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آرم استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کاالست
داراى گواهینامه استاندارد شیرآالت ارمى

 از سال 1388

آرم استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کاالست
داراى گواهینامه استاندارد شیرآالت کالسیک

 از سال1381
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Otrish
ویژگیهاى سرى اتریش :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى اتریش
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى: شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679 ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
هر شیر داراى 30 عدد کریستالهاى اصل SWAROVSKI اتریش است

داراى پرالتور NEOPERL آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 
علم مکعبى شیرهاى سینک داراى قابلیت استثنایى پرالتور سکه اى NEOPERL آلمان است

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است
اکسسوریهاى سرویس اتریش : شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى -شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکارى : کروم – رزگلد – سفید مات – مشکى مات

AH60520000CR
شیر روشویى استاندارد با زیرآب اتوماتیک برنجى

AH10520000CR
شیرتوالت

AH40520000CR
شیردوش

AH60520200CR
شیر روشویى بلند با زیرآب اتومات برنجى

AH50520100CR
شیر سینک

ChromeRose Gold
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Athena
ویژگیهاى سرى آتن :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى آتن
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000  بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور  مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس آتن: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى– شلنگ توالت شات آف 

علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم – رزگلد

AH40178000RG
شیردوش

AH10178000RG
شیر توالت

YU1000RG
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10اینچ 
گــوشى 3 حالتـــه سونا

AH60178200RG
شیر روشویى بلند با زیر آب اتومات

AH50178300RG
شیر سینک گوشى دار

AH60178000RG
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

باالترین استاندارداجرائى در شیرآالت بهداشتى ساختمانى 
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Antique
ویژگیهاى سرى آنتیک :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى آنتیک
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000  بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور  مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

تراش هنرمندانه و کنده کارى روى شیرها نشاندهنده اصالت شیر است
شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است

اکسسوریهاى سرویس آنتیک: شیر پیسوار فیلترداربرنجى- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت شات آف 
علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

انواع آبکارى: کروم تراشدار– برنزى تراشدار

AH60336000BR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک برنجى

AH40336000BR
شیر دوش

AH10336000BR
شیر توالت

YU265BR
علم دوش یونیکا با گوشى 3 حالته

AH60336200BR
شیر روشویى بلند با زیر آب برنجى

AH50336100BR
شیر سینک 

ChromeBronze
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ویژگیهاى سرى آالسکا:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت  کلیه محصوالت سرى آالسکا
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است.
اکسسوریهاى سرویس آالسکا: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى- شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم نیکل

AH60233000CN
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک برنجى

AH40233000CN
شیردوش

AH10233000CN
شیرتوالت

YU1000CR
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

AH50233300CN
شیر سینک گوشى دار

AH50233100CN
شیر سینک 

Alaska
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Iceland
ویژگیهاى سرى ایسلند :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى ایسلند
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى  500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور کاهنده جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس ایسلند: شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت

دو پاششى - شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم – سفید کروم – سفید طال

Chrome WhiteChrome

AH60510000CW
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40510000CW
شیر دوش

AH10510000CW
شیر توالت

YU1350
علم دوش یونیکا

AH50510300CW
شیر سینک گوشى دار
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Imperial

ویژگیهاى سرى ایمپریال:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى ایمپریال
         داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر با گارانتى  500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش تراش خورده برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
هر شیر داراى دو دسته کریستال حرارت دیده. هر دسته به وزن 400 گرم

داراى پرالتور مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 
شیر روشویى داراى زیرآب فشارى است

اکسسوریهاى سرویس ایمپریال: شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 
شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

انواع آبکارى: طالیى کریستال مشکى – طالیى کریستال شفاف

CL55528/810
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

CL43528/810
شیر دوش

CL10528/810
شیر توالت

YU390GO
علم دوش یونیکا

با گوش 3 حالته ماساژور

YU1000GO
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

CL57528/810
شیر سینک

Gold/CGold/B

برگزیده جامعه مهندسین برتر کشور
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Paris

ویژگیهاى سرى پاریس :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى پاریس
            داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس پاریس : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم

AH60150000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40150000CR
شیر دوش

AH10150000CR
شیر توالت

AH50150100CR
شیر سینک

AH50150300CR
شیر سینک گوشى دار

YU1500
علم دوش یونیکا

با گوشى 5 حالته ماساژور

Amazon Academy Europe Paramount Royal Florence Capri Milan Venice Harmony
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Prestige

ویژگیهاى سرى پرستیژ:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى پرستیژ
        داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000  بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى: شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس پرستیژ: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى: کروم- سفید طال

AH60000000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40000000CR
شیر دوش

AH10000000CR
شیر توالت

YU1900
علم دوش یونیکا

با گوش 4 حالته ماساژور
AH50000000CR
شیر سینک گوشى دار کوتاه

AH50000300CR
شیر سینک گوشى دار بلند

Chrome

این دیگر یک شیر آب نیست ، یک اثر هنرى است

Chrome white
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Penguin

ویژگیهاى سرى پنگوئن:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى پنگوئن
        داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس پنگوئن: شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى  –  شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم

AH60190000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40190000CR
شیر دوش

AH10190000CR
شیر توالت

YU1500
علم دوش یونیکا

با گوش 5 حالته ماساژور

YU1000CR
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

AH50190100CR
شیر سینک

پیشرو در ارائه برترین طرحهاى روز اروپا و آمریکا
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Tokyo

ویژگیهاى سرى توکیو:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى توکیو
         داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور کاهنده جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
– شلنگ توالت  – شلنگ توالت پرالتورى  اکسسوریهاى سرویس توکیو: شیر پیسوار برنجى فیلتردار 

دو پاششى  – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم - سفید مات- مشکى مات- سفید کروم- سفید طال

AH60390000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40390000CR
شیر دوش

AH10390000CR
شیر توالت

YU500 SAUNA
علم دوش یونیکا

با گوش 8 حالته ماساژور

YU1000CR
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

AH50390100CR
شیر سینک
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Jaguar

ویژگیهاى سرى جگوار:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى جگوار
        داراى دو گواهینامه  رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى  500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
– شلنگ توالت   اکسسوریهاى سرویس جگوار: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى 

دو پاششى  – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم – کروم طالیى- نیکل

AH60240000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40240000CR
شیر دوش

AH10240000CR
شیر توالت

YU1000CR
علم دوش کمبو

سردوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

AH60240200CR
شیر روشویى بلند با زیرآب اتوماتیک

AH50244600NI/D
شیر سینک گوشى دار

Nickel Light GoldChrome

انتخاب اول جامعه مهندسین برتر کشور
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Rocket
ویژگیهاى سرى راکت:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى راکت
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس راکت : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم

AH60080000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40080000CR
شیر دوش

AH10080000CR
شیر توالت

AH60080200CR
شیر روشویى پایه بلند با زیر آب اتوماتیک

AH50080400CR
شیر سینک گوشى دار

AH50080300CR
شیر سینک ثابت

پیشرو در ارائه برترین طرحهاى روز اروپا و آمریکا



14

Romantic

ویژگیهاى سرى رمانتیک:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى رمانتیک
         داراى دو گواهینامه  رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش تراش خورده برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است

پاشش آب شیرهاى روشویى و شیر سینک و شیر دوش آبشارى است
اکسسوریهاى سرویس رمانتیک: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت  
– علم دوش مرکب کمبو  – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى  دو پاششى - شلنگ توالت شات آف 

 wave علم دوش
انواع آبکارى : کروم نیکل

AH40293000CN/B
شیر دوش

AH60293000CN
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH10293000CN
شیر توالت

AH60293200CN
شیر روشویى بلند با زیر آب اتوماتیک

AH50293100CN
شیر سینک

AH40293000CN
شیر دوش
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Renaissance

ویژگیهاى سرى رنسانس:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى رنسانس
        داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس رنسانس: شیر پیسوار برنجى فیلتردار– شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم – مسى- برنزى- طالیى- نیکل

AH60270000CR
شیر روشویى استاندارد 

AH40270000CR
شیر دوش

AH10270000CR
شیر توالت

AH60270200CR
شیر روشویى بلند 

AH50270300CR
شیر سینک گوشى دار

AH50270100CR
شیر سینک ثابت

Copper BronzeChrome

شایسته ترین انتخاب جهت شایسته ترین عمارت
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ویژگیهاى سرى زوریخ:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى زوریخ
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
پرداخت هنرمندانه شیر جهت پیدایش خطوط مسى

داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 
شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است

اکسسوریهاى سرویس زوریخ : شیر پیسوار برنجى فیلتردار-شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 
60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

ORB انواع آبکارى : چرمى مسى

انتخاب برتر جامعه مهندسین سراسر کشور

AH60507000CH
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40507000CH
شیر دوش

AH10507000CH
شیر توالت

YU1000DH
علم دوش کمبو 

سر دوش قطر 10 اینچ 
گوشى 3 حالته سونا

YU507
علم دوش یونیکا

AH50507300CH
شیر سینک گوشى دار

Zurich
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Geneva

ویژگیهاى سرى ژنو:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى ژنو
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش تراش خورده برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است
توالت  – شلنگ  پرالتورى  توالت  فیلتردار- شلنگ  برنجى  پیسوار  : شیر  ژنو  اکسسوریهاى سرویس 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : نیکل برس خورده

AH60374110NI
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتوماتیک

AH40374000NI
شیر دوش

AH10374000NI
شیر توالت

YU1000NI
علم دوش کمبو

سر دوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

YU1700
علم دوش یونیکا

AH50374100NI
شیر سینک
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ویژگیهاى شیرهاى سینک ظرفشویى :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه شیرهاى سینک ظرفشویى
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى سینک گوشى دار داراى سر دوش شاورى دو پاششى کف/باران مى باشد
ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهاى سینک داراى قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر

روى لگن سینک ظرفشویى دو لنگه است
اکسسوریهاى شیرهاى سینک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار

AH50494100NI
ELIZABETH

AH50437300CH
WASHINGTON

AH50447300CH
CHICAGO

AH50457300WH
TORENTO

AH50457300CH
TORENTO

AH50400300CR
FRANKFURT

AH50404300NI
FRANKFURT

AH50550100CR/F
GOTHIC

AH50556100BR/L
GOTHIC

Sink Mixers
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ویژگیهاى شیرهاى سینک ظرفشویى:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه شیرهاى سینک ظرفشویى
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى سینک گوشى دار داراى سر دوش شاورى دو پاششى کف/باران مى باشد
ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهاى سینک داراى قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر

روى لگن سینک ظرفشویى دو لگنه است
اکسسوریهاى شیرهاى سینک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار

شایسته ترین انتخاب جهت شایسته ترین عمارت

AH50087600DH
ROCKET

AH50082500WR
ROCKET

AH50082700CB
ROCKET

AH50084600NI
ROCKET

AH50080600CR
ROCKET

AH50080700CR/B
ROCKET

AH50080700CR/A
ROCKET

AH50080500CR/E
ROCKET

AH50080500CR/F
ROCKET

Sink Mixers
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ویژگیهاى شیرهاى سینک ظرفشویى:

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه شیرهاى سینک ظرفشویى
         داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى سینک گوشى دار داراى سر دوش شاورى دو پاششى کف/باران مى باشد
ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهاى سینک داراى قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر 

روى لگن سینک ظرفشویى دو لگنه است
اکسسوریهاى شیرهاى سینک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار

AH50577300DH
LAUSANNE

AH50570300WH
LAUSANNE

AH50578300RG
LAUSANNE

AH50578300GO
LAUSANNE

AH50570300CR
LAUSANNE

AH50568300GO
LUGANO

AH50560300CR
LUGANO

AH50567300DH
LUGANO

AH50576300BR
LAUSANNE

AH50540100NI
OSLO

AH50566300BR
LUGANO

AH50560300WH
LUGANO

AH50568300RG
LUGANO

شایسته ترین انتخاب جهت شایسته ترین عمارت

Sink Mixers
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ویژگیهاى شیرهاى سینک ظرفشویى :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه شیرهاى سینک ظرفشویى
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى سینک گوشى دار داراى سر دوش شاورى دو پاششى کف/باران مى باشد
ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهاى سینک داراى قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر

روى لگن سینک ظرفشویى دو لنگه است.
اکسسوریهاى شیرهاى سینک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار

AH50460400CR
MUNCHEN

AH50470500CR/B
MONTREAL

AH50470500CR/A
MONTREAL

AH50414300NI
MIAMI

AH50410300CR
MIAMI

TA-160TA-36000TA-EL600CRTA-EL600GO

Sink Mixers
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Gothic
ویژگیهاى سرى گوتیک :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى گوتیک
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
خروجى آب تمامى شیرهاى گوتیک داراى برترى استثنایى پاشش دو حالته کف و باران با چرخش 

پرالتور شیر است.
ترکیب بدیع و هنرمندانه حلقه هاى سنگى و فلز برنج

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس گوتیک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
 PVD انواع آبکارى : کروم-رزگلد-برنزى-طالیى

باالترین استاندارد اجرایى در شیر آالت بهداشتى ساختمانى

AH60558000RG/L
شیر روشویى استاندارد با زیرآب اتومات

AH40558000RG/L
شیر دوش

AH10558000RG/L
شیر توالت

YU550RG
علم دوش گوتیک

سر دوش فلزى قطر 8 اینچ
گوشى فلزى با دسته سرامیکى

AH60558200RG/L
شیر روشویى بلند با زیر آب اتومات

AH50558100RG/L
شیر سینک دو پاششى

Chrome Light Gold Rose Gold Bronze
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London

ویژگیهاى سرى لندن :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى لندن
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیر روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است
– شلنگ توالت  اکسسوریهاى سرویس لندن : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم 

AH60340000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40340000CR
شیر دوش

AH10340000CR
شیر توالت

YU1000CR
علم دوش کمبو

سر دوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

YU1900
علم دوش یونیکا

با گوشى 4 حالته ماساژور
AH50340110CR

شیر سینک علم فنرى
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Versailles

ویژگیهاى سرى ورساى :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى ورساى
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر با گارانتى 300،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور NEOPERL آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

کلیه شیرها داراى حلقه هاى سرامیکى طراحى شده مى باشد
شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى برنجى است

اکسسوریهاى سرویس ورساى : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى -شلنگ توالت 
شات آف – گوشى ، شلنگ ، براکت - علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

TEA - انواع آبکارى : رزگلد

Rose Gold Tea

CL55528/900
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

CL43528/900
شیر دوش با گوشى و شلنگ 

و براکت ثابت و براکت دیوارى

CL10528/900
شیر توالت

CL55528/900D
شیر روشویى

CL57528/900
شیر سینک

CL57528/900
شیر سینک
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Victoria

ویژگیهاى سرى ویکتوریا :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى ویکتوریا
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش تراش خورده برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتورNEOPERL آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

برنده جایزه بین المللى خالقیت در طراحى  KAPOKدر سال 2010
شیر هاى روشویى داراى زیرآب فشارى است

اکسسوریهاى سرویس ویکتوریا : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت  
دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

انواع آبکارى : کروم-طالیى

AH60130000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40130000CR
شیر دوش

AH10130000CR
شیر توالت

YU1000CR
علم دوش کمبو 

سر دوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

AH60130200CR
شیر روشویى بلند با زیر آب اتومات

AH40130000CR
شیر دوش

AH50130100CR
شیر سینک

Chrome Light Gold
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Vienna
ویژگیهاى سرى وین :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى وین
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
– شلنگ توالت   : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى  اکسسوریهاى سرویس وین 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم

پیشرو در ارائه برترین طرحهاى روز اروپا و امریکا

AH60360000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40360000CR
شیر دوش

AH10360000CR
شیر توالت

YU1000CR
علم دوش کمبو

سر دوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

YU500 SAUNA
علم دوش یونیکا

با گوشى 8 حالته ماساژور
AH50360100CR

شیر سینک
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Hawaii
ویژگیهاى سرى هاوایى :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى هاوایى
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس هاوایى : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم سفید-کروم قرمز-کروم سبز-کروم مشکى-کروم زرد

انتخاب اول جامعه مهندسین برتر کشور

AH60120000CW
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40120000CW
شیر دوش

AH10120000CW
شیر توالت

YU1400
علم دوش یونیکا

با گوشى 4 حالته ماساژور
AH50120300CW

شیر سینک گوشى دار
AH50120100CW

شیر سینک 

Economy Mehregan Marseilles
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Yoonan

ویژگیهاى سرى یونان :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى یونان
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس یونان : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
انواع آبکارى : کروم نیکل

انتخاب اول جامعه مهندسین برتر کشور

AH60530000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40530000CR
شیر دوش

AH10530000CR
شیر توالت

AH60530200CR
شیر روشویى بلند

AH50530120CR
شیر سینک علم فنرى دو پاششى

AH50530300CR
شیر سینک گوشى دار



29 پیشرو در ارائه برترین طرحهاى روز اروپا و امریکا

Unique
ویژگیهاى سرى یونیک :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى یونیک
            داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است
اکسسوریهاى سرویس یونیک : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 

دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 
PVDانواع آبکارى : کروم-طالیى

AH60380000CR
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

AH40380000CR
شیر دوش

AH10380000CR
شیر توالت

AH50380100CR
شیر سینک

YU500
علم دوش یونیکا

با گوشى 8 حالته ماساژور

YU1000CR
علم یونیکا کمبو

سر دوش قطر 10 اینچ
گوشى 3 حالته سونا

light Gold Chrome



انتخاب اول در شیر آالت کالسیک کشور30

ویژگیهاى سرى 590/1 :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت کلیه محصوالت سرى 590/1
          داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران

کارتریج شیر داراى گارانتى 300،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

سازگار با آب آشامیدنى و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
داراى پرالتور کاهنده جهت تداخل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا 18 لیتر در دقیقه 

هر شیر داراى دو عدد دسته کریستال درشت حرارت دیده مى باشد
شیرهاى روشویى داراى زیرآب فشارى است

اکسسوریهاى سرویس 590/1 : شیر پیسوار برنجى فیلتردار- شلنگ توالت پرالتورى – شلنگ توالت 
دو پاششى – شلنگ توالت شات آف – علم دوش یونیکا 60 سانتى مترى – علم دوش مرکب کمبو 

انواع آبکارى : کروم 

CL60500/590/1
شیر روشویى استاندارد با زیر آب اتومات 

CL43530/590/1
شیر دوش

CL10520/590/1
شیر توالت

CL59500/590/1
شیرسینک گوشى دار

CL57500/590/1
شیرسینک 

CL55500/590/1
شیر روشویى

590/1
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Hoses

شلنگ توالت شات آف  
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

شات آف : 100 درصد برنجى
با قابلیت تحمل 6 بار فشار آب

5 سال گارانتى

SH550BR

SH550CR

SH550GO

SH550RG

SH2900

SH230

SH135

SH1000

SH245

شلنگ توالت شات آف 
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

شات آف : 100 درصد برنجى
با قابلیت تحمل 6 بار فشار آب

5 سال گارانتى

شلنگ توالت شات آف 
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

شات آف : 100 درصد برنجى
با قابلیت تحمل 6 بار فشار آب

5 سال گارانتى

شلنگ توالت شات آف 
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

شات آف : 100 درصد برنجى
با قابلیت تحمل 6 بار فشار آب

5 سال گارانتى

شلنگ توالت دو پاششى
با پاشش باران و کف 

مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304
سر دوش دو حالته با دکمه فشارى

5 سال گارانتى

شلنگ توالت پرالتورى هرکول با آبکارى مختلف
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

قطر شلنگ 16 میلى متر
10 سال گارانتى

انواع آبکارى : کروم-طالیى PVD- رزگلد- نیکل
برنزى-طالیى تیتانیوم-سفید

شلنگ توالت پرالتورى با آبکارى کروم
مواد مصرفى شلنگ : استیل ضد زنگ 304

قطر شلنگ 14 میلى متر
5 سال گارانتى

PVC شلنگ توالت پرالتورى روکشدار
مواد مصرفى شلنگ : PVC استاندارد

قطر شلنگ 14 میلى متر
5 سال گارانتى

 شلنگ توالت پرالتورى
مواد مصرفى شلنگ : استیل داراى پوشش 

رنگ الکترواستاتیک
قطر شلنگ 14 میلى متر

5 سال گارانتى

باالترین استاندارد اجرایى و مستمر در شیر آالت بهداشتى ساختمانى
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Shower Panels

شایسته ترین انتخاب جهت شایسته ترین عمارت

ویژگیهاى پانل دوش هاى لوکس موست :

5 سال گارانتى رسمى موست جهت پانل دوشها
           داراى دو گواهینامه رسمى استاندارد ایران جهت شیرآالت پانل دوش

کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتى 500،000 بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفى : شمش برنج صنعتى مطابق با استاندارد رسمى 1546 و 6679  ایران

پانل دوشهاى PA170 داراى: هشت جت ماساژور دو حالته ، وان پر کن ، ترمومتر نشان دهنده درجه 
حرارت دماى آب و محیط و گوشى دوش با پرتاب سه حالته آب مى باشد.

پانل دوش ایرودینامیکى PA300 داراى : چهار جت ماساژور ، بدنه آلومینیومى ، اتاژور ، گوشى و سردوش 
با پرتاب سه حالته آب مى باشد.

PA175/BLUE

PA170/BLACKPA170/MIRRORPA170/REDPA300/SI


