-90 | עומק-80 מ"מ

CRi
<82IP20

2W
ALUMINUM
AL 135

Lumen40°

שקוע גומחה לד מיני CC מתכוונן
* כולל דרייבר מובנה

COB DownLight שקוע גומחה עמוק מיני
 * כולל דרייבר מובנה

קדח-38 | קוטר-48 | עומק-37 מ"מקדח-43 | קוטר-53 | עומק-28 מ"מ

IP40ALUMINUM
AL 4W

40°
CRi

<82

320
Lumen

300
Lumen

DL-MR4BK/WWDL-MR4WH/CW

CRi
<95IP20

2W
ALUMINUM
AL

60°
780

Lumen
CRi

<90IP20
8W

ALUMINUM
AL

60°
1065
Lumen

60°

CRi
<83IP20

10W
ALUMINIUM
AL

ALUMINIUM
AL 1240

Lumen

24°

CRi
<83IP20

16W
ALUMINIUM
AL 1950

Lumen

DL-CC16WH-AG DL-CC16BK-AG

DL-MCC2/WWDL-MCC2WH/WW

DL-CC26WH DL-CC26BK

CRi
<83

CRi
<83

IP20

IP20

26W

10W

ALUMINIUM
AL 3270

Lumen

1240
Lumen

38°

24°

שקוע גומחה מתכוונן COB עגול �5.5 צול
* כולל דרייבר

קדח-120 | קוטר-140 | עומק-113 מ"מ

DL-CC10WH-AG/WW DL-CC10BK-AG/WW:תוספת באריזה
HONEYCOMB כוורת 
אביזר למניעת סינוור

2900K  1800K 

תוספת באריזה:
HONEYCOMB כוורת 
אביזר למניעת סינוור

https://www.eurolux.co.il/product?c0=535612
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535622
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535624
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535623
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535625
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535931
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535612
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535452
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535453
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535607
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535609
https://www.eurolux.co.il/product?c0=117950
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535451
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535920
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535611
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535932
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535604
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535605
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DL-CC-SA שקועי לד

ALUMINIUM
AL

ALUMINIUM
AL 10W 1220

Lumen

DL-CC16BK-SADL-CC16WH-SA

DL-CC22WH-SA DL-CC22BK-SA

22W
ALUMINIUM
AL 2640

Lumen

קדח-86 | קוטר-100 | עומק-45 מ"מ

10W שקוע עגול מקצועי
* כולל דרייבר

16W שקוע עגול מקצועי
* כולל דרייבר

DL-CC10BK-SADL-CC10WH-SA

קדח-54 | קוטר-61 | עומק-50 מ"מ

16W 1920
Lumen

קדח-76 | קוטר-85 | עומק-66 מ"מ

22W שקוע עגול מקצועי
* כולל דרייבר

CRi
<83

CRi
<83

CRi
<83

IP20

IP20

IP20

38°

38°

38°

https://www.eurolux.co.il/product?c0=535747
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535744
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535746
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535943
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535747
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535741
https://www.eurolux.co.il/product?c0=535742

