
G E N E R A L  C A T A L O G U E



روشنایی  و  نورپردازی  رونا

کاتالوگ محصوالت



ــوآوری در  ــتای ن ــه در راس ــردی معماران ــا رویک ــا ب ــنایی رون ــع روش صنای
ــه  ــا ب ــال ۱۳۸۸ پ ــی در س ــی و خارج ــای داخل ــردازی فضاه ــت نورپ صنع

ــاد.  ــت نه ــه صنع عرص
ــد  ــا تولی ــد ت ــزه ای ش ــا انگی ــوژی روز دنی ــا تکنول ــرد ب ــن رویک ــق ای تلفی
ــا  ــی ب ــی خطــی، ســطحی و پانل ــا درســهگروه اصل ــزات روشــنایی رون تجهی
ــز در دســتور  ــوکار، روکار و آوی ــه صــورت ت برخــورداری از امــکان نصــب ب

ــرد. ــرار گی ــن شــرکت ق کار ای
طراحــی و تولیــد ایــن تجهیــزات در داخــل کشــور، عــاوه بــر صرفــه جویــی 
ــه روز شــدن طــرح هــای معمــاری و  ــروژه هــا، موجبــات ب اقتصــادی در پ

نزدیــک شــدن بــه معمــاری نویــن دنیــا را فراهــم مــی ســازد. 
ــات  ــه خدم ــاده ارائ ــا آم ــرکت رون ــوق ش ــداف ف ــه اه ــل ب ــتای نی در راس
مشــاوره در زمینــه طراحــی، نصــب و اجــرای پــروژه هــای نورپــردازی بــه 

ــد. ــی باش ــرم م ــان محت ــکاران و کارفرمای ــاورین، پیمان مش

                                                       روشنایی و نورپردازی رونا

ORNALIGH



C  O  N  T  E  N  T

چراغ توکار 
BEAM  

۱........................................

چراغ توکار 
MEZZO  

۳........................................

چراغ توکار 
ALTO  

5........................................

چراغ توکار 
HOMA-    

RAY

7........................................

چراغ توکار 
MARS-TL  

۱0.......................................

چراغ توکار 
  HYPER7 -TL

۱2.......................................

چراغ توکار 
  TWILIGHT55 

_F

۱4.......................................

چراغ توکار 
TWILIGHT75 

_F

۱6........................................

چراغ توکار 
  TWILIGHT95 

_F

۱۸.......................................

چراغ توکار 
RIZZO  

2........................................

چراغ توکار 
SLIMO  

4........................................

چراغ توکار 
LAKE  

6........................................

چراغ توکار 
MARS-F    

9........................................

چراغ توکار 
    HYPER7 - F 

۱۱.....................................

چراغ توکار 
  TWILIGHT55 

_TL

۱۳.....................................

چراغ توکار 
TWILIGHT75 

_TL

۱5.....................................

چراغ توکار 
    TWILIGHT95 

_TL

۱7.....................................

RECESSEDچراغ توکار



چراغ روکار
BEAM

2۱....................................

چراغ روکار
VENUS  

2۳....................................

چراغ روکار
  MON 
2WAY

26....................................

چراغ روکار
HYPER7

29...................................

چراغ روکار
  

TWILIGHT55

۳۱...................................

چراغ روکار
  

TWILIGHT95

۳۳...................................

چراغ آویز
MON  

۳7....................................

چراغ آویز
UM10

۳9...................................

چراغ روکار
SOLAR  

22.......................................

چراغ روکار
MON  

25.......................................

چراغ روکار
MARS  

27.......................................

چراغ روکار
PYRAMID  

۳0.......................................

چراغ روکار
TWILIGHT75  

۳2.......................................

چراغ آویز
  MON 2WAY

۳۸.......................................

چراغ آویز
MARS

4۱.......................................

چراغ روکار

چراغ آویز

SURFACE MOUNTED

PENDANTS



C  O  N  T  E  N  T

چراغ آویز
HYPER7

42.......................................

چراغ آویز
PYRAMID 

2WAY

44.......................................

چراغ آویز
TWILIGHT75

46........................................

چراغ زمینی
GR65

5۱.......................................

چراغ زمینی
STEP

5۳.......................................

چراغ اسپات
TRACKLIGHT

57.......................................

چراغ آویز
PYRAMID

4۳.....................................

چراغ آویز
TWILIGHT55

45.....................................

چراغ آویز
TWILIGHT95

47.....................................

چراغ زمینی
GR68

52....................................

چراغ زمینی

چراغ اسپات

FLOOR LINEAR LIGHT

TRACK LIGHT



چراغ آکوستیک
SILENT LIGHT 

30

6۱........................

چراغ آکوستیک
SILENT LIGHT 

80

6۳........................

پانل آکوستیک
SILENT PANEL 

30

65........................

پانل آکوستیک
SILENT PANEL 

80

67........................

....................................................................................................................................................................69پروژه های انجام شده

....................................................................................................................................................................۸۳نمادها و اطاعات فنی

چراغ آکوستیک
  SILENT LIGHT 

50

62......................

پانل آکوستیک
  SILENT PANEL 

20

64......................

پانل آکوستیک
  SILENT PANEL 

50

66......................

چراغ و پانل آکوستیک

پروژه ها

ACOUSTIC LIGHTS AND PANEL

PROJECTS



onaR

R O N A  P R O D U C T S

محصوالت رونا

ساختمان رونیکس- تهران



TRACKLIGHT

ACOUSTIC

FLOOR

PENDANTS

SURFACE MOUNTED

RECESSED

PAGE 57

PAGE 61

PAGE 51

PAGE 37

PAGE 21

PAGE 1

نور اسپات

محصوالت آکوستیک

چراغ زمینی

چراغ آویز

چراغ روکار

چراغ توکار

اطاعــات منــدرج در ایــن کاتالــوگ آخریــن ویرایــش مشــخصات محصــوالت رونــا می باشــد، و در عیــن حــال در راســتای ارتقــای 

محصــوالت، شــرکت روشــنایی و نورپــردازی رونــا مجــاز اســت در صــورت نیــاز و طبــق اهــداف آتــی مجموعــه، ویرایــش و تغییراتی 

در محصــوالت ایجــاد کند.
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چراغ خطی توکار
R E C E S S E D

ساختمان رونیکس- تهران



دیــوار  و  ســقف  انــواع  در  نصــب  بــرای  خطــی  تــوکار  چراغ هــای 
دارنــد.  مختلفــی  عرض هــای  چراغ هــا  ایــن  هســتند.  مناســب 
زیرســازی  بــدون  می تــوان  را  کــم  عــرض  بــا  رونــا  تــوکار  خطــی  چراغ هــای 
چوبــی  و  فلــزی  لوله هــای  داخــل  چراغ هــا  ایــن  نمــود.  نصــب  چــوب  در 
هســتند. نصــب  قابــل  رگال هــا  بــاالی  و  لبــاس  کمدهــای  انــواع  Rداخــل 

E
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BEAM
چراغ خطی توکار

چــراغ هــای خطــی BEAM بــه عــرض ۱6 میلیمتــر و بــا دیفیوزر 
پلــی کربنــات بــا طراحــی مهندســی  و مــدرن  بــا منبــع نــوری 
LED بــا خــط نــوری بــدون فاصلــه و بــه صــورت پیوســته جهــت 

نصــب در فضاهــای اداری ، تجــاری و فروشــگاهی بــه کار مــی رود.

ــح  ــوک روی مصال ــت ه ــیله بس ــه وس ــی BEAM ب ــراغ خط چ
ــه صــورت روکار نصــب می شــود.عرض بســیار کــم آن  مختلــف ب
امــکان نصــب را بــه راحتــی در انــواع مصالــح ســاختمانی و بــدون 

ــازد. ــن می س ــازی ممک زیرس

ب چو خــل  ا د  B E A M غ  ا چــر نصــب 

BEAM
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **

16 mm 14 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 w 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 ALDC

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 



RAL EXTIP43 AL

چراغ خطی توکار
RIZZO

پروفیــل RIZZO را می تــوان در کارهــای چوبــی، در محــل 
ــگ  ــده و رن ــی نش ــش بین ــل آن پی ــا مح ــه قب ــی ک های

ــرد. ــزی انجــام شــده اســت، نصــب ک آمی
تــوکار: در محــل مــورد نظــر )چــوب یــا ســنگ( شــیاری بــه 
عــرض ۱6mm و عمــق ۱2mm ایجــاد مــی کنیــم. بســته 
ــب  ــداری چس ــیار مق ــل ش ــب داخ ــل نص ــس مح ــه جن ب
ــم.  ــی کنی ــتفاده م ــیلیکون اس ــب س ــد چس ــب مانن مناس
 RIZZO ســوکت بــرق را متصــل کــرده و ســپس نــور خطــی
رابــه آرامــی در داخــل شــیار قــرار مــی دهیــم و تــا خشــک 
شــدن چســب چــراغ را در جــای خــود فیکــس مــی کنیــم.

ب چو خــل  ا د  R I Z Z O غ  ا چــر نصــب 

RIZZO
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **

16 mm 14 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

LED Strip 20 w 2600  lm 3000-4000  kl

DC
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Type

Indoor Light

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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MEZZO

ــف اداری، تجــاری، مســکونی و آموزشــی و  ــای مختل ــی و فضاه ــای داخل ــواع طراحی ه ــوان در ان ــراغ خطــی را می ت ــن چ ای
فرهنگــی اســتفاده کرد.نصــب آن بــه صــورت تــوکار توســط زیرســازی TECHNIC18 انجــام مــی شــود.

عمــق 2۸ میلیمتــری ایــن چــراغ خطــی از نمونــه مشــابه هــم عــرض خــود بیشــتر اســت و ایــن امــر بــه حفــظ پیوســتگی نــور 
آن در طول هــای بلندتــر از 4متــر کمــک می کنــد.

ــوکار نصــب نمــود. لبه هــای آلومنیومــی ایــن چــراغ کــه عــرض  ــه صــورت ت ایــن چــراغ خطــی را میتــوان در چــوب نیــز ب
ــد. ــه نظــر برس ــر ب ــه کار تمیزت ــه لب ــث می شــود ک ــاند، باع ــر می رس ــه 22 میلیمت ــری ان را ب ظاه

MEZZO
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

22  mm 28 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 w 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



SLIMO

چــراغ خطــی SLIMO  بــه عــرض 26 میلیمتــر و بــا عمــق 

ــتفاده  ــل اس ــاری قاب ــای معم ــی فضاه ــر در تمام ۱2 میلیمت

اســت. نورخطــي SLIMO از محصوالتــی اســت کــه بــه 

ــاج  ــی کــه احتی ــوان تامیــن کننــده روشــنایی در فضاهای عن

ــا ابعــاد کــم و نوردهــی نســبتا  ــه یــک نورخطــي ظریــف ب ب

ــد  ــی توان ــرد و م ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــد، م ــاال دارن ب

ضمــن نورپــردازی در تزئیــن فضــا نیــز نقــش موثــری داشــته 

باشــد.

ب چو خــل  ا د  S L I M O غ  ا چــر نصــب 

SLIMO
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 12  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20  w 2600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار
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2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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ALTO

چــراغ خطــی ALTO  از انــواع چراغ هــای خطــی رونــا 
ــر  ــت حداکث ــف جه ــه بســیار ظری ــه دارای لب اســت ک
ــن چــراغ  ــرض ای ــه نصــب می باشــد. ع ــت در مرحل دق
ــع  ــت. مقط ــر اس ــق آن 2۸ میلیمت ــر و عم ۳2 میلیمت
ایــن چــراغ بــا داشــتن زاویــه درونــی نــور LED را بــه 
ــد. ــش می کن ــراغ پخ ــام چ ــت در تم ــورت یکنواخ ص

ــط  ــقف توس ــوار و س ــراغ در دی ــن چ ــوکار ای ــب ت نص
ــود. ــام می ش ــازی TECHNIC  انج ــل زیرس پروفی

ALTO
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

32  mm 28 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



LAKE
چراغ خطی توکار

Page 6

ــرای نصــب در ســطوحی کــه از قبــل  ــه عــرض ۱2 میلیمتــر ب ــا داشــتن لبه هایــی ب ــوکار LAKE  ب چــراغ خطــی ت
پیــش بینــی نصــب زیرســازی و بــرق را نداشــته انــد، مناســب اســت.

انــواع LED  خطــی نصــب شــده در ایــن مقطــع طیــف وســیعی از نــور در شــدت و دمــای گوناگــون را تامیــن مــی 
نمایــد. همچینیــن اســتفاده از کاور هــای شــفاف، مــات و یــا رنگــی کیفیــت هــای متفــاوت نــور دهــی را بــرای شــما 

فراهــم نمــوده اســت.
ــب  ــوار نص ــقف و دی ــواع س ــازی  TECHNIC در ان ــل زیرس ــتفاده از پروفی ــا  اس ــه دار LAKE  ب ــی لب ــراغ خط چ
ــرض ۳ ســانتیمتر  در ســقف کاذب چــراغ را در محــل  ــه ع ــک شــکاف ب ــا ایجــاد ی ــه ب ــن صــورت ک می شــود. بدی

ــرش را مــی پوشــاند. ــی هــای محــل ب ــه هــای چــراغ ناصاف نصــب مــی شــود و لب

LAKE
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 25  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20  w 2600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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HOMA-RAY

چــراغ خطــی RAY   بــه عــرض 56 میلیمتــر و 
عمقــی۱6 میلیمتــر بــرای نــور خطــی مخفــی اســتفاده 
 HOMA بــه وســیله زیرســازی RAY می شــود. چــراغ
بــرای داشــتن نــور مخفــی در ســقف و دیــوار طراحــی 
ــن  ــت آن جایگزی ــد و یکنواخ ــور ممت ــت. ن ــده اس ش
نورهــای مخفــی مقطــع قدیمــی اســت و کیفیــت 

ــد. ــاد می کن ــایه ایج ــدون س ــته و ب ــوری پیوس ن

HOMA-RAY
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

33  mm 33 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

HOMA زیرسازیRAY چراغ

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



HOMA-RAY

Page 8

HOMA

RAY
 CELLING

R
E
C

E
S
S
E
D
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MARS-F

MARS-F
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

56  mm 36  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

ــق ۳6  ــر و عم ــرض 56 میلیمت ــه ع ــی MARS-F   ب ــراغ خط چ
میلیمتــر بــرای نورپــردازی بــه صــورت تــوکار طراحــی شــده اســت. 
ایــن چــراغ لبــه دار بــرای مــواردی کــه جــای چــراغ از قبــل در ســقف 
پیــش بینــی نشــده، طراحــی شــده اســت، بــا توجــه بــه ابعــاد چــراغ 
می تــوان بــدون آســیب رســاندن بــه ســاختار ســقف کاذب کنــاف آن 
را بیــن ســازه های پانــل خــور بــدون بــرش ســازه باربــر نصــب نمــود.

 نصب چراغ توکار MARS-F  در کناف

 نصب چراغ توکار MARS-F  در مصالح بنایی

 نصب چراغ توکار MARS-TL  در مصالح بنایی

 نصب چراغ توکار MARS-TL  در کناف

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



MARS-TL

MARS-TL
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

56  mm 30 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20  w 2600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

Page 10

 نصب چراغ توکار MARS-TL  در مصالح بنایی

چــراغ خطــی MARS-TL  بــرای نورپــردازی بــه صــورت توکار 
طراحــی شــده اســت. ایــن چــراغ بــدون لبــه می باشــد و بــرای 
مــواردی کــه از قبــل جــای چــراغ در نظــر گرفته شــده، طراحی 
شــده  اســت. بــا توجــه بــه ابعــاد چــراغ می تــوان بــدون آســیب 
رســاندن بــه ســاختار ســقف کاذب کنــاف آن را بیــن ســازه های 

پانــل خــور بــدون بــرش ســازه باربــر نصــب نمود

 نصب چراغ توکار MARS-TL  در کناف

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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HYPER7 - F

HYPER7 - F
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 34  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40 W 3200  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

چــراغ لبــه دار HYPER7  در فضاهایــی کــه چــراغ نیــاز بــه لبــه دارد 
ــی نشــده اســت نصــب می شــود. ــل پیــش بین ــا جــای آن از قب و ی
ــا بالهــای دو طــرف آن در هــر مصالحــی  ــه ســادگی و ب نصــب آن ب
ــدون آســیب  ــوان ب ــاد چــراغ می ت ــه ابع ــا توجــه ب انجــام می شــود. ب
رســاندن بــه ســاختار ســقف کاذب کنــاف آن را بیــن ســازه های پانــل 

خــور بــدون بــرش ســازه باربــر نصــب نمــود

در کناف    HYPER7F  نصب چراغ توکار 

در مصالح بنایی   HYPER7F نصب چراغ توکار 

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



 نصب چراغ توکار HYPER7 - TL در کناف

 نصب چراغ توکار HYPER7 - TL  در مصالح بنایی

HYPER7 - TL
 چراغ خطی توکار

Page 12

در مصالح بنایی   HYPER7F نصب چراغ توکار 

HYPER7 - TL
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 34  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40 W 3200  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چــراغ تــوکار HYPER7 بــه عــرض 75 میلیمتــر و عمــق ۳6 میلیمتر 
در مکانهایــی کــه جــای چــراغ از قبــل پیــش بینــی شــده ،  قابــل 
ــا   ــطح ب ــم س ــا ه ــراغ کام ــن چ ــی ای ــمت نوران ــت. قس ــب اس نص
قســمتی کــه نصــب می شــود قــرار می گیــرد. بال هــای ایــن چــراغ 

ــرای نصــب راحتتــر داخــل کنــاف طراحــی شــده اند. ب

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT55 _TL

TWILIGHT55 _TL
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

55  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا می شــود.
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی 
ــی شــدن  ــد از نهای ــچ می شــود و بع ــاف پی ــه زیرســازی ســقف کن ب
ــرد. ــرار می گی ــقف ق ــی در س ــراغ اصل ــا چ ــب پانل ه ــقف و نص س

 نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - F  در کناف نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - TL  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - F  در مصالح بنایی نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - TL  در مصالح بنایی

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT55 _F

TWILIGHT55 _F
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

55  mm 97 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

Page 14

ــورت  ــه ص ــب آن ب ــرای نص ــت، ب ــه اس ــراغ دارای  لب ــن چ ای
تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ  کــه دارای لبــه اســت داخــل ســقف 
ــل ان  ــی داخ ــراغ اصل ــدن چ ــت ش ــد از ثاب ــه و بع ــرار گرفت ق

کلیــک می شــود.

 نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - F  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT55 - F  در مصالح بنایی

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT75 _TL

TWILIGHT75 _TL
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا می شــود.
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی 
ــی شــدن  ــد از نهای ــچ می شــود و بع ــاف پی ــه زیرســازی ســقف کن ب
ــرد.  ــرار می گی ــقف ق ــی در س ــراغ اصل ــا چ ــب پانل ه ــقف و نص س

 نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - F  در کناف نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - TL  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - F  در مصالح بنایی نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - TL  در مصالح بنایی

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT75 _F

TWILIGHT75 _F
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 97 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

Page 16

ــف  ــح مختل ــا نصــب در مصال ــه اســت ت ــراغ دارای  لب ــن چ ای
بــه زیبایــی و ســادگی انجــام شــود.نصب آن مشــابه مدل هــای 

دیگــر همیــن چــراغ اســت.

 نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - F  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT75 - F  در مصالح بنایی

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT95 _TL

TWILIGHT95 _TL
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

95  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا می شــود.
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی 
ــی شــدن  ــد از نهای ــچ می شــود و بع ــاف پی ــه زیرســازی ســقف کن ب
ــرد.  ــرار می گی ــقف ق ــی در س ــراغ اصل ــا چ ــب پانل ه ــقف و نص س

 نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - F  در کناف نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - TL  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - F  در مصالح بنایی نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - TL  در مصالح بنایی

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT95 _F

TWILIGHT95 _F
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

95  mm 97 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی توکار

Page 18

قابــل نصــب بــه صــورت تــوکار در مــواردی کــه جــای چــراغ 
پیــش بینــی نشــده اســت، و ناچــار بــه بــرش ســقف یــا دیــوار 

هســتیم.

 نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - F  در کناف

 نصب چراغ توکار TWILIGHT95 - F  در مصالح بنایی

RAL EXTIP43 AL

R
E
C

E
S
S
E
D

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



چراغ های خطی روکار
S U R F A C E  M O U N T E D

باشگاه ورزشی آتیران- تهران



ــه  ــوار ب ــواع ســقف و دی ــرای نصــب در ان ــف ب ــا در عرض هــای مختل چراغ هــای خطــی روکار رون
صــورت روکار طراحــی شــده اند. ایــن چراغ هــا در مــواردی کــه از قبــل جــای چــراغ پیــش بینــی 
نشــده یــا بــه واســطه طراحــی چــراغ روکار مــورد نیــاز اســت، بــه صــورت روکار نصــب می شــوند. 
نصــب ایــن چراغ هــا بــه ســادگی و بــا پیــچ شــدن بدنــه اصلــی به مــکان مــورد نظــر انجام می شــود.
ــد. ــرار می گیرن ــود ق ــای خ ــن در ج ــوزر از پایی ــی، ال ای دی و دیفی ــه اصل ــب بدن ــس از نص Sپ

U
R
F
A

C
E
 
M

O
U

N
T
E
D
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BEAM
چراغ خطی روکار

چــراغ هــای خطــی BEAM بــه عــرض ۱6 میلیمتــر و بــا دیفیوزر 
پلــی کربنــات بــا طراحــی مهندســی  و مــدرن  بــا منبــع نــوری 
LED بــا خــط نــوری بــدون فاصلــه و بــه صــورت پیوســته جهــت 

نصــب در فضاهــای اداری ، تجــاری و فروشــگاهی بــه کار مــی رود.

ــح  ــوک روی مصال ــت ه ــیله بس ــه وس ــی BEAM ب ــراغ خط چ
ــه صــورت روکار نصــب می شــود.عرض بســیار کــم آن  مختلــف ب
امــکان نصــب را بــه راحتــی در انــواع مصالــح ســاختمانی و بــدون 

ــازد. ــن می س ــازی ممک زیرس

BEAM
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

16 mm 14 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 w 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



چراغ خطی روکار
SOLAR
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چــراغ خطــی SOLAR بــه عــرض 26 میلیمتــر و بــا عمــق ۳7 میلیمتــر در تمامــی فضاهــای معمــاری قابــل اســتفاده 
اســت. چــراغ خطــی SOLAR بــه صــورت روکار و آویــز در تمامــی محیط هــا قابــل اســتفاده اســت.

نصب آن به صورت روکار توسط پیچ شده بدنه اصلی به سقف یا دیوار انجام می شود.
نصب این چراغ به صورت آویز توسط کیت HANG و روی همان بدنه چراغ روکار انجام می شود.

SOLAR
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 37   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20  w 2600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

RAL EXTIP43 AL
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DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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VENUS
چراغ خطی روکار

چراغ خطی VENUS به طور تخصصی برای نورپردازی نمای بناهای مختلف طراحی شده است.
عرض آن ۱9میلیمتر است و عمقی در حدود 2۱ میلیمتر دارد.

دیفیوزر این چراغ به حالت نیمدایره می باشد و قوس آن به ضدآب بودن بیشتر کمک می کند.
توزیــع یکنواخــت نــور و عــدم خیرگــی  از خصوصیــات ایــن چــراغ بــه شــمار مــی آیــد .نصــب آن بــه صــورت تــوکار توســط 

پروفیــل TECHNIC انجــام می شــود. 
پروفیل اکسترود شده VENUS از آلومنیوم با کیفیت باال ساخته شده است.

VENUS
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

19  mm 21 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

outdoor  Light LED Strip 10-20 w 1600-2400  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

DCAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



چراغ خطی روکار
VENUS
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ــل نصــب مــی باشــند. همچینیــن  ــن مقطــع قاب ــگ و شــدت هــای گوناگــون در ای ــای رن ــا دم ــواع LED خطــی ب  ان
اســتفاده از کاور هــای شــفاف، مــات و یــا رنگــی کیفیــت هــای متفــاوت نــور دهــی را بــرای شــما فراهــم نمــوده اســت.

S
U

R
F
A

C
E
 
M

O
U

N
T
E
D



www.Rona.lighting
Page 25

MON

چــراغ آویــز MON از محصــوالت روکار و آویــز شــرکت روشــنایی و نورپــردازی رونــا می باشــد. مقطــع ایــن چــراغ، شــبیه 
SOLAR اســت.

این چراغ به عرض 26 میلیمتر و به صورت یکطرفزن و با نام MON در طول های مختلف قابل سفارش است.
ــه صــورت  ــه از دو طــرف و ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــن چــراغ دارد و ب ــا ای ــری مشــابه ب ــز MON2WAY  ظاه ــور خطــی آوی ن

ــد. ــام می ده ــی را انج ــه نورده دوطرف

MON
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 57 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار 

DCAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



MON 2WAY

چراغ آویز MON2WAY از محصوالت روکار و آویز آویز شرکت روشنایی و نورپردازی رونا می باشد.
ــف  ــای مختل ــام  MON2WAY در طول ه ــا ن ــزن و ب ــه صــورت دو طرف ــر و ب ــرض 26 میلیمت ــه ع ــراغ ب ــن چ  ای

قابــل ســفارش اســت.
نــور خطــی آویــز MON  ظاهــری مشــابه بــا ایــن چــراغ دارد و بــا ایــن تفــاوت کــه از یــک ســمت )پاییــن(  نوردهــی 

را انجــام می دهــد.
نصب این چراغ به صورت روکار، چراغ دیواری می باشد.

MON2WAY
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 74   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40  w 5200  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

 چراغ خطی روکار
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RAL EXTIP43 AL
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DCAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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MARS

MARS
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

56  mm 83  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار 

چــراغ آویــز خطــی  MARS  بــه عــرض 56 میلیمتــر بــا کاور آلومنیومــی در رنگ هــای مختلــف بــرای بدنــه طراحــی شــده 
. ست ا

این چراغ بدون کیت HANG به صورت روکار قابل استفاده است.
مدل توکار این چراغ MARS-TL و MARS-F نیز برای استفاده توکار طراحی شده است.

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



MARS
  چراغ خطی روکار
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HYPER7

HYPER7
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 96  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40 W 5200  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

 چــراغ خطــی روکار HYPER7  بــا ارتفــاع  96 میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری قابــل 
اســتفاده اســت.  ایــن چــراغ بــا اضافــه شــدن کیــت هنــگ قابلیــت نصــب بــه صــورت آویــز را نیــز دارد.

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



PYRAMID
  چراغ خطی روکار
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نــور خطــی PYRAMID بــه شــکل هرمــی طراحــی شــده اســت و بــه صــورت روکار قابــل اســتفاده اســت.عرض کــم 
ایــن چــراغ 25 میلیمتــر و ضلــع نوردهــی آن ۱00 میلیمتــر می باشــد. چــراغ خطــی PYRAMID بــرای نورپــردازی 
انــواع فضاهــای معمــاری بــه صــورت عمومــی و متمرکــز قابــل اســتفاده اســت.این چــراغ بــه صــورت آویــز یکطرفــه و 
بــا نــام PENDANT PYRAMID و بــه صــورت دوطرفــزن و بــا نــام PYRAMID  DOUBLE قابــل اســتفاده اســت.

ــه صــورت روکار هــم مناســب  ــوار ب ــرای اســتفاده در کنج هــا و روی دی مقطــع مثلثــی چــراغ خطــی PYRAMID ب
اســت. شــکل هرمــی شــکل ایــن چــراغ اســتفاده از آن را در فضاهــای زاویــه دار آســان می کنــد و بــا ایجــاد یــک نــور 

ممتــد خطــی عــاوه بــر تامیــن نــور فضــا بــه زیبایــی آن هــم کمــک می کنــد.

PYRAMID
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

100  mm 64   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 30  w 2600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

 چراغ خطی روکار

RAL EXTIP43 AL
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1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT 55

TWILIGHT 55
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

55  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

ــرای  ــف ب ــای مختل ــی در رنگ ه ــا کاور آلومنیوم ــر ب ــرض 55 میلیمت ــه ع ــز خطــی  TWILIGHT55  ب چــراغ روکار و آوی
بدنــه طراحــی شــده اســت.

 رنــگ نــور ایــن چــراغ نیــز می توانــد آفتابــی، مهتابــی، طبیعــی و یــا رنگــی باشــد. ایــن چــراغ بــه صــورت روکار هــم قابــل 
نصــب اســت.

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT 75
چراغ خطی روکار و آویز
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مقطــع ایــن چــراغ خطــی، شــبیه TWILIGHT55  اســت کــه بــه عــرض 72 میلیمتــر و بــه صــورت روکار و آویــز 
ــام TWILIGHT75  در طول هــای مختلــف قابــل ســفارش اســت. ــا ن و ب

 چــراغ خطــی TWILIGHT75 بــا ارتفــاع  97 میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری 
قابل اســتفاده اســت.

ایــن چــراغ بــه صــورت روکار نیــز قابــل نصــب می باشــد و اضافــه شــدن کیــت هنــگ بــه ان چــراغ را تبدیــل بــه 
ــد. ــز می کن ــی آوی چراغ

TWILIGHT 75
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 97   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

RAL EXTIP43 AL
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1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT 95

TWILIGHT 95
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

95  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

ــه  ــه صــورت روکار ب ــر نصــب  ب ــر عــاوه ب ــاع 97 میلیمت ــر و ارتف ــا عــرض 95 میلیمت چــراغ خطــی TWILIGHT95   ب
ــرد.  ــورت می گی ــت HANG ص ــیله کی ــه وس ــی TL95 ب ــراغ خط ــب چ ــود. نص ــب ش ــد نص ــم می توان ــز ه ــورت آوی ص

کیت HANG به صورت مستقیم به بدنه چراغ نصب می شود.
 بدنه آن می تواند با توجه به طراحی داخلی فضای معماری در رنگ های مختلف باشد.

رنگ نور نیز می تواند رنگهای مختلف طبیعی، آفتابی، مهتابی و رنگی باشد.
چــراغ TL95  بیشــترین عــرض در چراغ هــای خطــی آویــز را پــس از چــراغ خطــی PYRAMID بــا عــرض ۱0 ســانتیمتر  

دارد.

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT 95
چراغ خطی روکار و آویز
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چراغ های خطی آویز
P E N D A N T

دفتر شرکت رونا الیت - تهران



و  متمرکــز  نورپــردازی  بــرای  مختلــف  عرض هــای  در  رونــا  آویــز  خطــی  چراغ هــای 
مختلــف  رنگ هــای  در  و  آلومنیــوم  از  چراغ هــا  ایــن  بدنــه  شــده اند.  طراحــی  عمومــی 
گوناگــون  فضاهــای  داخلــی  طراحــی  بــه  توجــه  بــا  هســتند.  ســفارش  قابــل  رال 
نمــود. اســتفاده  چراغ هــا  ایــن  دوطرفــه  یــا  طرفــه  یــک  مدل هــای  از  می تــوان 
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MON

چــراغ آویــز MON از محصــوالت آویــز شــرکت 
می باشــد.  رونــا  نورپــردازی  و  روشــنایی 

ــورت  ــه ص ــر و ب ــرض 26 میلیمت ــه ع ــراغ ب ــن چ ای
ــف  ــای مختل ــام MON در طول ه ــا ن ــزن و ب یکطرف

ــت. ــفارش اس ــل س قاب
ایــن خطــی آویــز بــا ارتفــاع 57 میلیمتــر و بــا نوردهی 
ــل  ــاری قاب ــی معم ــای داخل ــواع فضاه ــن در ان از پایی

اســتفاده اســت.

MON
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 57 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی آویز 

DCAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



MON 2WAY

آویــز  محصــوالت  از   MON2WAY آویــز  چــراغ 
می باشــد. رونــا  نورپــردازی  و  روشــنایی  شــرکت 

ایــن خطــی آویــز بــا ارتفــاع 74 میلیمتــر و بــا نوردهــی 
ــاری  ــی معم ــای داخل ــواع فضاه ــن در ان ــاال و پایی از ب

قابــل اســتفاده اســت.

MON2WAY
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

26  mm 74   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40  w 5200  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

RAL EXTIP43 AL

 چراغ خطی آویز
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DCAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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UM10

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی آویز



UM10

 UM10 در مــدل آویــز طراحــی شــده اســت.نور آن ممتــد و یکنواخــت می باشــد. چــراغ خطــی UM10 چــراغ خطــی
مقطــع گســترش یافتــه MARS می باشــد، بدنــه آن از آلومنیــوم و یــک تکــه می باشــد. دیفیــوزر اســتفاده شــده بــرای 

قســمت نورانــی آن PMMA اســت و نــوری یکدســت ایجــاد می کنــد.
ــل  ــاری قاب ــی معم ــای داخل ــی فضاه ــانتیمتر در تمام ــاع ۱0 س ــا ارتف ــر و ب ــرض 54 میلیمت ــه ع ــز ب ــن چــراغ آوی ای
اســتفاده اســت. تکنولــوژی LED اســتفاده شــده در آن نــوری بــا کیفیــت و زیبــا در تمامــی فضاهــای مســکونی، اداری، 
ــل  ــواه قاب ــای دلخ ــا و رنگ ه ــر و در طول ه ــرض 54 میلیمت ــا ع ــی ب ــراغ خط ــن چ ــد. ای ــاد می کن ــاری و … ایج تج

ــر باشــد. ــر ۳ مت ــد حداکث ســفارش اســت. طــول ان می توان

UM10
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

54  mm 100   
mm

non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 5000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی آویز
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RAL EXTIP43 ALAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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MARS
چراغ خطی آویز

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

MARS
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

56  mm 83  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چــراغ آویــز خطــی  MARS  بــه عــرض 56 میلیمتــر 
بــا کاور آلومنیومــی در رنگ هــای مختلــف بــرای بدنــه 

طراحــی شــده اســت.
ــه صــورت روکار  ــت HANG ب ــدون کی ــن چــراغ ب ای

ــل اســتفاده اســت. قاب
 MARS-F و MARS-TL ــراغ ــن چ ــوکار ای ــدل ت م

ــوکار طراحــی شــده اســت. ــرای اســتفاده ت ــز ب نی

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



HYPER7
  چراغ خطی آویز
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ارتفــاع  96  بــا    HYPER7 چــراغ خطــی روکار 
ــای  ــواع فضاه ــن در ان ــی از پایی ــا نورده ــر و ب میلیمت
داخلــی معمــاری قابــل اســتفاده اســت.  ایــن چــراغ بــا 
اضافــه شــدن کیــت هنــگ قابلیــت نصــب بــه صــورت 

ــز دارد. ــز را نی آوی

HYPER7
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 96   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 40  w 3200  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL EXTIP43 ALDC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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PYRAMID

PYRAMID
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

100  mm 64  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 30-45 W 2400-3600  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

مقطــع مثلثــی چــراغ خطــی PYRAMID بــرای اســتفاده در 
کنج هــا و روی دیــوار بــه صــورت روکار هــم مناســب اســت.

ــای  ــتفاده از آن را در فضاه ــراغ اس ــن چ ــکل ای ــی ش ــکل هرم ش
زاویــه دار آســان می کنــد و بــا ایجــاد یــک نــور ممتــد خطــی عــاوه 

ــد. ــی آن هــم کمــک می کن ــه زیبای ــور فضــا ب ــن ن ــر تامی ب

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



PYRAMID 2WAY

PYRAMID 2WAY
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

100  mm 100 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 30-45  w 2400-3600  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی آویز
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ــام  ــا ن ــزن و ب ــز دوطرف ــورت آوی ــی ص ــراغ خط چ
ــورت  ــه ص ــردازی ب ــرای نورپ PENDAN2WAY  ب

ــت. ــده اس ــی ش ــز طراح ــی و متمرک عموم

ایــن چــراغ از بــاال و پاییــن نوردهــی را انجــام 
ــور عمومــی  ــه صــورت ن ــرای اســتفاده ب می دهــد و ب

ــت. ــب اس ــز مناس و متمرک

RAL EXTIP43 AL
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DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT 55

TWILIGHT 55
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

55  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

ــه  ــرای بدن ــف ب ــای مختل ــی در رنگ ه ــا کاور آلومنیوم ــر ب ــرض 55 میلیمت ــه ع ــی  TWILIGHT55  ب ــز خط ــراغ آوی چ
طراحــی شــده اســت.

 رنــگ نــور ایــن چــراغ نیــز می توانــد آفتابــی، مهتابــی، طبیعــی و یــا رنگــی باشــد. ایــن چــراغ بــه صــورت روکار هــم قابــل 
نصــب اســت.

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT 75
چراغ خطی روکار و آویز
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مقطــع ایــن چــراغ خطــی، شــبیه TWILIGHT55  اســت کــه بــه عــرض 72 میلیمتــر و بــه صــورت آویــز و بــا نــام 
ــل ســفارش اســت. ــف قاب TWILIGHT75  در طول هــای مختل

ــی  ــواع فضاهــای داخل ــا نوردهــی از پاییــن در ان ــر و ب ــاع  97 میلیمت ــا ارتف ــز TWILIGHT75 ب  چــراغ خطــی آوی
ــل اســتفاده اســت. معمــاری قاب

ــه  ــل ب ــه ان چــراغ را تبدی ــه شــدن کیــت هنــگ ب ــل نصــب می باشــد و اضاف ــز قاب ــه صــورت روکار نی ــن چــراغ ب ای
ــد. ــز می کن ــی آوی چراغ

TWILIGHT 75
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

75  mm 97   mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL EXTIP43 ALAC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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TWILIGHT 95

TWILIGHT 95
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

95  mm 97  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma
PC

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP43 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی روکار و آویز

ــه  ــه صــورت روکار ب ــر نصــب  ب ــر عــاوه ب ــاع 97 میلیمت ــر و ارتف ــا عــرض 95 میلیمت چــراغ خطــی TWILIGHT95   ب
ــرد.  ــورت می گی ــت HANG ص ــیله کی ــه وس ــی TL95 ب ــراغ خط ــب چ ــود. نص ــب ش ــد نص ــم می توان ــز ه ــورت آوی ص

کیت HANG به صورت مستقیم به بدنه چراغ نصب می شود.
 بدنه آن می تواند با توجه به طراحی داخلی فضای معماری در رنگ های مختلف باشد.

رنگ نور نیز می تواند رنگهای مختلف طبیعی، آفتابی، مهتابی و رنگی باشد.

W I L I G H T

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



TWILIGHT95
چراغ خطی روکار و آویز
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چراغ های زمینی
G R O U N D  L I N E A R  L I G H T



چراغ هــای خطــی تــوکار زمینــی، بــرای نصــب در انــواع مصالــح کــف طراحی شــده اند. ایــن چراغ ها  
Gدر برابر گرد و خاک و روطوبت مقاوم هستند و IP آنها برای استفاده در انواع کفسازی مناسب است.
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GR65

GR65
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

41  mm 67  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor -outdoor 
Light

LED Strip 20-40 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRALIP65 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی زمینی

نــور خطــی زمینــی GR65 بــرای نصــب در انــواع مصالــح کفســازی طراحــی شــده اســت، دیفیــوزر ایــن چــراغ از ســه طــرف 
ــا بخــش نوردهــی آن اندازه هــای  ــا ارتفاع هــای مختلــف در کــف کار کــرد ت نوردهــی را انجــام می دهــد.  و می تــوان آن را  ب

متفاوتــی داشــته باشــد.
IP این چراغ 65  و مناسب برای گردو خاک و بارش باران در نظر گرفته شده است.

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



GR68

GR68
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

40  mm 68 mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor -outdoor 
Light

LED Strip 20-40  w 3000-6000  lm 3000-4000  kl

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ خطی زمینی

Page 52

دیفیــوزر سرتاســری ایــن چــراغ از نفــوذ گردوخــاک و رطوبــت 
ــراغ IP68 و  ــن چ ــری می کند.ای ــراغ    جلوگی ــل  چ ــه داخ ب

مقــاوم در برابــر نفــوذ در آب اســت.

RAL EXTIP68 AL
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DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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STEP

STEP
LINEAR LIGHT Length Width Depth Surface finish Diffuser

80  mm 50  mm non anodized
(raw-aluminum)

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip BY ORDER BY ORDER BY ORDER

EXTRALIP67 AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

نبشی پله

نبشی لب پله آلومینیومی و محفظه ال ای دی یکی از محصوالت شرکت رونا می باشد.
 ایــن محصــول چنــد منظــوره بــه دلیــل قــرار گرفتــن ال ای دی در  پروفیــل قابلیــت روشــن کــردن فضــای راه پلــه بــرای 

عبــور ومــرور در محیــط هــای تاریــک ماننــد ســینما یــا آمفــی تئاتــر را فراهــم مــی ســازد.
ــاال و پاییــن  ــا در هنــگام ب ــه وســیله روکــش تســمه ای شــیار دار نصــب شــده روی ایــن محصــول از لغــزش پ  همچنیــن ب
رفتــن از پلــه جلوگیــری مــی کنــد. از ویژگــی هــای طراحــی ایــن محصــول امــکان پیــچ و رول پــاک کــردن نبشــی بــه زمیــن 

و پنهــان مانــد پیــچ از دیــد عابــر مــی باشــد

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



STEP
نبشی پله
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ــرای  ــل تنــش هــای وارده و IP65  همچنیــن سیســتم پیــچ مخفــی  آن مناســب ب ــاال در مقاب مقاومــت مکانیکــی ب
انــواع پلــه هــای لمینتــی و موکتــی اســت.

:STEP روش نصب نبشی لب پله
ابتدا درپوش انتهایی نبشی را باز می کنیم

سپس رابر شیاردار را به صورت کشویی خارج می کنیم.
سیم های برق را متصل می کنیم.

نبشی را در محل پبچ و رورپاک می کنیم.
سپس رابر را دوباره به صورت کشویی نصب کرده و

 درپوش انتهایی را می بندیم.
در محل هایی که دوطرف پله بسته است و

 امکان خارج کردن رابر به صورت کشویی وجود ندارد،
ــاال  ــرده و آن را از ب ــرم ک ــر را گ ــی راب ــوارهای صنعت ــتفاده از سش ــا اس  ب

ــم. ــی کنی ــارج م خ

ALUMINUM

RUBBER

DIFFUSER

DIFFUSER
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چراغ های اسپات
T R A C K L I G H T



ــک  ــوان باری ــی ت ــدر م ــن باریکــه را آنق ــد و ای ــی ده ــه م ــور ارائ ــی از ن ــل کنترل ــه قاب ــور اســپات باریک ن
ــا محــل مــورد نظــر بیفتــد. نورهــای TRACKLIGHT داخــل ریل هــای  ــور روی فــرد ی کــرد کــه لکــه ن
 TRACKLIGHT مخصــوص نصــب خــود حرکــت می کننــد و قابلیــت تغییــر زاویــه نیــز دارنــد.  نورهــای

ــد. ــای TWILIGHT را دارن ــف در چراغ ه ــای مختل ــب در حالت ه ــت نص Tقابلی
R
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TRACKLIGHT
چراغ اسپات

TRACKLIGHT



TRACKLIGHT

TRACKLIGHT
SPOT LIGHT

Type

Indoor Light

RAL

چراغ اسپات

Page 58

نورهــای TRACKLIGHT داخــل ریل هــای مخصــوص 
ــه  ــر زاوی ــت تغیی ــد و قابلی ــت می کنن ــود حرک ــب خ نص

ــد. ــز دارن نی

نورهــای TRACKLIGHT را می تــوان بــا نورهــای خطــی 
  TWILIGHT ترکیــب نمــود. ترکیــب آن بــا چــراغ خطــی
مســیر نــوری متشــکل از نورهــای خطــی و اســپات ایجــاد 

می کنــد.
 TWILIGHT ــری ــل س ــی داخ ــه راحت ــا ب ــن چراغ ه  ای
بــه صــورت روکار،  را  نصــب می شــوند.می توان آن هــا 

ــود. ــب نم ــز نص ــوکار و آوی ت
TRACKLIGHT هــای رونــا بــا قطــر 6 و ۸  ســانتیمتر و 

در ســه ســایز طراحــی شــده اند.
ارتفــاع آن هــا 9/5 ، ۱6/5 و 24/5 ســانتیمتر بــا بدنــه 

آلومنیومــی هســتند.
رنگ هــای  در  می تــوان  را  اســپات  چراغ هــای  ایــن   
مختلــف RAL رنــگ نمــود. رنــگ بدنــه ایــن چراغ هــا بــه 

ــت. ــکی اس ــتری و مش ــفید، خاکس ــول س ــورت معم ص

Diameter Height Surface finish

60 mm
80 mm

245 mm
165 mm
95 mm

non anodized
(raw-aluminum)

LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

COB 7-30 w 700-3000  lm 3000-4000  kl

EXTIP43 AL
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چراغ ها و پانل های آکوستیک
A C O U S T I C  L I G H T S  &  P A N E L
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ــی  ــن کار م ــقف و زمی ــن س ــی بی ــتیک و در ارتفاع ــای آکوس ــل ه ــتیک همچــون پان ــای آکوس ــراغ ه چ
کننــد. اســتفاده از آن هــا بــه دلیــل بدنــه  آکوستیکشــان عــاوه بــر جــذب صــدا، نــور مــورد نیــاز فضــا را 
ــرای فضاهــای گوناگــون  ــف و ب ــاد و رنگ هــای مختل ــز در ابع ــای آوی ــن چراغ ع ــد. ای ــز تامیــن مــی کن نی
ــا  وول پنــل  شــکل  ــا در ترکیــب ب طراحــی شــده انــد. چراغ هــای آکوســتیکی، از چراغ هــای  خطــی رون

گرفتــه انــد.
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SILENT LIGHT 30

SL30
ACOUSTIC LIGHT Length Width Height Surface finish Diffuser

26  mm 210  mm
300 mm

Anodized 
aluminium +
 wool panel

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20 W 2600  lm 3000-4000  kl

EXTRAL AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ آکوستیکی

ــاع  200  ــر و ارتف ــه عــرض 26 میلیمت چــراغ آکوســتیک SILENT LIGHT30 ب
ــا  ــی ب ــط های ــکاس صــدا در محی ــه طــول دلخــواه جهــت کاهــش انع ــر ب میلیمت
کاربــری اداری، تجــاری، تفریحــی، صنعتــی و... قابــل اســتفاده اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن چــراغ بــا کمتریــن ضخامــت طراحــی شــده، بــرای فضاهــای بــا ارتفــاع 
ســقف هــای کمتــر تناســبات بهتــری را ایجــاد مــی کنــد. در چــراغ اکوســتیکی 
A ســطح آلومینیومــی در ترکیــب بــا وول پنــل تنــوع بیشــتری ،در ترکیــب رنــگ 

بــرای هماهنگــی بــا محیــط ایجــاد مــی کنــد.

DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



SILENT LIGHT 50

SL50
ACOUSTIC LIGHT Length Width Height Surface finish Diffuser

48  mm 160 mm Anodized 
aluminium +
 wool panel

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light LED Strip 20  w 2600  lm 3000-4000  kl

RAL EXT AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ آکوستیکی

Page 62

ــاع  ــر و ارتف ــای 4۸ میلیمت ــه پهن ــتیکی SILENT LIGHT50 ب ــراغ آکوس چ
۱50  میلیمتــر و بــه طــول دلخــواه، تناســبات بهینــه ای بــرای فضاهــای متنــوع 
ــن چــراغ،  ــرده اســت. در ای ــاوت را فراهــم ک ــاع ســقف و فواصــل متف ــا ارتف ی
ــه در نتیجــه آن  ــد ک ــل پوشــیده شــده ان ــل از وول پن ــه طــور کام ــا ب جداره
بیشــترین ســطح جــذب  صــدا را میــان چــراغ هــای آکوســتیکی دارد. در عیــن 
طراحــی مینیمــال، امــکان ایجــاد کنتراســت میــان ترکیــب رنــگ آلومینیــوم و 

وول پنــل را بــه طــراح مــی دهــد.
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DC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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SILENT LIGHT 80

SL80
ACOUSTIC LIGHT Length Width Height Surface finish Diffuser

80  mm
96  mm
119  mm

300  mm
400 mm
500 mm

Anodized 
aluminium +
 wool panel

pmma

Type LED Luminous Wattage Luminaire Temperature

Indoor Light Power LED 20-45 W 3000-6000  lm 3000-4000  kl

EXTRAL AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

چراغ آکوستیکی

ــاع 400  ــر و ارتف ــاِ ۸0 میلیمت ــه پهن ــتیکی SILENT LIGHT80 ب ــراغ آکوس چ
ــر میلیمت

پهنــای چــراغ 56 میلیمتــر/ بــرای ســقف هــای خیلــی بلنــد ، فضاهــای صنعتــی 
و ... مناســب اســت.این چــراغ آویــز از طریــق کلیــک کــردن بــه راحتــی در چــراغ 

هــای ســری TWILIGHT  نصــب مــی شــود.

AC

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



SILENT PANEL 20

SP20
ACOUSTIC PANEL Length Width Height Surface finish

19  mm 200 mm
300 mm
400 mm

Anodized 
aluminium +
 wool panel

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

پانل آکوستیکی
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ــاع  ــر و ارتف ــای ۱9 میلیمت ــا پهن ــتیکی  SILENT PANEL20 ب ــل آکوس تای
ــای  ــاع ه ــا ارتف ــته و ب ــا را داش ــل پهن ــی حداق ــول انتخاب ــر و ط 200 میلیمت
ــاوت   ــگ متف ــب رن ــداد و ترکی ــه تع ــوع در فضــا ب ــه فواصــل متن ــاوت و ب متف

ــرار شــود . تک

RAL EXT AL
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1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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SP30
ACOUSTIC PANEL Length Width Height Surface finish

26  mm 210  mm
300 mm

Anodized 
aluminium +
 wool panel

EXTRAL AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

پانل آکوستیکی

ــاع 200  ــر و ارتف ــای 26 میلیمت ــا پهن ــتیکی SILENT PANEL30  ب ــل آکوس تای
ــی . ــر و طــول انتخاب میلیمت

SILENT PANEL 30

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **



SP50
ACOUSTIC PANEL Length Width Height Surface finish

48  mm 160 mm Anodized 
aluminium +
 wool panel

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

پانل آکوستیکی
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تایــل آکوســتیک SILENT PANEL50 بــه پهنــای 4۸ و ارتفــاع ۱60 میلیمتــر 
بــه طــول دلخــواه، بــه طــور کامــل بــا ســطوح جــاذب صــدا پوشــیده شــده و 
بــا کاهــش انعــکاس صــدا در فضــا از انتشــار صــدای ناخواســته جلوگیــری مــی 
کنــد. ایــن تایــل در هماهنگــی بــا چــراغ هــای آکوســتیک بــه تعــداد و فواصــل 
مطلــوب طــراح مــی توانــد از ســقف آویختــه و یــا بــه ریــل هــای نصــب شــده 
بــه ســقف کلیــک شــود. رنــگ ســطح جــاذب صــدا تنــوع رنگــی داشــته و مــی 

تــوان ایــن طــرح را در دو ارتفــاع  200 و ۳00 میلیمتــری اســتفاده کــرد. 

SILENT PANEL 50
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RAL EXT AL

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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SP80
ACOUSTIC PANEL Length Width Height Surface finish

80  mm
96  mm
119  mm

300  mm
400 mm
500  mm

Anodized 
aluminium +
 wool panel

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
 

پانل آکوستیکی

تایــل آکوســتیک SILENT PANEL80  بــه پهنــای ۱۱9/96/۸0 و ارتفــاع حداقــل 
۳00  میلیمتــر بــه طــول دلخــواه، بــه طــور کامــل بــا ســطوح جــاذب صدا پوشــیده 

شــده  بــرای فضاهــای بــا ســقف بســیار بلنــد ، صنعتــی، ورزشــی...

EXTRAL AL

SILENT PANEL 80

1.20 m (standard)
2.40 m (standard)
3.60 m *
more than 3.60  **
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SILENT PANEL 80
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پروژه ها
P R O J E C T S

شوروم روکا - تهران
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PROJECTS
پروژه ها

عنوان : نمایشگاه محصوالت روکا
کارفرما: گروه احمدی
طراح: معماران پوست سوم )امین قاسمپور و سمانه قاسمپور(
طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه: تهران، خیابان شیراز شمالی



PROJECTS
پروژه ها
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PROJECTS
پروژه ها

عنوان:  سینما و کیدزکاب پاالدیوم
کارفرما:مجتمع تجاری پاالدیوم

طراح:مهندس شاهین پوررفیع- مهندس مروارید ادرکنی
طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران، زعفرانیه



PROJECTS
پروژه ها

Page 74

P
R
O

J
E
C

T
S



www.Rona.lighting
Page 75

PROJECTS
پروژه ها



PROJECTS
پروژه ها
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عنوان : مجموعه ورزشی آتیران
کارفرما: لذت خوش زندگی
طراح: مهندس فرامرزی
طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی 
رونا
مکان پروژه: تهران، اوین، شهرک مسکونی 
Pآتی ساز
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PROJECTS
پروژه ها



PROJECTS
پروژه ها
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عنوان: نان سحر
کارفرما:جناب آقای بهبودی

طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
Pمکان پروژه: تهران، خیابان فرخی یزدی
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PROJECTS
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PROJECTS

Page 80

عنوان : ساختمان 
رونیکس
کارفرما:
طراح: مهندس 
حیدری
مکان پروژه: تهران، 
Pخیابان جامی
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PROJECTS
پروژه ها

عنوان : دفتر یاتاش
کارفرما: گروه یاتاش

طراح: مهندس اسماعیلی
مکان پروژه: تهران، خیابان ولیعصر

عنوان: ساختمان هستی
کارفرما: شرکت نفت

طراح:
طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران، خیابان فرشته

عنــوان: آمفی تاتر بانک مســکن بوشــهر
کارفرما: شــعب مرکزی بانک مســکن

 )AHA OFFICE طــراح: مهنــدس آیدین طلوعی )
مکان پروژه: بوشــهر

عنوان: دفتر اداری برق و انرژی صبا
کارفرما: برق و انرژی صبا

طراح: دکتر قجربیگی
مکان پروژه: تهران، بلوار آفریقا



PROJECTS
پروژه ها
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مجتمع نان سحر- تهران، خیابان فرخی یزدی
دفتر برق و انرژی صبا-تهران، بلوار آفریقا

دفتر و شوروم شرکت آوند- شهرک صنایع چوب تهران
دفتر اداری- تهران، خیابان شریعتی

واحد مسکونی- تهران، نیاوران
مجتمع ورزشی- مهر ویا

ساختمان اداری- تهران، خیابان شیراز
مجتمع سینمایی- تهران، شهر قدس

مطب دندانپزشکی- تهران، خیابان شریعتی
آمفی تاتر ایران مال- تهران، بزرگراه شهید خرازی

همراه شهر- تهران، اتوبان تهران-کرج
ساختمان اداری شرکت نفت- تهران، خیابان فرشته

ساختمان هووآوی- تهران، سعادت آباد
ساختمان اداری- همدان

فروشگاه پارچه فروشی- تهران، سهرودی شمالی
مزون لباس- تهران، فرمانیه

ساختمان مسکونی شهید ثانی -تهران، نارمک
ساختمان مسکونی - تهران، ظفر
ساختمان اداری - تهران، طالقانی

هتل آپارتمان - تهران، قیطریه
ساختمان اداری پرستو- تهران، پاسداران

مجتمع تجاری اداری سینا - تهران، شهرک غرب
ساختمان مسکونی - تهران، ازگل

ساختمان مسکونی -تهران، یوسف آباد
ساختمان مسکونی - تهران، قیطریه

ویا مسکونی - دماوند، آبسرد
ساختمان تجاری، اداری رونیکس - تهران، خیابان حافظ

ویای مسکونی - تهران، شهرک غرب
هتل آتانا - تهران، خیابان طالقانی

هتل رویال- تهران، بلوار کشاورز
هتل شیرینو- بوشهر،  عسلویه

ساختمان مرکزی هوآوی - تهران، سعادت آباد
ساختمان مسکونی پارک -تهران، زعفرانیه
سالن آمفی تاتر دانشگاه فردوسی- مشهد
ساختمان اداری رم پارت - تهران، جردن

ویای شخصی- تهران، لواسان
مارال چرم- ایران مال

شوروم شرکت پادیران- تهران
دفتر مرکزی کارگزاری بانک سامان- تهران

فروشگاه مرکزی کناف ایران- تهران
ساختمان مرکزی پتروشیمی باختر- تهران

مرکز خرید شیشه و بلور شوش- تهران

مرکز همایش های بانک مسکن - بوشهر
تاالر وحدت، سالن های جانبی - تهران، خیابان استاد شهریار

مجتمع فرهنگی،سینمایی - تهران، بلوار اوشان
دفتر مرکزی شرکت راک - تهران، خیابان ماصدرا

سالن کیارستمی ساختمان فارابی - تهران، خیابان سی تیر
سالن سینما موزه سینما - تهران، باغ فردوس

انتشارات ققنوس- تهران، خیابان وصال شیرازی
سالن آمفی تاتر مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی- مشهد

برج مسکونی شیرین- تهران، نیاوران
دفتر مرکزی شرکت مان آرک- تهران، پاسداران

نمای دفترمرکزی مان آرک -تهران، پاسداران
دفتر مرکزی ایریاتاش- تهران، ساعی

مرکز خرید ارزش  آفرینان صبا-تهران، تهرانپارس
مطب - گیان، تالش

ساختمان مسکونی شریف - تهران، زعفرانیه
ساختمان مسکونی - تهران نارمک

سینما و کیدزکاب پاالدیوم: تهران، زعفرانیه
مجموعه ورزشی آتیران- تهران، اوین

شوروم و نمایشگاه روکا- تهران خیابان شیرازجنوبی
ساختمان اداری کرمان موتور- تهران، سعادت آباد

ساختمان اداری معماران تجارت آفتاب- تهران، خیابان فرشته
ساختمان ساناگستر سبز- تهران، شهرک غرب

ساختمان امرالد- تهران اقدسیه
کلینیک زیبایی پسیان - تهران، زعفرانیه

کلینیک پوست و زیبایی بیمارستان عرفان - تهران، نیایش
دفتر شرکت هواپیمایی - عراق، بغداد

ساختمان مسکونی - تهران،  باغ فردوس
ساختمان تجاری، اداری شمیران سنتر- تهران، بلوار ارتش
ساختمان مرکزی بورس و انرژی - تهران، خیابان مطهری

شرکت ایمن سازه فدک - تهران، سعادت آباد
دفتر مرکزی شرکت رونا - تهران، خیابان جردن

مطب پزشکی- یزد
ساختمان اداری- سمنان

پارکینگ تجاری بارانا- شیراز
نمای برج مسکونی مثلث- شیراز

نمای برج فن آوری طرشت-تهران
ساخنمان اداری همکاران سیستم-تهران

نمای تیدا سنتر- تهران
دفتر مرکزی شرکت فومنات- تهران

شوروم مرکزی فانتونی- شهرک توسعه صنایع چوب
دفتر مرکزی هیوندای- مرکز تجاری اپال

بیمارستان بهبود- تبریز
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نمادها و اطاعات فنی
جنس مصالح از آلومنیوم

آلومنیوم اکسترود شده

رنگ استفاده شده از رنگ های رال می باشد.

منفذ ورودی بزرگتر از یک میلیمتر وجود ندارد.

در برابر آب باران و پاشیدن آب مقاوم است.

در برابر رطوبت و غبار مقاوم است.

PENDANT LINEAR LIGHT -چراغ خطی آویز

SURFACE MOUNTED LINEAR LIGHT -چراغ خطی روکار

SURFACE MOUNTED WALL LINEAR LIGHT -چراغ خطی روکار برای دیوار

RECESSED WALL LINEAR LIGHT -چراغ خطی توکار برای دیوار

نوار ال-ای-دی داخل چراغ استفاده شده است.

RECESSED LINEAR LIGHT -چراغ خطی توکار

DC

AC

پاور خارجی 24 ولت

پاور داخلی 220ولت

کلوین با نماد K یکای اندازه گیری دما است که بر اساس مقیاس مطلق بیان می شود.

لوکس ))به التین: LUX( : نور( )نماد: LX( یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می شود. 

یک وات برابر است با یک ژول انرژی در هر ثانیه. وات بیانگر آهنگ مصرف یا تولید انرژی است.

External Power 24V DC

Power Included 220V AC

EXT

RAL

IP43

IP57

IP67

KL

LM

W

AL
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شوروم شرکت رونا - تهران
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