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Made in Germanyشیر آالت کلودي
10 سال گارانتی و 25 سال خدمات پس از فروش

Balanceسري

Ambaسري

شیردوش توکار ٢ حالته
به همراه ایزی باکس

525150575

شیر دوش / توالت توکار تک حالته
به همراه ایزی باکس

527180575

شیر روشویی توکار کروم

522470575

شیر دوش توکار ٢ حالته کروم
به همراه فلکس باکس

526570575

شیر دوش توکار ٢ حالته سفید
به همراه فلکس باکس

526509175

شیر روشویی پایه بلند

کروم
سفید

522980575
522989175

شیر روشویی

کروم
سفید

520260575
520269175

شیر توالت

کروم
سفید

527100575
527109175

شیر دوش ٢ حالته

کروم
سفید

524450575
524459175

mm ارتفاع ٢٧٢

شیر روشویی

530260575

mm ارتفاع ٩٩

شیر روشویی پایه بلند

532980575

mm ارتفاع ٢٧٣

537100575

شیر دوش ٢ حالته

534450575

شیر روشویی توکار

532440575

mm ارتفاع ١٠٠

product
design award

2012

شیر توالت

به همراه کارتریج روشویی

product
design award
2013

پاشویه تک حالته

5350505

شیر دوش / توالت توکار تک حالتهشیر دوش توکار ٢ حالته شیر دوش توکار ٢ حالته دایورتور ٣ حالته
به همراه ایزی باکسبه همراه فلکس باکس به همراه ایزی باکس به همراه کارتریج ٣حالته به همراه کارتریج روشویی

536570575537180575 535150575 538460575

-Wd inra new rA

-Wd inra new rA

-Wd inra new rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA
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Made in Germanyشیر آالت کلودي
10 سال گارانتی و 25 سال خدمات پس از فروش

Q-BEOسري

شیر دوش/توالت توکار تک حالته
به همراه ایزی باکس

507170565

شیر دوش ٢ حالته

504430565

شیر توالت

507140565

شیر دوش توکار ٢ حالته
به همراه ایزی باکس

505140565

شیر دوش توکار ٢ حالته
فشاری راند

386120538

شیر دوش توکار ٢ حالته
فشاری فلت

386110538

PUSH

شیر روشویی

500260565

سري

38 38

به همراه فلکس باکس به همراه فلکس باکس

شیر دوش  / توالت توکار
٢ حالته

496550575

شیر دوش توکار
٢ حالته

496500575

E2 سري

به همراه ایزی باکس به همراه ایزی باکس

Ameoسري

شیردوش توکار ٢ حالته
به همراه ایزی باکس

415150575

شیردوش/توالت توکار تک حالته
به همراه ایزی باکس

417180575

شیر روشویی توکار کروم

412450575

شیر روشویی پایه بلند

412980575کروم

شیر روشویی

410230575کروم

شیر توالت

کروم 417100575

شیر دوش ٢ حالته

کروم 414450575mm ٢٩۵ ارتفاع mm ارتفاع ١٢٠

به همراه کارتریج روشویی

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA
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Made in Germanyشیر آالت کلودي
10 سال گارانتی و 25 سال خدمات پس از فروش

Bingo

428590578

شیرهاي آشپزخانه

L-ine

428210577

سیستم دوش و سردوش

25x25cm سردوش فلت

6653105-00

24.5cm سردوش راند

6651105-00

سیستم دوش
FIZZ

6709305-00

6556005-00

Sirena انگل ولو سفید

6306043-00
دایورتور ٣ حالته

29757

روشویی

38243

33434

Flexx-Boxx

88011

7423305-00

A-QA نگهدارنده

بیرون برنده کارتریج

Amaze انگل ولو کروم براق

دوش دستی

Freshline ٣حالته
6790005-00

Q-Beo تک حالته
5010005-00

لوازم جانبی

FIZZ سردوش

6757805-00

FIZZ ٣حالته

شات آف 

FIZZ تک حالته
6767005-00 6770005-00

به همراه نگهدارنده و شیلنگبا سری قابل انعطاف

کارتریج

به همراه شیلنگ توالت

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inra new rA

-Wd inra new rA

-Wd inra new rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

-Wd inr na ew rA

ایزی باکس
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Made in Germanyشیر آالت کلودي
10 سال گارانتی و 25 سال خدمات پس از فروش

سري
تیپ هاي حمام توکار به همراه کارتریج ایزي باکس

Balanceسري

Amba

Type 1

Type 1

Type 2

Type 2

Type 3

Type 3

Type 4

Type 4

توالت توکار

روشویی توکار

روشویی توکار

توالت توکار

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 روشویی روکار

توالت توکار

تیپ هاي حمام توکار به همراه کارتریج ایزي باکس

سري
تیپ هاي حمام توکار به همراه کارتریج ایزي باکس

Q-Beo
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Made in Spainشیر آالت جنبره
15 سال خدمات پس از فروش

شیر روشویی

62130-08-45-66

شیر روشویی پایه بلند

62136-08-45-66

شیر دوش ٢ حالته
62100-08-45-67

شیر توالت
62110-31-45-67

شیر آشپزخانه
64206-16-45-66

Kode سری

سردوش ٢ حالته بارانی و آبشاری دایورتور سه حالته

Kodeسري

Kenjoسري

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

توالت توکار

روشویی توکار

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

توالت توکار

روشویی توکار

5
YEARS

5
YEARS

included

includedincluded included included

includedincluded included
included

included

Cartridge
included

تیپ هاي حمام توکار با سردوش 22 سانتی به همراه کارتریج 

تیپ هاي حمام توکار با سردوش 22 سانتی به همراه کارتریج 
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M a d e i n Tu r k e yشیر آالت توکار
با 15 سال خدمات پس از فروش

Flatسري

تک حالته فلت

وان پرکن/پاشویه
 ٢ حالته فلت

6
YEARS

شیر روشویی توکار فلت شیر پیسوار فلت

انگل ولو / زانویی

6
YEARS 6

YEARS

شیر توالت توکار فلت یکپارچه شیر توالت توکار فلت

Roundسري

6
YEARS

شیر روشویی توکار راند شیر پیسوار راند

انگل ولو / زانویی

6
YEARS6

YEARS

شیر توالت توکار راند یکپارچه  شیر توالت توکار راند 

کارتریج باکس توکار

کارتریج دوش / توالت با یک خروجی

کارتریج دوش با دایورتور

کارتریج دوش / توالت یکپارچه

رابط سردوش

دیواری

40cm

سقفی

23cm

AIRJET

سردوش های تمام استیل فلت

25x25 cm سردوش

30x30 cm سردوش
همراه با ایر جت (هوا مخلوط)

مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب

وان پرکن/پاشویه

وان پرکن/پاشویه
 ٢ حالته راند

تک حالته راند
وان پرکن/پاشویه

راند

فلت
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M a d e i n Tu r k e yشیر آالت توکار
با 15 سال خدمات پس از فروش

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

تیپ هاي حمام توکار با سردوش 25 سانتی به همراه کارتریج
6
YEARS

6
YEARS

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

سه حالته

دوش دستی

Flat Round Motion
تک حالتهتک حالته سه حالته

Lotus

Flat

Round سري

سري
تیپ هاي حمام توکار با سردوش 25 سانتی به همراه کارتریج
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Made in Germanyشیر آالت هوشمند شِل

2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

XERIS شیر روشویی الکترونیک پایه بلند

VITUS اسکراب بیمارستانی

Modus شیر روشویی الکترونیک

پایه بلند کننده شیر پیسوار فیلتر دار Puris شیر پیسوار فیلتر دارانگل ولو

VITUS اسکراب بیمارستانی آرنجی

Celis شیر روشویی الکترونیک

XERIS شیر روشویی الکترونیک

VITUS اسکراب بیمارستانی هوشمند

Puris شیر روشویی الکترونیک 

016240699

012980699

012460699

012710699 052040699 064690699049480699

012290699 012010699

012970699

016370699 012950699

ں flow pressure: 1 to 5 bar
ں flow volume: max. 5 l/min independent of pressure

ں sensor range: short, medium, long
ں stagnation flush program (duration of flow 30 s, 24 h after last use/ 

every 24 h)
ں flow time of continuous flush for thermal disinfection (duration of flow 

300 s / duration of flow 120 s)

ں water temperature max. 70 °C (short time use)
ں adjustable by means of short range reflex

ں cleaning stop 60 s
ں expanded setting options with eSCHELL Software SSC

TECHNICAL DATA

ں adjustable by means of short range reflex

ں stagnation flush program (duration of flow 30 s, 24 h after last use/ 
every 24 h)

ں cleaning stop 60 s

ں flow time of continuous flush for thermal disinfection (duration of flow 
300 s / duration of flow 120 s)

ں flow pressure: 1 to 5 bar
ں water temperature max. 70 °C (short time use)

ں sensor range: short, medium, long

ں expanded setting options with eSCHELL Software SSC

ں flow volume: max. 5 l/min independent of pressure

TECHNICAL DATA

eSCHELL inside

NEW
Programable

eSCHELL inside

NEW
Programable

eSCHELL inside

NEW
Programable

eSCHELL inside

NEW
Programable

eSCHELL inside

NEW
Programable

3cm 9.6cm
3.8inches1.2inches
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M a d e i n I t a l yشیلنگ دوش و توالت

شات آف

شیلنگ هاي توالت و دوش 3 و 5 الیه آنتی باکتریال

ست هاي شیلنگ 3 و 5 الیه آنتی باکتریال توالت به همراه شات آف 

به همراه شیلنگ سیلور به همراه شیلنگ وایت کروم به همراه شیلنگ طالیی به همراه شیلنگ بلک کروم

سیستم دوش

XL-Techno 95 kit

antibacterial

شات آف کروم شات آف سفید شات آف طالیی شات آف مشکی

توالت سیلورتوالت طالیی

توالت وایت کروم

دوش دبلیو سیلورتوالت دبلیو سیلور

توالت بلک کروم

120
cm

150
cm

120
cm

120
cm

120
cm

120
cm

120
cm

به همراه شیلنگ دبلیو سیلور
شات آف کروم

120
cm

120
cm

120
cm

120
cm

antibacterial

کرومطالییمشکیسفید

علم یونیکاسیستم دوش دو کاره

ELEGANCE

22
cm

با دوش دستی سه حالتهبا دوش دستی دو حالته
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