


מכאן הכל התחיל...

חברת אלקטרוזן נוסדה ע"י שושנה ושמואל רוזנברג בשנת 
 .1948

גופי תאורה, תקעים,  בייצור אביזרי חשמל,  החברה עסקה 
עוד  הקטן  היישוב  צרכי  את  שסיפקו  מנורה,  ובתי  שקעים 

בימיה הראשונים של המדינה.
לייסודה, הפכה אלקטרוזן לחברה  בחלוף שלושה עשורים 
פרטית המתמקדת, מאז ועד היום, בפיתוח, תכנון וייצור גופי 
למבנים  ואלקטרוניקה  חשמל  ואביזרי  מתקדמית  תאורה 

ולתעשיה.

גאה  אלקטרוזן,  מבית  היוקרה  מותג   ,LIGHT HOUSE
ומקצועיות  חדשנות  של  שנים  ארוכת  מסורת  להמשיך 
לכל  חלל,  לכל  ביותר  המתקדמים  הפתרונות  את  ולהציע 
ללקוחותינו  מעניקים  אנו  היום,  ועד  כאז  סגנון.  ולכל  טעם 

חווית קנייה מושלמת באוירה בייתית ונינוחה.
אווירה של יצירה.







Innovation in each of our designs, the originality in combining materials and forms, 
and a search for the soul hidden in spaces has been a constant element in the 
development of our company.





Applying Yin and Yang to production has resulted in the possibility of maintaininga 
cata-logue that balances the future and the past. co-existence of the new and 
the traditional.





Lighting is the pivotal constituentof any interior-design concept, and is at once 
a functional buildingblock and refinedaccessory element.





Since 1960 we have been committed to the distinctive Design of its products, 
to maintaining standards of quality in each and every one of the components 
used in manufacturing our lamps.



השלמות של חוסר השלמות מבוססת על עיקרון עיצוב, שאינו מכניע את העץ ואת תכונותיו הטבעיות,
אלא מעצים אותן. כל סדק, חריץ, עין או כל פרט טבעי אחר נותן לאובייקט אישיות משלו, ויוצר עניין וסיפור.







Italians are in love with light. It has inspired our painters, writers, craftsman, poets, 
film director, and creative masters. The gift of light helped shape their insights, 
their ideas and their stories.





Crystal has always fascinated people. In many different cultures, myths and legends, 
Crystal seems to emanate a very special energy, which was instrumental in 
awakening the interest of artists, architects, designers and scientists





I am not opposed to modern technology, quite the contrary. Some of my creations 
use the most sophisticated technologies but natural ingredients that you want
to touch predominate.





We have a new lighting concept to contribute something different to lighting world. 
think of any geometrical shape and a way to illuminate, and we will work together 
to make this possible.





An enthusiasm for technology, a fascination with electricity, and a profound interest 
in lighting prompted Carl Steng to found a specialist lighting company in 1911, 
at a time when homes and streets were still illuminated by gas.



As we work to create
light for others
We naturally light
our own way
Mary Anne Radmacher
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Light House

info@lighthouse-gallery.co.il
www.lighthouse-gallery.co.il
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