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وارد کننده محصوالت بهداشتی ساختمانی اروپایی
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نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش

Water & Human



لطفا جهت دسترسی سریع روی بخش مورد نظر کلیک نمایید
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مدل............... مدل...............

مدل...............مدل...............

کد کاال............

کد کاال............ کد کاال............

Sigma 50x8 cm

Sigma 42x8 cm Sigma 50x12 cm

فالش تانک توکار وال هنگ

فالش تانک توکار نیم فریم وال هنگ فالش تانک توکار وال هنگ

کد کاال............
Sigma 41x8 cm

فالش تانک توکار زمینی

109.791.00.1 111.796.00.1

110.792.00.1 111.300.00.5

Designed in Switzerland
Made in Germanyمحصوالت فالش تانک توکار

با 25 سال خدمات پس از فروش

15
YEARS

15
YEARS

15
YEARS

15
YEARS

2016 Series2016 Series
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Designed in Switzerland
Made in Germanyمحصوالت فالش تانک توکار

با 25 سال خدمات پس از فروش

Sigma 01 Sigma 10 IR

Sigma 60

Sigma 20 Sigma 30 Sigma 40

Sigma 70

Sigma 50

Sigma 80

115.770.11.5

115.770.21.5 115.907.KK.1 115.882.KK.1
115.883.KK.1

115.600.KR.1
115.788.21.5

115.770.46.5 115.890.SN.5 ** 115.882.KL.1

115.883.KL.1 115.788.GH.5

115.770.KA.5 115.882.KH.1

115.883.KH.1
115.620.SI.1

115.788.DW.5

115.770.DW.5 115.640.SI.1 115.882.KN.1

115.883.KN.1

115.625.SI.1

115.770.DT.5

115.640.SJ.1 115.889.SN.1 *

115.620.SJ.1

115.625.SJ.1
116.090.SM.1

116.092.SM.1

115.640.GH.1
115.882.KM.1

115.883.KM.1

115.620.FW.1

115.625.FW.1

116.090.SG.1

116.092.SG.1

115.907.KJ.1 115.882.KJ.1
115.883.KJ.1 115.600.KQ.1 115.788.11.5
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مدل...............

Designed in Switzerland
Made in Germanyمحصوالت فالش تانک توکار

با 25 سال خدمات پس از فروش

کد کاال............
Alfa 50x8 cm

فالش تانک توکار وال هنگ

458.175.00.1

15
YEARS

مدل...............
کد کاال............

Alfa 42x8 cm
فالش تانک توکارنیم فریم وال هنگ

110.175.00.1

15
YEARS

Germany version

Germany version

مدل...............
کد کاال............

Alfa 41x8 cm
فالش تانک توکار زمینی

109.175.00.1Germany version

15
YEARS

کروم براق
115.035.21.1

سفید
115.035.11.1

کروم مات
115.035.46.1

Alpha 15 Alpha 30کلید فالش تانک هاي آلفا کلید فالش تانک هاي آلفا

کروم مات
115.055.46.1

کروم براق
115.055.21.1

Alpha 10 کلید فالش تانک هاي آلفا

Alpha 01 کلید فالش تانک هاي آلفا

سفید
115.04.11.1

کروم براق
115.045.21.1

کروم مات
115.040.46.1

سفید
115.040.11.1

کروم براق
115.040.21.1

کروم مات
115.040.46.1
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مدل......................................

Designed in Switzerland
Made in Germanyمحصوالت فالش تانک توکار و توالت فرنگی

با 25 سال خدمات پس از فروش

کد کاال........................................
Omega 50x14 cm فالش تانک توکار وال هنگ

111.003.00.1

سفید طالیی
115.080.KK.1

مشکی / کروم مات
115.080.KM.1

کروم مات / براق
115.080.KN.1

سفید طالیی
115.085.KK.1

مشکی / کروم مات
115.085.KM.1

کروم مات / براق
115.085.KN.1

146.145.11.1 146.214.11.1 115.861.00.1

Omega 30 کلید فالش تانک هاي امگا Omega 20 کلید فالش تانک هاي امگا

Aqua Clean Sela Aqua Clean Mera Electronic Kit

سیستم تنظیم فشار اسپري آب

درب آرام بند

داراي نازل مخصوص بانوان

شستشوي آسان

داراي ریموت کنترل آسان کیت الکترونیک

سیستم ریم لس(بدون لبه)

داراي ریموت کنترل

درب آرام بند اتوماتیک

داراي دمنده خشک کن

داراي نازل شستشوي مخصوص بانوان

تنظیم دماي آب و نشیمنگاه

ں The cistern can be operated with used water (rainwater) provided it is passed 
through a filter system first.

ں For pans with contact surfaces smaller than 170 mm (see accessory 111.847.00.1)
ں To reduce flush volume to either 4.5/3 litre dual flush or 4/2.6 litre dual flush 

requires material number 242.310.00.1 (note: must be used with pans designed for 
low volume flush)

ں Water supply connection left
ں Fastening for outlet bend sound-absorbing
ں Connection hose to angle stop valve can be screw-connected by hand

ں Powder-coated frame, ultramarine blue

ں Feet can be retracted 5 cm
ں Rotating foot plate, for installation in UW50 and UW75 profiles

ں Fast adjustment of the actuator rods for flush plate

ں Self-supporting
ں Frame with C profile 40/40 mm

ں Frame with holes ø 9 mm for fastening in wood frame construction

ں Galvanised leg supports, steplessly adjustable 0 - 200 mm

ں Concealed cistern fully insulated against condensation
ں Protection housing for service opening, can be cut to length

ں Dual flush with compatible flush plates
ں Dual flush with pneumatic and mechanical buttons
ں Single flush with pneumatic buttons

ں Frame height 820 mm

Characteristics

15
YEARS

توالت فرنگی وال هنگ

تمام اتوماتیک

توالت فرنگی وال هنگ

تمام اتوماتیک

مناسب براي کلیدهاي سیگما 10 و 80
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مدل...............
......کد کاال

مدل......

Made in Czech Republic
& Europeمحصوالت فالش تانک توکار

با 25 سال خدمات پس از فروش

مدل.....
...کد کاال

Self Standing 51x20 cm
فالش تانک توکار وال هنگ

AM116/1120

6
YEARS

مدل......
.....کد کاال

Self Standing 51x12 cm
فالش تانک توکار وال هنگ

AM101/1120

.....کد کاال
Self Standing 57x8 cm

فالش تانک توکار وال هنگ

AM1101 SLIM/1200

6
YEARS

Self Standing 48.5x8 cm
فالش تانک توکار زمینی

AM1112

6
YEARS

6
YEARS
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مدل......
.....کد کاال

Self Standing 51x20cm
استراکچر بیده

A105-850

مدل......
......کد کاال

Pipes
پیچ به همراه لوله آب و فاضالب

M9000

مدل...............
کد کاال............

Axle Convertor
رابط تغییر آکس خروجی

Ms906

مدل....
کد کاال.......

Self Standing 57x8cm
استراکچر یورینال

A107

Made in Czech Republic
& Europeمحصوالت فالش تانک توکار

با 25 سال خدمات پس از فروش

6
YEARS 6

YEARS

دو حالته

خروجی عمودي

خروجی افقی

type 1 type 2

کاسه توالت به فاضالب

کاسه توالت به فالش تانک

میله نگهدارنده کاسه توالت با درپوش
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سفید
M370

کروم براق
M71

استیل مات ‐ براق
Stripe

استیل مات
Air

استیل مات
Fun

استیل مات ‐ براق
Turn

استیل آنتیک طالیی
Fun-Antic

سفید
M70

کروم براق
M271

استیل براق
M279

شیشه ای سفید
M1370

کروم براق
M371

کروم مات
M372

طالیی
M375M37X & Fitted

M7XM27X

M17XX

Flat-Alunox

2014
winner

کروم براق
M1741

کروم براق ‐ کروم مات
M1743

سفید / کروم براق
M1720-1

کروم براق
M1721

کروم مات
M1722

مشکی ‐ طالیی
M1728-5

مشکی
M1738

مشکی ‐ کروم مات
M1728-2

سفید ‐ طالیی
M1720-5

Made in Czech Republic
& Europeکلیدهاي محصوالت فالش تانک توکار

قابلیت نصب بر روي انواع محصوالت آلکا پالست

بدون اثر انگشت

24.7

(14.2) (10.4)
0.2

0.5

(1
1
.1

)
1
6
.5

24.7

1.914.6

3
.51

6
.5

24.7

1.616.8

1
6
.5

5
.2

24.7

17.4 1.75

9
.6

1
6
.5

ضد سرقتضد سرقتضد سرقت

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA
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مدل...............
کد کاال............

Schell 58x8 cm
فالش تانک توکار وال هنگ

030620099

الینر / کروم براق
030690699

بیضی / کروم براق
030680699

بیضی / سفید براق
030681599

خطی / کروم براق
031220699

استیل
030702899

Made in Germanyمحصوالت فالش تانک
10 سال خدمات پس از فروش

دارای قطعات یدکی اضافه همراه محصول دارای سیستم پر کن کم صدا همراه با تاخیر در زمان پر کردن به جهت صرفه جویی در مصرف آبتخلیه آرام و کم صدا

Schell کلید فالش تانک هاي شِل

5
YEARS

مدل...............
کد کاال............

Schell 50x8 cm 
فالش تانک توکار وال هنگ

030610099

5
YEARS

50 9

18

23

1
0

2
2

0
-1

5

11
1

2
-9

مدل...............
کد کاال............

Schell 45x8 cm
فالش تانک توکار زمینی

030640099

5
YEARS

45.8 8

2
-9

7
3
.3

 -
 9

6
.3

5
7
.6

3
9
.1

1
6
.1

58 12 - 17

18

23

100

1
0

2
2

0
 -

 2
0

11
5

2
 -

 9

23 0.65

1
5
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5
YEARS

مدل.....
....کد کاال

Promicro II 52x8cm
فالش تانک توکار وال هنگ

51030

5
YEARS

مدل...............
کد کاال............

Promicro 44x8cm
فالش تانک توکار زمینی

51029

..مدل
کد کاال............

Proglass Sense 40x8cm
فالش تانک روکار وال هنگ پروگلس

590010

TOUCHLESS

2
YEARS

120120542

7
1
2

1
.1

7
7

M a d e i n Tu r k e yمحصوالت فالش تانک توکار
با 25 سال خدمات پس از فروش

همراه با پیچ های نگهدارنده توالت وال هنگ با پوشش جهت جلوگیری از چســـــــــبندگی مواد 

ساختمانی به پیچ

CE, En14055  استاندارد کیفی

فوم مقاوم در برابر تراکم فشار وارده و عایقی در برابر صدا

”(16 dB) - EN 14124, Class I“ پر کن هیدرولیک بی صدا

تنوع باالیی از کلیدهای فالش تانک برای هر نوع سلیقه

تنظیم حجم فالش تانک ۱٫۵-۳ لیتر برای فالش کوچک و ۲٫۵-۶ لیتر برای فالش بزرگ

برای نصب سریع و آسان تر جهت تنظیم عمق نصـب از پیچ و مهره بهره گرفته شده است که قسـمت 

انتهایی آن روی دیوار نصب میشود و از جنس پالستیک فشرده شده میباشد.

تست عملکرد هر فالش تانک بصورت مجزا

چهارچوب فلزی مطابق استاندارد های NF (XP D12-208) با مقاومت تسـت شده در برابر  تحمل 

۴۰۰ کیلوگرم  فشار درصورت بروز حوادث.

.Salt Spray تحمل ۲۰ ساعت درآزمایش

برای توالتهای وال هنگ هر دو سایز پیچ و مهره های مربوطه در نظر گرفته شده است تا مشـــــتری 

راحت تر و سریعتر بتواند عمل نصب را انجام دهد.

ارتفاع قابل تنظیم

زانوی از پیش نصب شده با قطر ۹۰ میلیمتر قابل تنظیم برای ۱۰۰ و یا ۱۱۰ میلیمتر

گیره نگهدارنده جهت آسان کردن نصب لوله خروجی به چهارچوب

پروفیل های آهن توسط دستگاه های برش لیزری با دقت در قسـمتهایی برش میخورد که بدون نیاز 

به جدا سازی، پروفیلها را بتوان برای مقاومت بیشتر فریم فالش تانک، بصورت یکپارچه تهیه نمود.
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M a d e i n Tu r k e yمحصوالت فالش تانک توکار
با 25 سال خدمات پس از فروش

سفید
23345

مشکی
23346

سفید ‐ کروم براق
500022

سفید ‐ کروم براق
23773

مشکی مات ‐ کروم مات
23236

کروم براق
23178

کروم مات
23177

سفید
23179

کروم براق
23151

کروم مات
23150

سفید
23152

کروم براق ‐ کروم مات
23234

سفید ‐ کروم براق
23237

مشکی مات ‐ طالیی
500038

طالیی(بژ) ‐ کروم براق
500039

سفید ‐ طالیی
500040

کروم مات ‐ سفید
500024

کروم براق ‐ سفید
23783

Sense کلید فالش تانک هاي جاپار

Teos Series PULSE Seriesکلید فالش تانک هاي جاپار کلید فالش تانک هاي جاپار Kelaros Series کلید فالش تانک هاي جاپار

Otto Series کلید فالش تانک هاي جاپار

HYGIENE Series کلیدهاي آنتی باکتریال فالش تانک هاي جاپار

Adria Series کلید فالش تانک هاي جاپار Ege Series کلید فالش تانک هاي جاپار

ZENO Series کلید فالش تانک هاي جاپار

کلید الکترونیک

TOUCHLESS

سفید ‐ کروم مات
500144

کروم براق ‐ کروم مات
500149

سفید ‐ کروم براق
500145

کروم براق ‐ کروم مات
500146

کروم مات ‐ کروم براق
500148

سفید ‐ سفید برنز
500151

سفید ‐ سفید برنز
500153

antibacterial
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M a d e i n Tu r k e yمحصوالت فالش تانک توکار
با 15 سال خدمات پس از فروش

Adell کلید فالش تانک هاي ادِل

کروم براق
0041

کروم مات
00401

4
.4

cm

26.3cm

مدل...............
Adell 51x8 cmکد کاال............

002151

فالش تانک توکار وال هنگ

6
YEARS

1
4
.4

c
m

26cm

به همراه کلید

مدل...........
Adell 45x8 cmکد کاال............

002651

6
YEARS

1
4
.4

c
m

26cm

به همراه کلید

فالش تانک توکار زمینی
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