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پالس

آشـپــزخـانـه آتالنتیک فنری

آشـپــزخـانـه آتالنتیک

آشـپــزخـانـه آلستر

آشـپــزخـانـه فنری آلستر

آشـپــزخـانـه آلبرتا

آشـپــزخـانـه شاوری ایتن

حمـام تـوالت رومـــر

حمـام تـوالت رومــر پالس

حمـام تـوالت زیگـمونـد

باکس توکار

حمـام تـوالت روگـن

توالـت بیـده

عـلـم دوش

فالش  تانک

شیرالکترونیکی

اکـسـسـوری

بـاواریا

راموند

اسمارت

مانا



سازگار با محیط زیست

دقت درجزئیات

رسوب پذیری کمتر

کارتریج 40 میلی متر

کارتریج 35 میلی متر

فناوری کاهش مصرف آب

آشپزخانه شاوری

آشپزخانه شاوری جهت پـوشش فضای بیشتــر

پوشش مدرن

منعطف در جانمایی

آشپزخانه فنری

بـدون نشتـی و بدون صدا

دارای مخزن 8 لیتری

شیـــرآالت توکـــار

اشغال فضای کمتر

تصفیه آب دو منظوره

آشپزخانه  دوحالته

شــودر ســرویس

امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب

کنترل کیفیت

طراحــی انحصـاری

نصب سریع و آسان

زیبایــی مـاندگــار

کارکرد بلند مدت

پاکیـزگی آســان

پوشش رنگ الکترواستاتیک

ســـردوش دیواری

پاشش ماساژی

ســـردوش سقفی

سردوش متحرک

پاشش پودری

ساختار ارگونومیک

رســــوب پذیری کم تـــر نازل های  سیلیکــونی

خاصیت آنتی باکتریال



Tiffany Collection
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Tiffanyتیفانی

بیزانس Bizans

SHD-0001080

SHD-00010381

توالت

حمام
SHD-00007967

SHD-00011160

آشپزخانه

روشویی ثابت

مشکی/طالشیری/کروم شیری/طال

طال کرومطال مات

کروم

SHD-00007958

SHD-00010073

SHD-00011150

SHD-00011077

آشپزخانه

SHD-00008031

آشپزخانه شاوری

روشویی پایه بلند

روشویی ثابت

SHD-00010375

حمام

توالت
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SHD-00007977

SHD-00010121

SHD-00010422

آشپزخانه 2 منظوره

توالت

حمام

SHD-00011207

SHD-00011110

SHD-00008099

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

آشپزخانه

Uniqe Plus یونیک پالس

Uniqe یونیک

SHD-00007990

SHD-00010134

SHD-00010435

آشپزخانه 2 منظوره

حمام

توالت

آشپزخانه

روشویی پایه بلند

SHD-00011220

SHD-00011123

SHD-00008112

روشویی ثابت

کروم/مات

کروم/مات

طال مات

طال مات

کروم

کروم

طال

طال

شیری/ کروم

شیری/ کروم

شیری/ طال

شیری/ طال

مشکی / طال

مشکی / طال

مشکی/ کروم

مشکی/ کروم
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SHD-00011180

SHD-00011089

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

SHD-00008078

SHD-00010097

SHD-00010396

آشپزخانه

توالت

حمام

لوکا Luka

طالکروم

شیری/طال

طال مات

مشکی/طال

SHD-00007951

SHD-00010066

SHD-00010369

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011232

SHD-00011069

روشویی زدرا

روشویی پایه بلند

Baroque Plus باروک پالس

طال ماتطال
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SHD-00008008

آشپزخانه

SHD-00010390

حمام

SHD-00010090

توالت

SHD-00011242

روشویی زدرا

SHD-00011172

روشویی ثابت

Senior سنیور

0390506

SHD-00010086

SHD-00010387

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011166

SHD-00011084

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

Dante دانته

طال

طال

شیری/طال

شیری/طال

کروم

کروم
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SHD-00011197

روشویی ثابت

SHD-00008090

SHD-00010113

SHD-00010412

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011202

SHD-00011256

روشویی پایه بلند

روشویی زدرا

مارینو Marino

SHD-00011133

SHD-00011061

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

SHD-00010057

SHD-00010360

توالت

حمام

SHD-00007919

آشپزخانه

اروپا Europe

کروم

کروم

شیری/طال

کروم مات

مشکی/طالطال

شیری/ کروم



10

SHD-00008095

آشپزخانه

SHD-00010418

حمام

SHD-00010119

توالت

SHD-00011107

روشویی پایه بلند

SHD-00011203

روشویی ثابت

Monaco Plus موناکو پالس

Lionلیون

SHD-00010103

SHD-00010402

توالت

حمام

SHD-00011187

SHD-00011250

SHD-00008084

روشویی ثابت

روشویی زدرا

آشپزخانه

کروم مات

شیری/کروم کروم

کروم

SHD-00008044

آشپزخانه شاوری
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لرد Lord

سفید/ کروم کروم

شارپ Sharp

SHD-00008011

SHD-00010092

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011175

SHD-00011246 SHD-00010392

روشویی ثابت

روشویی زدرا

کروم

SHD-00011178

روشویی ثابت

SHD-00011248

SHD-00010095

SHD-00010394

روشویی زدرا

توالت

حمام

SHD-00008076

SHD-00008037

آشپزخانه

آشپزخانه شاوری
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SHD-00007962

آشپزخانه

SHD-00010379

حمام

SHD-00010077

توالت
SHD-00011155

روشویی ثابت

SHD-00010071

SHD-00010374

توالت

حمام

SHD-00011148

SHD-00011074

SHD-00007956

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

آشپزخانه

Bavariaباواریا

Parisپاریس

SHD-00011236

روشویی زدرا

کروم

شیری/کرومشیری/طال کروم
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کروم

کروم

SHD-00020961

SHD-00020963

SHD-00020964

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00020962

SHD-00020965

روشویی ثابت

روشویی پایه بلند

SHD-00020959

SHD-00020960

روشویی ثابت

روشویی زدرا

SHD-00020957

SHD-00020958

توالت

حمام

SHD-00020956

آشپزخانه

اسمارت Smart

Ramondراموند
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Mana مانا

Opal اپال

کروم

شیری/کرومکروم

SHD-00008093

آشپزخانه

SHD-00010117

SHD-00010416

توالت

حمام

SHD-00007915

SHD-00010053

SHD-00010356

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011259

روشویی زدرا

SHD-00011201

روشویی ثابت

SHD-00011129

SHD-00011227

روشویی ثابت

روشویی زدرا
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SHD-00007921

SHD-00010059

SHD-00010362

آشپزخانه

توالت

حمام

SHD-00011139

SHD-00011229

روشویی ثابت

روشویی زدرا

پالس Plus

SHD-00010060SHD-00007922

آشپزخانهتوالت

SHD-00011230 SHD-00010363

SHD-00007995

روشویی ثابت

روشویی زدرا حمام

آشپزخانه دیواری

Atlasاطلس

کروم

کروم

SHD-00011140





Kitchen
Collection
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Kitchen - Atlanticآشپزخانه - آتالنتیک

SHD-00007934

کروم مات
SHD-00007933

کروم

SHD-00008054

کروم مات
SHD-00008053

کروم

Kitchen - Pull out Atlantic آشپزخانه -  آتالنتیک فنری

کروم

کروم

کروم مات

کروم مات
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Kitchen - Pull outآشپزخانه - فنری

SHD-00008062

SHD-00008063

کروم

کروم مات

SHD-00008060

SHD-00008061

طال

طال مات

کروم

طال

کروم مات

طال مات

SHD-00007947

کروم مات
SHD-00007946

کروم

Kitchen - Alsterآشپزخانه - آلستر

کروم ماتکروم
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SHD-00008026

SHD-00008022SHD-00008023

کروم مات

طال ماتطال

SHD-00008025

کروم

Kitchen-Itenآشپزخانه- شاوری ایتن

Alberta آشپزخانه - آلبرتا

SHD-00007975

آشپزخانه

کروم

کروم

کروم مات

طال ماتطال
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SHD-00008017

SHD-00008029

SHD-00008024

زرد

نارنجی

قرمز

SHD-00008016

SHD-00008018

SHD-00008029

آبی

سبز

مشکی طال

Kitchen-Itenآشپزخانه- ایتن

SHD-00008020SHD-00008021

SHD-00008019

شیری کرومشیری طال

سفید کروم

آبی/کروم

زرد/کروم

شیری/طال

سبز/کروم

نارنجی/کروم

شیری/کروم

مشکی/طال

قرمز/کروم

سفید/کروم





Concealed
Collection
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Concealed - Romerتوکار - رومر

توالت 
SHD-00013143

حمام تیپ یک دیواری

حمام تیپ یک سقفی 

SHD-00013215

SHD-00013216

حمام تیپ دو
SHD-00013217

طال ماتطالکروم شیری/طالکروم مات مشکی/ کروممشکی/طالشیری/کروم
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توکار - رومر Concealed - Romer

حمام تیپ سه دیواری

حمام تیپ چهار دیواری

حمام تیپ سه سقفی

حمام تیپ چهار سقفی

SHD-00013218

SHD-00013220

SHD-00013219

SHD-00013221

کروم طال کروم ماتطال مات شیری/کرومشیری/طال مشکی/طالمشکی/ کروم
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Concealed - Romer Plusتوکار - رومر پالس

توالت 
SHD-00020925

حمام تیپ یک دیواری

حمام تیپ یک سقفی 

SHD-00020820

SHD-00020800

حمام تیپ دو
SHD-00020839

طال ماتطالکروم شیری/طالکروم مات مشکی/ کروممشکی/طالشیری/کروم
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توکار - رومر پالس Concealed - Romer Plus

حمام تیپ سه دیواری

حمام تیپ چهار دیواری

حمام تیپ سه سقفی

حمام تیپ چهار سقفی

SHD-00020869

SHD-00020907

SHD-00020854

SHD-00020915

کروم طال کروم ماتطال مات شیری/کرومشیری/طال مشکی/طالمشکی/ کروم



Concealed - Rogenتوکار - روگن

طال ماتطالکروم شیری/طالکروم مات مشکی/ کروممشکی/طالشیری/کروم

توالت 
SHD-00013143

حمام تیپ یک دیواری

حمام تیپ یک سقفی 

SHD-00013215

SHD-00013216

حمام تیپ دو
SHD-00013217
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توکار - روگن Concealed - Rogen

کروم طال کروم ماتطال مات شیری/کرومشیری/طال مشکی/طالمشکی/ کروم

حمام تیپ سه دیواری

حمام تیپ چهار دیواری

حمام تیپ سه سقفی

حمام تیپ چهار سقفی

SHD-00013218

SHD-00013220

SHD-00013219

SHD-00013221



طال ماتطالکروم30

Concealed - Zigmondتوکار - زیگموند

توالت 
SHD-00014316

حمام تیپ یک دیواری

حمام تیپ یک سقفی 

SHD-00014335

SHD-00014336

حمام تیپ دو
SHD-00014337



31 کروم طال طال مات

توکار - زیگموند Concealed - Zigmond

حمام تیپ سه دیواری

حمام تیپ چهار دیواری

حمام تیپ سه سقفی

حمام تیپ چهار سقفی

SHD-00014338

SHD-00014340

SHD-00014339

SHD-00014341
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Toilet-Bidet توالت - بیده

SHD-00014306

بیده زیگموند
طال مات

SHD-00013135

SHD-00020920

SHD-00014301

 بیده رومر کروم

 بیده رومر پالس کروم

بیده روگن کروم

کروم/مات

طالکروم/مات

طال مات

طال مات

کروم

کرومکروم

شیری/ کروم

شیری/ کروم

شیری/ طال

شیری/ طال

طال

طال ماتطال

مشکی / طال

مشکی / طال

Concealed-Basin توکار - روشویی

کروم/مات کروم/مات طال ماتطال ماتطال ماتکروم/مات کروم کروم کروم

شیری/ کروم شیری/ طال

SHD-00020933

SHD-00013266

رومر پالس

رومر

SHD-00013256

SHD-00013247

SHD-00013272

SHD-00013252

زیگموند

زیگموند

روگن

روگن

طالطال

شیری/ کروم مشکی / طالشیری/ طال مشکی/ کروممشکی / طال مشکی/ کروم

مشکی/ کروم

مشکی/ کروم



 Concealed Box باکس توکار

SHD-00008191SHD-00011732

C باکسB باکس
SHD-00008190

A باکس



Shower

Collection
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SHD-00012126

آلما

SHD-00017616

آرکا

SHD-00012147

دکو

SHD-00012163

گاما

 Shower systemعلم دوش

کروم

طال ماتطال مات کرومکروم

کروم

شیری/ کرومشیری/ کروم

شیری/ کروم

شیری/ طالشیری/ طال کروم/ماتکروم/مات

طالطال

مشکی / طالمشکی / طال سفید/کرومسفید/کروم

سفید/کروم

مشکی/ کروممشکی/ کروم
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SHD-00012164

لوبک

SHD-00012132

بارانیا

علم دوش Shower system 

SHD-00012140

بالتیک

کرومکروم کروم ماتکروم مات

طال ماتطال مات

طال مات کروم

طالطال

طال

مجهز به تکنولوژی Air در جهت بهینه سازی مصرف آب
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SHD-00012300

فالش تانک مارگو
SHD-00012299

فالش تانک  فارل

SHD-00013360

)توالت شرقی(
SHD-00013362

 )توالت فرنگی(-وال هنگ

Flush Tank

Flush Tank

فالش تانک توکار

فالش تانک

طال مات کروم

شیری/ کروم شیری/ طال کروم/مات

طال

مشکی/ کروممشکی / طال
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طال مات کروم

شیری/ طال

طال

مشکی / طال

SHD-00011682

SHD-00011678

SHD-00020532

SHD-00011679

SHD-00021042

شیـر تکی لوکـا

شیر پیسوار 1/2شیـر پیسوار 3/8 

SHD-00011734SHD-00011681

شیر تکی شارپشیر شیلنگی کلیدی

SHD-00011785

Accessoryاکسسوری

شیلنگ توالت لیا

کروم

طال ماتطال

کروم مات

سفید

مشکی

شیری

شیر پیسوار 1/2 جدیدشیـر پیسوار 3/8 جدید
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کروم

کروم

شیری/ کروم

طال

مشکی / طال

سفید/کروم

Electronic Faucets شیر الکترونیکی

SHD-00011753

SHD-00021304

آلکا

دانوب


