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Noortek is Al Nasser‘s high end professional lighting 
brand. We offer advanced and reliable solutions for all 
types of indoor lighting applications, including lighting 
controls.

We enable you to create more value with 
lighting applications. More efficiency, more safety, 
more atmosphere, more comfort: More light.

نورتك هي العالمة التجارية المفضلة التابعة لمجموعة الناصر 
في مجال اإلنارة. نحن نقدم حلوالً متقدمة وموثوقة لجميع 
أنواع استخدامات اإلنارة الداخلية، بما في ذلك التحكم في 

اإلنارة.

نحن نتيح لك إمكانية خلق قيمة أعلى باستخدام اإلنارة. المزيد 
من الكفاءة واألمان وبيئة أفضل: المزيد من اإلنارة

reliability

durability

heritage

الموثوقية

المتانة

األصالة



Industry lighting
Safety and efficiency

More Light:
Bringing light levels reduces accident rates by 50%

Light level up to 
2000 Lux

Accidents down 
by 50%

     إنارة المنشآت الصناعية
 األمان والكفاءة

Saving energy and costs
The design of lighting concepts in an industrial 
area can not only have a huge impact on the 
energy consumption but also influence the main-
tenance costs of lighting fixtures. 

Increase safety. Reduce errors.
Responsibility for employees makes safety 
our highest priority, especially in industrial 
environments where mistakes can have severe 
consequences. As most accidents happen by hu-
man default lighting plays a crucial role in safety 
concepts for industrial areas. Error rates in the 
manufacturing process can be reduced by good 
lighting, will lead to more customer satisfaction 
and less costs for rejected deliveries.

Efficiancy
No industry and no working task is identical and 
lighting standards and schemes change according 
to the work carried out. For example, a colour 
inspection facility requires light sources with 
high colour rendering and sufficient light output, 
while supervision of a drying area doesn‘t require 
colour rendering and light levels can be much 
lower.

توفير الطاقة والتكلفة 
ال تؤثر مفاهيم تصميم اإلضاءة في منطقة صناعية تأثيرًا كبيرًا على 

استهالك الطاقة فقط ولكنها أيًضا تؤثر على تكاليف صيانة أجهزة اإلنارة.

زيادة السالمة وتقليل األخطاء
المسؤولية عن سالمة الموظفين تجعل األمان من أهم أولوياتنا، وخاصة 
في قطاعات الصناعة حيث قد تنتج عن األخطاء عواقب وخيمة. نظرًا ألن 

معظم الحوادث بسبب خطأ أحد األشخاص، تلعب اإلنارة دورًا حاسًما 
في الحفاظ على السالمة في المناطق الصناعية. يمكن تقليل معدالت 
الخطأ في العملية الصناعية بواسطة اإلنارة الجيدة، مما سيؤدي إلى 

ارتياح العمالء بشكل أكبر وتقليل التكلفة بسبب تقليل نسبة الرفض 
من المنتجات المصنعة.

الكفاءة 
ال توجد صناعة أو مهمة عمل متطابقة مع التغيير في معايير اإلضاءة 

ونظمها. على سبيل المثال، يجب أن يتوفر داخل منشأة فحص األلوان 
مصادر للضوء ذات تقنية عالية إلظهار األلوان كما هي، ومخارج كافية 

للضوء، في حين أن اإلشراف على منطقة التجفيف ال يتطلب إظهار 
األلوان ويمكن أن يكون مستوى اإلضاءة أقل بكثير. 

<

Saving energy, 
maintenance costs 
and investments:
Different light levels adap-
ted to different tasks such 
as controling machines 
(low) and quality control 
(high)

توفير الطاقة وتكاليف الصيانة 
واالستثمارات: 
تم تهيئة مستويات اإلضاءة 
المختلفة إلى مختلف المهام 
مثل آالت التحكم )منخفض( 
ومراقبة الجودة )عالي(
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LINALUX
AQUALUX



More Light:
Different tasks need different light

l read and write on desk
l read and write on screen
l meeting
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Motivation and performance
People are the most valuable asset for any 
company. Since many people spend a major part 
of their day in an office, the working environment 
has a big influence on the motivation and there-
fore the performance of office workers. Lighting 
can create pleasent and comfortable atmospheres 
and also allow people to shape their workplace to 
their needs and tasks. For example: If one needs 
to concentrate a different light set is required as 
opposed to a client meeting.

Being a good host
Usually it is not only company members who use 
office buildings. There are also other stakeholders 
who need to be considered. An inviting reception 
counter with an wellcoming atmosphere and a 
well lit person behind the desk already sets the 
mood for a visitor and gives a strong message of 
hospitality. 

Reducing costs with smart technology
About 35% of electric energy in office is created 
by lighting. More than 50% of these costs can be 
reduced by using smart lighting solutions and 
durable fixtures. This can be achieved by com-
bining the right light sources, optics and controls, 
such as presence controls, in order to provide the 
right light at the right moment.

التحفيز واألداء 
يعتبر األشخاص هم القيمة األعلى ألي شركة. بما أن الكثير من 

الموظفين يقضون جزًءا كبيرًا من يومهم خلف أحد المكاتب، فإن بيئة 
العمل لها تأثير كبير على تحفيز العاملين في المكتب وبالتالي على 

أداءهم. اإلضاءة يمكن أن تخلق أجواء مبهجة ومريحة وتتيح للناس 
تشكيل مكان العمل وفًقا الحتياجاتهم ومهامهم. على سبيل المثال: إذا 
كان أحد األشخاص بحاجة إلى التركيز، ذلك يتطلب إضاءة مختلفة على 

عكس ما يتطلبه األمر عند لقاء عميل.

كن مضيًفا جيًدا 
عادة ال تستخدم المباني المكتبية من جانب أعضاء الشركة فقط. ولكن 

يوجد أيًضا أطراف آخرين يجب وضعهم في االعتبار. تخلق قاعة استقبال 
الزائرين المزودة بجو ترحيب وإضاءة جيدة  خلف الشخص الجالس وراء 

المكتب، حالة جيدة لدى الزائر وتعطيه رسالة قوية بكرم الضيافة.

تقليل التكلفة باإلضافة إلى التكنولوجيا الذكية
يتم إستهالك حوالي %35 من الطاقة الكهربية في المكتب عن طريق 

اإلنارة. يمكن تقليل أكثر من %50 من هذه التكاليف عن طريق 
استخدام حلول اإلضاءة الذكية والتجهيزات قوية التحمل. يمكن تحقيق 

هذا عن طريق الجمع بين مصادر اإلنارة الصحيحة وأدوات التحكم فيها، 
من أجل توفير اإلضاءة المناسبة في الوقت المناسب.
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Spaces which work:
Balancing 
general lighting, 
accent lighting and task 
lighting creates high 
performance 
work spaces.

Office lighting
Motivation and flexibility

المساحات التي يتم العمل 
عليها: 
العمل على التوازن بين اإلضاءة 
العامة واإلضاءة المركزة وإضاءة 
المكتب يخلق أداًء عالًيا في أماكن 
العمل. 

     إنارة المكاتب
 الحوافز والمرونة
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SURFLUX
OFFILUX
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DOLUX
OFFILUX

Healthcare
Comfort and performance

More Light:
Light can help to stay awake or relax ...

Warmwhite light 
(3000 K)

Coolwhite light 
(5000 K)

arousal

relaxation

     إنارة المنشآت الصحية
 الراحة واألداء

Patients
People who need to visit a hospital usually feel 
anxious, especially in an unfamiliar, clinical 
environment. Being away from home and con-
fronted with a physical condition nobody leaves 
wanting to stay longer as necessary. Lighting 
can help to make the hospital a more homely 
and less intimdating place. Stress can be reduced 
which can have a positive impact on the healing 
process.

Medical staff
Staff must be able to communicate with patients 
and at the same time to concentrate on deman-
ding tasks. Quick decisions must be made under 
pressure at any time of the day or night. Higher 
light levels in combination with cool white light 
can help people to stay alert, even during night 
shifts.

Hospital management
Hospital management needs to create an 
environment for people to perform at their best 
while at the same time keep control over costs. 
Therefore, different areas of a hospital need to be 
treated with different lighting solutions. Public 
areas, for example, can be equipped with pre-
sence control to save energy, while staff rooms 
should have cozy warm light to allow for relaxa-
tion and recreation.

المرضى
عادة يشعر أولئك الذين بحاجة إلى زيارة المستشفى بالقلق، والسيما 
في بيئة سريريه غير مألوفة. عندما يكون المرضى بعيدين عن منازلهم 

ويواجهون حالة صحية معينة ما يدفعهم إلى الرغبة في عدم البقاء لفترة 
أطول قدر المستطاع. قد تساعد اإلضاءة في جعل المستشفى مكاًنا 

أكثر ألفة وسكينة. كما يمكن تخفيف اإلجهاد مما قد يكون له تأثيرًا 
إيجابًيا على عملية الشفاء. 

الطاقم الطبي
يجب توافر القدرة لدى الطاقم الطبي على التواصل مع المرضى وفي 

الوقت ذاته التركيز على المهام الضرورية. وال بد من اتخاذ القرارات 
السريعة تحت أي ضغط ليالً أو نهارًا. كما أن مستويات اإلضاءة العالية 

باإلضافة إلى الضوء البارد تساعد األشخاص على البقاء في حالة انتباه حتى 
في أثناء النوبات الليلية. 

إدارة المستشفى
يجب على إدارة المستشفى خلق بيئة لألشخاص تساعدهم على تقديم 

أفضل أداء وفي الوقت ذاته تتحكم في التكلفة. لذا، يلزم التعامل مع 
المساحات المختلفة داخل المستشفى من خالل حلول إضاءة مختلفة. 

على سبيل المثال، يمكن تزويد المساحات العامة بأدوات التحكم في 
وجود اإلضاءة وذلك لتوفير الطاقة، في حين يجب أن تتمتع غرف طاقم 

العمل بضوء مريح، لكي تتيح مساحة لالسترخاء والراحة. 

<

Patient rooms
Balancing 
general lighting, 
accent lighting and task 
lighting creates high 
performance 
work spaces.

غرف المرضى
التوازن بين اإلضاءة العامة 
واإلضاءة المركزة وإضاءة المكاتب 
تخلق أداًء عالًيا في أماكن العمل. 
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DOLUX
SPOTLUX
FLEXILUX

Retail
Emotion and presentation

More Light:
Choose the right light source for better colour 
rendering (Colour Rendering Index CRI)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

poor good excellent

shop

office

street

museum

     إنارة معارض التجزئة
 إحساس ومظهر

Merchandise is king
The most important thing in a shop is the 
merchandise. Lighting has a huge influence in 
making this merchandise look desireable, 
authentic and incentive. To achieve that the right 
lighting needs to be chosen depending on the size 
and material as well as on the area of the shop 
where the merchandise is presented.

Make people stay longer
The longer customers stay in a shop, the more 
they are likely to purchase. A pleasant lighting 
atmosphere creates identity and atmosphere for 
a shop. It invites people, makes them want to 
stay and come back.

Have a good time
Shopping is not only a necessity. Is is also aboput 
having a good time, spending time with friends 
and family and enjoying oneself. Lighing offers 
a lot of emotional qualities for a better shopping 
experience. It can create zones in a shop for 
people to stay and relax or simply look good 
when lookin into the mirror.

<
Looking good
Good mirror lighting needs 
to have a 
warmwhite colour and 
shine from the sides in 
order to avoid harsh sha-
dows in the face. Low light 
levels create a pleasant 
atmosphere.

البضائع هي األهم 
أهم شيء في المتجر هو البضائع. اإلضاءة لديها تأثير كبير في جعل 

هذه البضائع تبدو مرغوبة وأصلية ومحفزة للشراء. لتحقيق ذلك، يجب 
اختيار اإلضاءة المناسبة بحسب الحجم والمادة وكذلك حسب مساحة 

المتجر المعروض به البضائع. 

احرص على بقاء الناس لفترة أطول 
كلما ظل الزبائن لفترة أطول داخل متجر ما، زاد احتمال إقبالهم على 

الشراء. اإلضاءة المبهجة تخلق الهوية والجو المناسب لمحل تجاري. 
وهذا يدعو الناس ويجعلهم أكثر رغبة في البقاء والعودة إلى المتجر 

مرة أخرى. 

قضاء وقت ممتع
التسوق ليس ضرورة فقط، لكنه أيًضا يتعلق بقضاء وقت ممتع مع 
األصدقاء والعائلة. تقدم اإلضاءة الكثير من العوامل النفسية لقضاء 
تجربة تسوق أفضل. ما يخلق مساحات في المتجر لكي تبقى الزبائن 

مسترخين أو ببساطة يشعرون بارتياح عند النظر إلى المرآة. 

يبدو جيًدا 
يلزم أن تكون اإلضاءة المعكوسة 
المناسبة ذات لون أبيض دافئ 
وتسطع من الجانبين لتجنب ظالل 
حادة في المواجهة. أما مستويات 
اإلضاءة المنخفضة تخلق جًوا بهيًجا.



Environments for learning
For the success of learning it is important to be 
able to recognize things also from a larger 
distance without getting fatigue. Both commu-
nication and concentration can be enhanced 
through good lighting schemes. An even light 
distribution with high light levels, task lighting 
on desks and few contrasts avoid the eye to 
constantly have to adapt.

Lighting only when needed
In schools many people use many different rooms 
at different times. Lighting should only be on 
when needed. Efficient lighting technology and 
autmation technology (e.g. presence control) can 
reduce energy consumption to a minimum. On 
the other hand it is possible to counter-
balance the biological dip around noon with 
higher light levels in order to help students to 
keep up with their concentration.

Give guidance to externals
Schools and universities are public spaces.
As a consequence not everybody is familiar with 
the environment (e.g. parents and visitors). 
Lighting can give orientation and distinct pub-
lic areas from internal spaces. Also lighting can 
increase the safety and prevent accidents.

بيئات التعلم 
للنجاح في التعلم، جدير باألهمية أن تتوفر القدرة على التعرف إلى 

األشياء عن ُبعد بدون الشعور باإلجهاد. ويمكن تعزيز التواصل والتركيز 
عن طريق أنظمة اإلضاءة المناسبة. كما يساعد توزيع اإلضاءة مع 

مستويات اإلضاءة المرتفعة واإلضاءة المكتبية على المكاتب وبعض 
التباين في تجنب محاولة العين الدائمة للتكيف. 

توفير اإلضاءة عند اللزوم فقط 
في المدارس، يستخدم العديد من الناس غرف مختلفة في مختلف 

األوقات. يجب أن تتوفر اإلضاءة عند اللزوم فقط. يمكن لتكنولوجيا 
اإلضاءة الفعالة واألوتوماتيكية )مثل أنظمة التحكم في وجود الضوء( 

تقليل استهالك الطاقة إلى الحد األدنى. على الجانب اآلخر، يمكن موازنة 
االنحدار البيولوجي وقت الظهيرة من خالل مستويات إضاءة عالية من 

أجل مساعدة الطلبة على االحتفاظ بتركيزهم. 

إرشاد الزوار 
المدارس والجامعات تعد أماكن عامة. ونتيجة لذلك ال يكون الجميع على 

دراية بالمكان )مثل اآلباء والزوار(. يمكن أن تساعد اإلضاءة في معرفة 
االتجاهات وتمييز المساحات العامة والمساحات الداخلية. كما قد تزيد 

اإلضاءة مستوى السالمة وتحول دون وقوع الحوادث.

تجنب اإلجهاد
اإلضاءة المكتبية للمكاتب وحتى 
اإلضاءة على الحوائط تتفادى 
إجهاد العيون وتتيح مزيد من 
التركيز.

<

DOLUX
SURFLUX
OFFILUX

Education
Concentration and guidance

More Light:
Counterbalance motivation cicle

08:00 12:00 14:00 16:0010:00

light level

motivation

     إنارة المنشآت التعليمية
 التركيز والتوجيه

<

Avoiding fatigue
Task lighting for desks 
and even light on the 
walls avoids fatigue 
for the eyes and 
allows for better 
concentration.



-75%

conventional 
gear

electronic
gear

dimming and 
time control

presence control

-25%

-50%

<
Saving potential 
in professional 
lighting
New technologies 
can reduce energy 
consumption up to 
75%

Smart technology reduces cost and energy 
consumption.
The reason for this waste is the fact that most 
lighting installations are too old and do not make 
use of the benefits of the latest innovations in 
lighting technology.

By using the latest lighting technology (for 
example smart controls) one can reduce energy 
consumption to a minimum and create the most 
economic lighting solutions.

The way a luminaire is designed and build also 
has an influence: How much energy is actually 
transformed in light output and what is used 
by the gear, heat loss or in an underperforming 
optic?

Noortek products are designed to optimize energy 
consumption. To guarantee the high performance 
of our lighting solutions we work together with 
the German certification institute DIAL which 
testifies all our products.

التكنولوجيا الذكية تقلل التكلفة واستهالك الطاقة. 
السبب في هذا اإلهدار هو أن معظم تجهيزات اإلضاءة قديمة للغاية وال 

تتميز بمزايا أحدث االبتكارات في تكنولوجيا اإلضاءة. 

من خالل استخدام أحدث تكنولوجيا لإلضاءة )أنظمة التحكم الذكية على 
سبيل المثال(، يستطيع المرء تقليل استهالك الطاقة إلى الحد األدنى 

وإنشاء حلول اإلضاءة األكثر تدبيرًا. 

كما تكون طريقة تصميم الضوء الصناعي وإنشاءه ذات تأثير من حيث: 
مقدار الطاقة المستخدمة فعلًيا في اإلضاءة وما يتم استخدامه في 

األجهزة أو فقدان الحرارة أو سوء األداء الضوئي. 

منتجات نورتك مصممة لالستهالك األمثل للطاقة. لضمان أعلى أداء 
لحلول اإلضاءة لدينا، فإننا نعمل تحت إشراف معهد التوثيق األلماني 

DIAL والذي يعتمد كافة منتجاتنا 

<
The Light Output Ratio 
(LOR) shows the amount 
of energy which is 
actually used for lighting 
(and not lost through 
heat, unefficient optics or 
ballast). The higher the 
ratio, the more 
efficiant the luminaire.

Lighting uses 19% of all energy in the world.
More than 40% of that energy could be saved through 
innovative lighting solutions.
Everyday we are wasting a lot of energy and money.

تستهلك اإلضاءة %19 من الطاقة في العالم. 
يمكن توفير أكثر من 40 % من هذه الطاقة عن طريق حلول مبتكرة لإلضاءة.

نهدر الكثير من الطاقة والمال كل يوم. 

More light
Save money and energy

     إنارة أكثر
توفير المال والطاقة

This waste is an 
equivalent to ...

 ... 178 Billion US $ ... ... 670 Million tonnes 
of CO2 ... 

... 213 Million barrels
of crude oil

التوفير المحتمل في اإلضاءة 
االحترافية 
التكنولوجيا الجديدة تقلل 
استهالك الطاقة ما يصل إلى 
.75%

هذا فرق التكلفة 178 مليار دوالر أمريكي 670 مليون طن من غاز ثاني 
أوكسيد الكربون

... 213 مليون برميل من 
النفط الخام

 )LOR( توضح نسبة الضوء الخارج
مقدار الطاقة المستخدمة فعلًيا 
في اإلنارة )وليست تلك المفقودة 
من الحرارة أو الضوئيات غير 
الفعالة أو الكوابح(. وكلما ارتفعت 
النسبة زادت كفاءة الضوء 
الصناعي. 



Production facilities
Made in Saudi Arabia

     مرافق اإلنتاج
 صنع في السعودية

Made in Saudi Arabia
Noortek has its headquarters and production 
facilities in Riyadh, the capital of Saudi Arabia. 
At the same location you can find our design 
team, product development, engineering, sales 
and administration department. Through our 
international management team and constant 
training of our staff we are able to meet the 
highest industry quality standards for Noortek 
products.

Latest technologies and quality control
The Noortek factory is a new facility equipped 
with bending, punching and shearing machines 
as well as a fully automated powder coating 
plant and CNC operated sheet metal fabrication 
machines from LVD of Belgium.

Noortek products undergo a strict and testified 
product quality process to ensure best perfor-
mance and long durability. Our production pro-
cess is certified by the German quality standard 
organisation DIAL, specialised in the lighting 
industry.

صنع في السعودية 
يقع مقر نورتك ومرافقها اإلنتاجية في الرياض، عاصمة السعودية. 

ويوجد في نفس المكان فريق التصميم وقسم تطوير المنتجات 
والقسم الهندسي وقسم المبيعات واإلدارة. ومن خالل فريق اإلدارة 

الدولي والتدريب الدائم لطاقم العمل لدينا، يمكننا تحقيق أعلى معايير 
الجودة الصناعية في منتجات نورتك.

التكنولوجيا الحديثة ومراقبة الجودة
يعد مصنع نورتك من المرافق الحديثة المزودة بآالت الثني والتخريم 

والقص اآللي فضالً عن مصنع الطالء الذي يعمل بالكامل بشكل 
أوتوماتيكي وآالت تصنيع الرقائق المعدنية بالتحكم الرقمي من شركة 

LVD في بلجيكا. تجتاز منتجات نورتك عملية دقيقة ومصدقة لجودة 
المنتج لضمان أفضل أداء واستمرارية أطول. عملية اإلنتاج لدينا 

معتمدة من منظمة معايير الجودة األلمانية DIAL المتخصصة في 
اختبار جودة اإلضاءة. 

<

People are the key to 
success and quality. 
Noortek therefore 
invests regulary in staff 
training and quality 
control

<

Quality guaranteed:
The quality of Noortek 
products is certified 
by major quality 
control institutes from 
Germany and 
Netherlands.

يعتبر الناس مفتاح النجاح 
والجودة. لذا، تستثمر نورتك 
باستمرار في تدريب طاقم 
العمل ومراقبة الجودة.

الجودة المضمونة: 
تشهد أكبر مؤسسات مراقبة 

الجودة في ألمانيا وهولندا 
بجودة منتجات نورتك. 
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Head office

Malaz - Salahidin Road   
P.O Box 1246 
Riyadh 11431

Tel : +966 1 477 77 00
Fax: +966 1 478 94 69

alnasser@noortek.com

NOORTEK GPS coordinates : 
N  24.569277
E  46.877954

Western Region Office

Tahliya Street  
P.O Box 20798 
Jeddah 21465

Tel : +966 2 6650888
Fax: +966 2 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 
Dammam 31482

Tel : +966 3 8336509
Fax: +966 3 8329065

Riyadh

Jeddah

Makkah

Khamis Mushait

Madina

Qassim Dammam

Al Khobar

www.noortek.com


