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תאורה סולרית

אנו בפשוט ירוק מייבאים את הדור הבא של התאורה הסולרית שמייצרת אפקט 

חסכון אדיר בתשתיות, עמודי תאורה, בחפירת תעלות, חסכון בזיהום אוויר, חיסכון 

כספי של עשרות מיליוני שקלים כל שנה למשלם המסים וכמו כן בחשמל שמתייקר 

משנה לשנה. גוף התאורה הסולרי של פשוט ירוק קל להתקנה ומאפשר פתרון 

יעיל ומהיר מהיום למחר. ניצול מקסימלי של משאב טבע חופשי וזמין בארצנו.

אנו עוסקים ביבוא, פיתוח, שיווק והתקנת דשא סינטטי, דק סינטטי, תאורה סולרית, 

משטחי בטיחות ומוצרים נוספים לענף הגינון.

מערכי החברה מונים אנשי מקצוע איכותיים, אשר עוברים הכשרה בהתאם לצרכי 

החברה ולשינויים במוצרים, בשוק ומותאמים לעבודה מול כל פלחי השוק: חברות 

קבלניות בתחום גינון ותשתיות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מוסדות פרטיים 

ומוניציפליים.

צרכי  את  לומדים  בתחום,  ובעולם  בארץ  השינויים  עוקבים  אחר  ירוק  בפשוט 

תוך הקפדה על שמירת  ומקצועיים  ירוקים  מוצרים איכותיים,  ומייבאים  הלקוחות 

סביבה נקייה ובטוחה ואף עומדים בתקני ISO של מכון התקנים הישראלי.

משלב  מתחיל  השירות  ומקצועי,  איכותי  פשרות,  ללא  שירות  על  מקפידים  אנו 

האישי  לטעמכם  המתאים  המוצר  את  לבחור  לכם  שיסייע  והיעוץ,  התיכנון 

וביטחון  שקט  שמבטיחה  טווח  ארוכת  אחריות  מצטרפת  אלה  לכל  ותקציבכם, 

לשנים רבות.

פשוט ירוק 
מקבוצת חמו 
גלמית בע”מ

www.pashutyarok.co.il
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תאורה סולרית היא תאורה שעובדת על אנרגית השמש, במקום חשמל.
אגירה מקסימלית של אנרגיית שמש במהלך היום, ושימוש במהלך הלילה, 

כך שאין צורך בחשמל.
עד כה גופי התאורה הסולרית של פשוט ירוק הותקנו בשבילי רחובות, לכבישים, 
חניונים, גני משחקים, פארקים ציבוריים, שבילים, בתי קברות, שלטי חוצות ובכל 

בסביבה שבה נדרשת תאורה ללא תשתית חשמל.

יתרונות התאורה הסולרית
חסכון אדיר בחשמל	•
גוף התאורה הינו יחידה אחת המכילה את המנורה והסוללה.	•
טעינה מהירה תוך פחות מ-12 שעות )6 שעות שמש ישירה(	•
אין צורך בכבלים ותשתיות	•
מודולרי, קל להרכבה ואינו כבד	•
עמיד לחלודה, מזג אוויר קיצוני ולפגעי מזג אוויר	•
בטוח לשימוש	•
חוסך עלויות של חפירת תעלות 	•
מונע מפגעים בטיחותיים	•
נורות לד חסכוניות ועמידות במיוחד	•
ניתן להתקנה בכל מקום	•
מתאים גם למקומות המרוחקים מרשת חשמל	•
אחריות: שנה עד שלוש שנים*	•

התאורה הסולרית
מבית פשוט ירוק

מידות: 43*325*1050 מידות: 50*370*560מידות: 43*325*1300

נתונים טכניים
• 	w40 מקור תאורה: עד

• 	v60 יחידה סולרית: עד

• טעינה: סוללת ליתיום	

• מערכת הגנה לטעינת יתר	

• מצב המתנה של שמירת 70% 	

מהאנרגיה

• 	LM 4400 עוצמת תאורה: עד

• זווית ראיה: 120 מעלות	

• זמן תאורה: 12-36 שעות	

• זמן טעינה: 6 שעות )שמש 	

ישירה(

* תלוי במוצר


