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בגישת ההנהלה ובצוות המיומן והמסור, שמחויבים 
לדרישות המכניות הגבוהות.

החברה מעניקה ללקוחותיה פתרונות יעילים בזמני 
אספקה קצרים תוך התייחסות פרטנית ומקצועית 

לדרישותיו הטכניות של הלקוח.
על לקוחות החברה נמנות חברות מכל רחבי הארץ 

מהתעשייה הביטחונית, תעשיית התעופה, תעשיות 
הנאנו וההייטק וחברות מתחום המכשור הרפואי.

הידעת? מספר שנות הותק של כל עובדי “לדרמן” גבוה מ-800 שנה, ופער הגילים בין העובד המבוגר ביותר 
לעובדת הצעירה ביותר גדול מ-40 שנה! במשך השנים האלה, נולדו לעובדי “לדרמן” 20 ילדים...

כבר שמונה עשורים פורצים דרך בשילוט, חריטה 
ומוצרי מתכת. 

לדרמן חריטה אומנותית בע"מ היא חברה בבעלות 
משפחתית, שהוקמה בחיפה כבר בשנת 1956 על ידי 

מרדכי לדרמן.
מאז ועד היום, גאה לדרמן להיות חלוצת הקדמה והח

דשנות בתחום, ולהציע מגוון עצום של פתרונות טכניים 
ועיצוביים למוסדות, עסקים וגופים פרטיים בכל רחבי 

הארץ. 

ברשותה של החברה ציוד מתקדם המאפשר ביצוע 
עבודות על גבי כלל המתכות ועל מגוון רחב של חומרים 

פלסטיים, תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים של 
תעשיית הביטחון והמכשור הרפואי, והיא מוסמכת על 

.ISO-9001 פי תקן
החברה מספקת שירותי חריטה וסימון של חלקים 

באמצעות טכנולוגית CNC וצריבה בלייזר, וייצור מערכי 
סימון מפלדה ומפליז, חותמות פלדה, אלקטרודות 

נחושת, פאנלים וסקאלות.

מאז הקמתה, חברת לדרמן חריטה אמנותית בע"מ היא 
חברה חדשנית ועתירת ניסיון בתחום העיבוד השבבי.

השירות המקצועי והמדויק שלקוחותינו מקבלים, 
הנובע מאופייה המשפחתי של החברה, בא לידי ביטוי 
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סימון חלקים הנדסיים באמצעות בניית מתק
נים ייעודיים. 

בתמונה: סימון מחבר לתעשייה ביטחונית 
.)yag סודית )מסימון
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מחלקת סימון לייזרמחלקת סימון לייזר
 

סימון לייזר וייצור לוחיות עמידות בפני חומרים 
כימיים, נזקי מזג אויר וטמפרטורות קיצוניות. 
בתמונה: לוחית נירוסטה עבור בקרים, שיוצרה 

וסומנה עבור חברת “ברמד”. 

ייצור וצריבה באמצעות לייזר על גבי נירוסטה 
עמידה במיוחד, בגדלים ובעוביים שונים. 

בתמונה: פאנל נירוסטה למיכלים שיוצר עבור מפעלי 
ים המלח, אשר נמצא בתחתית ספינות לתובלה בין 

יבשתית.
  

הידעת? המוצר הכי קטן שסומן בלייזר על ידי “לדרמן” הוא בגודל ראש סיכה ונכנס לגוף האדם, כחלק 
מתהליך רפואי חדשני ומורכב.

סימון בלייזר על גבי מתכות שונות העמיד באופן 
נצחי בפני שחיקה. 

בתמונה: צמיד זיהוי אישי רפואי אשר עושה שימוש 
בטכנולוגיית QR ומסומן בלייזר על-גבי אלומיניום.

סימון בלייזר על מגוון חומרים, מדויק במיוחד 
ועמיד לאורך זמן. הסימון עמיד בפני השמש 

ובפני שחיקה, ובלתי ניתן להסרה. 
בתמונה: מכסה לוח בקרה למכשור רפואי, 

בטכנולוגיית סימון חדשנית על גבי פלסטיק.

סימון חלקים באמצעות ציר רביעי. 
בתמונה: סימון היקפי על גבי סקאלה מצופה 

באנודייז.
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הידעת? בכל מוסד אקדמי בצפון הארץ ניתן למצוא )בקלות( את שלטי ההכוונה של “לדרמן”. 
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מחלקת שילוט והכוונה מחלקת שילוט והכוונה
 

תכנון, ייצור והרכבה של שלטים ממגוון חומרים 
הנוצרים משרטוטים ורעיונות, תוך שיתוף פעולה 

מלא עם הלקוח והיכרות מעמיקה עם צרכיו. 

שילוט הכוונה בכניסה הראשית לבית החולים רמב”ם בחיפה. 

ביצוע עבודות שילוט והכוונה, לשם הכוונה פנימית 
וחיצונית נוחה של מבקרים ואורחים. 

בתמונות: שילוט הכוונה מדגם ויסטה )טק-סיין( 
במכללה האקדמית גליל מערבי ובכניסה למגדלי מת”ם.

שערי רמת הגולן, בכניסה לכל אחד מששת הכבישים 
המובילים לרמת הגולן.
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  Pantone 226   Pantone 312   Pantone 349

  Pantone 199   Pantone 280   Pantone 354

  Pantone 179   Pantone 246   Pantone 361

  Pantone 214   Pantone Black   Pantone 137

  Pantone 151   Pantone 430   Pantone 109
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שילוט ארונות חשמל ותקשורתמחלקת שילוט תלת מימד
אותיות תלת מימד העשויות ממגוון גדול של חומרים 

עמידים, בגדלים שונים ולמטרות שונות. 
האותיות עמידות בפני פגעי מזג האויר, וניתן לבצע 

תכנון תאורה מסוגים שונים עבור כל שלט כדי ליהנות 
מניראות גבוהה גם לאחר רדת החשיכה. 

ייצור וחריטת לוחות התמצאות בארונות חשמל 
ותקשורת מסועפת, על גבי לוחות איכותיים מתוצרת 

אמריקאית במגוון עצום של שילובי צבעים.
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מחלקת CNC )חריטה וחיתוך(
ייצור חותמות, מודלים ואינסרטים להטבעה בחום 
על תבניות, לצד כרסום וחריטת CNC ברמה גבוהה 

במיוחד, על מגוון גדול של חומרים עם ציפויים 
שונים. 

בתמונות מימין לשמאל: ייצור תבנית להטבעה על 
מטבעות השוקולד של “עלית”, פרס לתחרות ארצית 

להצגות ילדים בתיאטרון שנערכה על ידי משרד 
התרבות, חותמת להטבעה על מיכלי פלסטיק שיוצרה 
עבור יצרן משקאות קלים, סמל המדינה חרוט על גבי 

משטח נירוסטה עם מילוי צבע, שנוצר עבור משרד 
החינוך בירושלים.  

הידעת? כל מעטפה וחבילת דואר שנשלחת בארץ נחתמת על ידי חותמת שיוצרה ב”לדרמן”, ובכל 
תחנת אוטובוס נמצאת לוחית הנגשה לעיוורים שיוצרה במפעלנו.

 מחלקת CNC )חריטה וחיתוך(
כרסום ממוחשב ומדויק של חומרים שונים לתע

שייה הכבדה הותיקה, יציקות פלדה ומתכות וכרסום 
בהיקפי ענק תוך שימוש בטכנולוגיות עיצוב 

יצירתיות כגון התזת חול ממוקדת. 
 

    בתמונה: יציקת פליז מפוארת לשילוט עמדות                               
    תיירות במושבה הגרמנית בחיפה.

שילוט ברייל להנגשת כל תחנות 
האוטובוסים בארץ. 

יציקת מתכת שנעשתה עבור 
נגריית הנוער בהזמנה מיוחדת. 

תבנית למכסה ביוב שנעשתה 
באמצעות כרסום אלומיניום 

 .CNC-ב



לדרמן חריטה אומנותית ממוחשבת בע”מ

לדרמן חריטה אומנותית ממוחשבת בע”מ 
כבר שמונה עשורים פורצים דרך בשילוט, חריטה ומוצרי מתכת.

 

לדרמן חריטה אומנותית ממוחשבת בע”מ 
רחוב חלוצי התעשיה 16, מפרץ חיפה 26291 

טל. 04-8419147, פקס. 04-8724056
Email: sales@lederman.co.il

www.lederman.co.il


