
جهـت دریـافــت اطالعــات 

بیشتر دوربین گوشی خود 

را روی این کـد نگـه داریـد

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، 

پالك79، ســــــــــــاختمان ایده آل، طبقه 5
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خط تولید محصــــوالت رمــو توسط گروه صنعتی 

ایده آل با توجه به وضـعیت بازار راه اندازی شـد که 

هدف اصلی تولید کاسه های وال هنگ در طرح های 

متنوع و مورد پســــند برای طراحان و معماران راه 

اندازی شد که با توجه به اسـتانداردهای اروپا و رفع 

معایب موجود در محصـــوالت دیگر نســــبت به 

SolutionSolutionSolution SolisSolisSolis QuadrataQuadrataQuadrata

SpringSpringSpringXL DesignXL DesignXL DesignVivaVivaViva

Colors

GlossyGlossyGlossy

Colors
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خط تولید رمــو کاسه توالت های وال هنگ رمــو کاسه توالت های وال هنگ رمــو کاسه توالت های وال هنگ رمــو 

Viva

درخواست و نیاز مشــــتریان بوده است همچنین 

تولید محصول داخلی با کیفیتی بسـیار باال و رقابتی 

نســبت به محصـــوالت وارداتی همواره از اهمیت 

باالیی برای این مجموعه برخوردار میباشد.

تمامی مدلها با درب های آرام بند ، آنتی باکتریال و دوراپالست میباشند

GlossyGlossyGlossyMattMattMatt



فالش تانک های توکار وال هنگ و زمینی رمو

وال هنگ CE, EN14055  استاندارد کیفی

چهارچوب فلزي مطابق استاندارد هاي 

XP D( 12-208) NF

فوم مقاوم در برابر تراکم فشار 

وارده و عایق در برابر صدا

برای توضیحات بیشتر و دیدن جدیدترین مدلها و نقشه ابعاد لطفا به وب سایت ما مراجعه نما�د
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پروفیل بسیار قوی ضخامت ۸ سانتیمتر تحمل وزن ۴۰۰ کیلوگرم ۱۵ سال گارانتی ۲۵ سال 

خدمات پس از فروش

400

Slim W/H Slim BTW

زمینی و بک تو وال

تفاوتها را ببینید!

تست قبل از تحویل

زانوي از پیش نصب شده با قطر 90 میلیمتر

قابل تنظیم براي 100 و یا 110 میلیمتر

اتصاالت نگهدارنده جهت آسان کردن

 نصب لوله خروجی به چهارچوب

پیچ نصب وال هنگ با پوشش جهت جلوگیري

از چسبندگی مواد ساختمانی به پیچ

تنوع باالیی از کلیدهاي فالش تانک براي هر نوع سلیقه

1.56 
2.5

3

تنظیم حجم فالش تانک

پر کن هیدرولیک بی صدا

”(16 dB) - EN 14124, Class I“

تنوع استانداردها و رزوه دار

بودن مهره هاي اتصال

ارتفاع قابل تنظیم

کابین های روشویی رمــو با جنس پی وی سی
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330
mm

500
mm
700

mm
900

mm

درپوش استیل

67

48

L = ( 330, 500, 700, 900 )

330
mm

500
mm
700

mm
900

mm

سرامیک خور و 
استیل همزمان

67

48

L = ( 330, 500, 700, 900 )

2 
Way 
Mounting

Stainless steel دارای سیفون و بوگیربدنه و درپوش

کفشور های خطی رمـــو

Style Scala

برای توضیحات بیشتر و دیدن جدیدترین مدلها و نقشه ابعاد لطفا به وب سایت ما مراجعه نما�د
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Scala

Scala Scala

Style

کاسه هاي روشویی متنوع و جدید

عمقعرض            ارتفاع            PVC  :جنس

50cm120cm43cm

آرشیتکت

دیپ فلتنیو کالسیک نیو فلت هپی ۲

پیور رانددومینو ۶۰اسکاال ۶۰اسکاال ۵۰

عمقعرض            ارتفاع            PVC  :جنس

50cm60cm46cm

کالسیک

60 x 40 cm62 x 49 cm61 x 42 cm60 x 39 cm

47 cm 60 x 38 cm 61 x 47 cm 47 x 40 cm

ضد آبضد آب
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