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گروه صنعت� اس��رود نام� آشنا به عنوان تولید کننده قطعات و اتصــــــاالت 
�رنج� در عرصه صنا�ع تاسیســــــات آب در ا�ران است که بیش تر از نیم قرن 
سابقه طراح� و تولید قطعات �رنج� مخصــــــوصا قطعات مورد استفاده در 
امور آب داشته و از پیشـــــگامان ارائه محصـــــوالت جدید و با کیفیت در ا�ن 
صنعت �وده و هست. بسیاری از تولید کنندگان پیشـتاز و معروف ش�رآالت و 
همچن�ن عرضه کنندگان معت�ر و مطرح انواع لوله های پل� اتیلن در کشـــــور 
ا�ران از استفاده کنندگان و مشـتریان همیشــگ� محصــوالت اس��رود اند که 
بقای کیفیت مهمتر�ن عامل تداوم ا�ن رابطه �وده است. تولید انواع قطعات 
بدنه ش�رآالت به سفارش و طراح� تولید کنندگان ش�رآالت با استفاده از بازار 
ـرفته و نوآوری در طراح� و همچن�ن تغ��رات روند تولید  طراح� و تولید پیشـ
و ار�قاء دانش تولید شــــ�رآالت در روش ریخته گری به روش تراش میله ها و 
لوله های اکســـترود از ابتدای �رنامه تولید از جمله نکات �رجســــته و مهم در 
روند تولید ش�رآالت �هداشت� در فعالیت گروه صنعت� اس��رود اسـت. تولید 
اتصــــــــاالت لوله های پل� اتیلن در اندازه ها و اشکال متنوع بخش دیگری از 
رزومه کاری گروه صـنعت� اسـ��رود اسـت. اسـتفاده از مواد اولیه اســتاندارد و 
مرغوب، توجه به دانش فن� روز و به کارگ�ری دستگاههای مدرن با نگاه ایجاد 
اشـــــــــــتغال، توجه به تلرانس های مهم در تولید قطعات و تالش در کاهش 

قیمت تمام شده از و�ژگ� های مهم گروه صنعت� اس��رود است.



ش�رآالت �هداشت� سانیا محصوالت� �رآمده از رشد اندیشه، تکیه �ر خرد جمع�، 
استفاده از سـخت افزارهای جدید و �هره وری از توانمندی نرم افزار ها در روشـنای 
تجربه ای گرانقدر و اعتباری ارزشــــمند به نام اســــ��رود اســــت که خود �رچمدار 
کیفیت مدار و نوآوری در صنعت ش�رآالت و اتصــــــــاالت آب در کشـــــــــور است. 

مجموعه ای که ش�رآالت �هداشت� سانیا عضوی فعال از آن است.
نگاه� آمیخته با هنر و علم و توجه به نیاز ها موجب شــده اســت تا هر روز گام� 
نو �رداشته شود. استاندارد �ودن محصــــوالت �رای همه اعضـــــای گروه صنعت� 
اس��رود و به و�ژه ش�رآالت �هداشت� سانیا یک الزام است که ا�ن مجموعه نشان 
استاندارد مل� ا�ران را به عنوان سند تایید محصوالت خود در چارچوب تبعیت از 
گروه صنعت� اس��رود کســـــب کرده است. سیســــــتم های جاری در بخش های 
مختلف ا�ن مجموعه با �هره گ�ری از اسـتاندارد های ��ن الملل� کیفیت مطابقند 
و اســـــتفاده از مواد اولیه با کیفیت و مورد تایید ارگانهای کنترل� ن�ز یک اصــــــل 

است.
آنچه به عنوان یک روز مستمر در پیش روی ما قراردارد نوآوری طراح� و ساخت و 
کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده است تا دامنه بیشتری از مصرف کنندگان 

را خرسند از محصوالت خویش ب�ی�یم.



مدرن



1112 مدرن

BTC11R کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG11R کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB11R کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTC11Z کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG11Z کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB11Z کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 



1314 مدرن

BTC11H1A کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك/برنج

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 
رنگ لوله: کروم

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

ABS

BTG11H1A کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 
رنگ لوله: طالیی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

BTB11H1A کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

رنگ لوله: مشکی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

BTC11T کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: کروم
رنگ پایه: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

BTG11T کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: طالیی
رنگ پایه: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

BTB11T کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك - آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ:  مشکی
رنگ پایه: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر



1516 مدرن

BTC11H1B کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG11H1B کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB11H1B کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTC11H2 کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك/برنج

رنگ گوشی: کروم
جنس گوشی: 

رنگ آبریز:کروم
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

ABS

BTG11H2 کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ گوشی: طالیی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: طالیی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

BTB11H2 کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ گوشی: مشکی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: مشکی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: کروم
جنس گوشی: 

رنگ پایه: کروم
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: طالیی
جنس گوشی:

رنگ پایه: طالیی
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: مشکی
جنس گوشی:

رنگ پایه: مشکی
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS



1718 مدرن

BTC11H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: کروم

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: کروم

جنس گوشی:
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: کروم

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30

رنگ لوله: کروم
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

ABS

BTG11H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS

دسته مرکزي
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: طالیی

جنس گوشی:
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: طالیی

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30

رنگ لوله: طالیی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر



19

BTB11H3 کد محصول:

دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: مشکی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: مشکی

جنس گوشی: 
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: مشکی

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30
رنگ لوله: مشکی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS





ارغوان
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BTB51R کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

BTC51R کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

BTG51R کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB51Z کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

BTC51Z کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

BTG51Z کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 
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BTB51T کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

BTC51T کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

BTG51T کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: کروم
رنگ پایه: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

رنگ شلنگ: طالیی
رنگ پایه: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

رنگ شلنگ:  مشکی
رنگ پایه: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 
رنگ لوله: کروم

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 
رنگ لوله: طالیی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

رنگ لوله: مشکی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

ABS

ABS

BTC51H1A کد محصول:

BTB51H1A کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG51H1A کد محصول:
شیر مرکزي: 

ارغوان
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کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

شیر مرکزي: 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: کروم
رنگ پایه: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

رنگ شلنگ: طالیی
رنگ پایه: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

رنگ شلنگ:  مشکی
رنگ پایه: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

ارغوان

BTB51H2 کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG51H2 کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTC51H2 کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

ABS

ABS

ABS

رنگ گوشی: کروم
جنس گوشی: 

رنگ آبریز:کروم
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

رنگ گوشی: طالیی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: طالیی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

رنگ گوشی: مشکی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: مشکی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

BTC51H1B

BTG51H1B

BTB51H1B
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BTC51H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك

آبریز
رنگ آبریز: کروم

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: کروم

جنس گوشی:
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: آلیاژ برنج

سردوش
رنگ سردوش: کروم

جنس سردوش:
عرض سردوش : 30*30

رنگ لوله: کروم
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

ABS

BTG51H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS

دسته مرکزي
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك

آبریز
رنگ آبریز: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: طالیی

جنس گوشی:
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: آلیاژ برنج

سردوش
رنگ سردوش: طالیی

جنس سردوش:
عرض سردوش : 30*30

رنگ لوله: طالیی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر
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BTB51H3 کد محصول:

دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

آبریز
رنگ آبریز: مشکی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: مشکی

جنس گوشی: 
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی

جنس دسته: آلیاژ برنج

سردوش
رنگ سردوش: مشکی

جنس سردوش:
عرض سردوش : 30*30

رنگ لوله: مشکی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS





کالسیک
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BTC12R کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG12R کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB13R کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTC12Z کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG12Z کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB13Z کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته:  آلیاژ برنج

رنگ آبریز: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 



4142 کالسیک

BTC12H1A کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: آلیاژ برنج

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 
رنگ لوله: کروم

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

ABS

BTG12H1A کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته:  آلیاژ برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 
رنگ لوله: طالیی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

BTB12H1A کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته:  آلیاژ برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

رنگ لوله: مشکی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

BTC12T کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: کروم
رنگ پایه: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

BTG12T کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ: طالیی
رنگ پایه: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر

BTB13T کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته: آلیاژ برنج

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ شلنگ:  مشکی
رنگ پایه: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 120 سانتیمتر
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BTC12H1B کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTG12H1B کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTB12H1B کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

BTC12H2 کد محصول:

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: کروم

جنس دسته: زاماك/برنج

رنگ گوشی: کروم
جنس گوشی: 

رنگ آبریز:کروم
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

ABS

BTG12H2 کد محصول:

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: طالیی

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ گوشی: طالیی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: طالیی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

BTB12H2 کد محصول:

رنگ قاب: مشکی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113
رنگ دسته: مشکی/طال

جنس دسته: زاماك/برنج

شیر مرکزي: 
TYPE-A
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

رنگ گوشی: مشکی
جنس گوشی:

رنگ آبریز: مشکی
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: کروم
جنس گوشی: 

رنگ پایه: کروم
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: طالیی
جنس گوشی:

رنگ پایه: طالیی
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS

رنگ گوشی: مشکی
جنس گوشی:

رنگ پایه: مشکی
جنس پایه: آلیاژ برنج

طول شلنگ: 180 سانتیمتر

ABS
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BTC12H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: کروم

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: کروم

جنس گوشی:
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: کروم

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30

رنگ لوله: کروم
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر

ABS

ABS

BTG12H3 کد محصول:
TYPE-Aشیر مرکزي: 

CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS

دسته مرکزي
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: طالیی

جنس گوشی:
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: طالیی

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30

رنگ لوله: طالیی
جنس لوله: آلیاژ برنج

طول لوله: 20 سانتیمتر



47

BTB12H3 کد محصول:

دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: مشکی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: مشکی

جنس گوشی: 
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: مشکی

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30
رنگ لوله: مشکی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS

BTB13H3 کد محصول:

دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

آبریز
رنگ آبریز: مشکی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 13 سانتیمتر

گوشی
رنگ گوشی: مشکی

جنس گوشی: 
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول شلنگ: 180 سانتیمتر

دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك/برنج

سردوش
رنگ سردوش: مشکی

جنس سردوش:
سایز سردوش : 30
رنگ لوله: مشکی

جنس لوله: آلیاژ برنج
طول لوله: 20 سانتیمتر

TYPE-Aشیر مرکزي: 
CARTRIDGE - KEROX K 40 A 

TYPE-Bشیر سلکتور:
CARTRIDGE - KEROX K 3 

ABS

ABS
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قطعات



5354 قطعات

BDB1102BG

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك / 

آلیاژ برنج

کد محصول: BDG1202G کد محصول: BDC1202C کد محصول:
کاربرد: دسته مرکزي

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك / 

آلیاژ برنج

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته: زاماك / 

آلیاژ برنج

BDB1132BG کد محصول: BDG1232G کد محصول: BDC1232C کد محصول:
کاربرد: دسته سلکتور

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته:  زاماك / 

آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته:  زاماك / 

آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته:  زاماك / 

آلیاژ برنج

BDB5161B

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك

کد محصول: BDG5161G کد محصول: BDC5161C کد محصول:
کاربرد: دسته مرکزي

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: زاماك

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته: زاماك

BDB5181B کد محصول: BDG5181G کد محصول: BDC5181C کد محصول:
کاربرد: دسته سلکتور

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: کروم
جنس دسته:  آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته:  آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 113*113

رنگ دسته: مشکی
جنس دسته:  آلیاژ برنج



5556 قطعات

BDB1131BG کد محصول: BDG1231G کد محصول: BDC1231C کد محصول:
کاربرد: دسته سلکتور

رنگ قاب: کروم
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته:  آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: طالیی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته:  آلیاژ برنج

کاربرد: دسته سلکتور
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته:  آلیاژ برنج

BDB1101BG

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: کروم

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: کروم
جنس دسته: زاماك

کد محصول: BDG1201G کد محصول: BDC1201C کد محصول:
کاربرد: دسته مرکزي

رنگ قاب: طالیی
جنس قاب: آلیاژ برنج

سایز قاب: 110

رنگ دسته: طالیی
جنس دسته: آلیاژ برنج

کاربرد: دسته مرکزي
رنگ قاب: مشکی

جنس قاب: آلیاژ برنج
سایز قاب: 110

رنگ دسته: مشکی/طال
جنس دسته: آلیاژ برنج

BMB1101B

کاربرد: شلنگ توالت
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ:  استیل
طول: 120 سانتیمتر

کد محصول: BMG1101G کد محصول: BMC1101C کد محصول:
کاربرد: شلنگ توالت

رنگ پایه: طالیی
جنس پایه: آلیاژ برنج

رنگ شلنگ: طالیی
جنس شلنگ: استیل

طول: 120 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ توالت
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول: 120 سانتیمتر

BMB1201B

کاربرد: شلنگ توالت
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ:  استیل
طول: 120 سانتیمتر

کد محصول: BMG1201G کد محصول: BMC1201C کد محصول:
کاربرد: شلنگ توالت

رنگ پایه: طالیی
جنس پایه: آلیاژ برنج

رنگ شلنگ: طالیی
جنس شلنگ: استیل

طول: 120 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ توالت
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول: 120 سانتیمتر



5758 قطعات

BAB3101G کد محصول: BAG3101G کد محصول: BAC3101C کد محصول:
رنگ: مشکی

نوع آبریز: گردان
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 20 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

360 درجه را دارد

رنگ: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

360 درجه را دارد

رنگ: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

360 درجه را دارد

BAB5101B کد محصول: BAG5101G کد محصول: BAC5101C کد محصول:
رنگ: مشکی

نوع آبریز: گردان
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

رنگ: طالیی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

رنگ: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

رنگ: مشکی
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

BAB5102B کد محصول: BAG5102G کد محصول: BAC5102C کد محصول:
رنگ: طالیی

نوع آبریز: گردان
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

رنگ: کروم
نوع آبریز: گردان

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 33 سانتیمتر

 
این آبریز قابلیت گردش 

180 درجه را دارد

رنگ: مشکی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

کد محصول: کد محصول: کد محصول:
رنگ: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 20 سانتیمتر

رنگ: کروم
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 20 سانتیمتر

BAB3202B BAG3202G BAC3202C



5960 قطعات

BAB1101G کد محصول: BAG1101G کد محصول: BAC1101C کد محصول:
رنگ: مشکی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: طالیی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: کروم
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: مشکی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

BAB1102G کد محصول: BAG1102G کد محصول: BAC1102C کد محصول:
رنگ: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: کروم
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

BAB1201G کد محصول: BAG1201G کد محصول: BAC1201C کد محصول:
رنگ: مشکی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: طالیی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: کروم
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: مشکی
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر

BAB1202G کد محصول: BAG1202G کد محصول: BAC1202C کد محصول:
رنگ: طالیی

نوع آبریز: ثابت
جنس آبریز: آلیاژ برنج

طول آبریز: 12 سانتیمتر

رنگ: کروم
نوع آبریز: ثابت

جنس آبریز: آلیاژ برنج
طول آبریز: 12 سانتیمتر



6162 قطعات

BMB1123B کد محصول: BMG1123G کد محصول: BMC1123C کد محصول:

BSB1111B

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کد محصول: BSG1111G کد محصول: BSC1111C کد محصول:

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ:  استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: طالیی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر
ABS ABS ABS

BMB12 کد محصول: BMG12 کد محصول: BMC12 کد محصول:

BMB11

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج

کد محصول: BMG11 کد محصول: BMC11 کد محصول:

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج

کاربرد: پایه شلنگ
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج



6364 قطعات

BMB1224B کد محصول: BMG1224G کد محصول: BMC1224C کد محصول:

BSB5112B

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کد محصول: BSG5112G کد محصول: BSC5112C کد محصول:

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ:  استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: طالیی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر
ABS ABS ABS

BMB1125B کد محصول: BMG1125G کد محصول: BMC1125C کد محصول:

BSB1113B

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: کروم
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کد محصول: BSG1113G کد محصول: BSC1113C کد محصول:

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: کروم

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: کروم

جنس شلنگ:  استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: طالیی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: طالیی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: شلنگ حمام
رنگ پایه: مشکی

جنس پایه: آلیاژ برنج
رنگ شلنگ: مشکی

جنس شلنگ: استیل
طول: 180 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: طالیی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: طالیی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر

کاربرد: سردوش سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

رنگ سردوش: مشکی
جنس سردوش: 

قطر: 30 سانتیمتر
ABS ABS ABS



6566 قطعات

BSB12

کاربرد: لوله سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 10 سانتیمتر

کد محصول: BSG12 کد محصول: BSC12 کد محصول:
کاربرد: لوله سقفی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 10 سانتیمتر

کاربرد: لوله سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 10 سانتیمتر

BSB52

کاربرد:  لوله سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 10 سانتیمتر

کد محصول: BSG52 کد محصول: BSC52 کد محصول:
کاربرد:  لوله سقفی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 10 سانتیمتر

کاربرد:  لوله سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 10 سانتیمتر

BSB11

کاربرد: لوله سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

کد محصول: BSG11 کد محصول: BSC11 کد محصول:
کاربرد: لوله سقفی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 20 سانتیمتر

کاربرد: لوله سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

BSB51

کاربرد:  لوله سقفی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر

کد محصول: BSG51 کد محصول: BSC51 کد محصول:
کاربرد:  لوله سقفی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 20 سانتیمتر

کاربرد:  لوله سقفی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 20 سانتیمتر



6768 قطعات

BSB14

کاربرد: لوله کوهانی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

کد محصول: BSG14 کد محصول: BSC14 کد محصول:
کاربرد: لوله کوهانی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 43 سانتیمتر

کاربرد: لوله کوهانی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

BSB54

کاربرد:  لوله کوهانی
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

کد محصول: BSG54 کد محصول: BSC54 کد محصول:
کاربرد:  لوله کوهانی

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 43 سانتیمتر

کاربرد:  لوله کوهانی
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

BSB13

کاربرد: لوله دیواري
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

کد محصول: BSG13 کد محصول: BSC13 کد محصول:
کاربرد: لوله دیواري

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 43 سانتیمتر

کاربرد: لوله دیواري
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

BSB53

کاربرد:  لوله دیواري
رنگ میله: کروم

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر

کد محصول: BSG53 کد محصول: BSC53 کد محصول:
کاربرد:  لوله دیواري

رنگ میله: طالیی
جنس میله: آلیاژ برنج

طول میله: 43 سانتیمتر

کاربرد:  لوله دیواري
رنگ میله: مشکی

جنس میله: آلیاژ برنج
طول میله: 43 سانتیمتر





راهنمای نصب



7374 راهنماي نصب

۱۲۰ - ۱۱۰ سان�یمتر

م� توان خروج� آ�ر�ز را به سمت چپ و راست ش�ر مرکزی هدایت کرد.

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر

کف تمام شده

کف تمام شده

فاصله مناسب �رای آ�ر�ز ۱۸ - ۲۲ سان�یمتر
از لبه کاسه (سنگ) روشو�ی م� باشد.

لبه کاسه روشو�ی

م� توان خروج� آ�ر�ز را به سمت چپ و راست ش�ر مرکزی هدایت کرد. 

همچن�ن م� توان خروج� آ�ر�ز را باالتر و یا پا��ن تر از ش�ر مرکزی نصب نمود.

فاصله پیشنهادی ۲۰-۱۵ سان�یمتری آ�ر�ز از ش�ر مرکزی ن�ز قابل تغ��ر است. 



7576 راهنماي نصب

مناسب براي توالت ایرانی

۵۵ - ۵۰ سان�یمتر

۹۰ - ۸۵ سان�یمتر

مناسب براي توالت فرنگی

۷۰ - ۶۵ سان�یمتر

۹۰ - ۸۵ سان�یمتر

م� توان خروج� شلنگ را به سمت چپ و راست ش�ر مرکزی هدایت کرد.

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر

کف تمام شده

کف تمام شده



7778 راهنماي نصب

۱۲۰ - ۱۰۰ سان�یمتر

۲۲۰ - ۲۱۰ سان�یمتر
( سردوش د�واری )

۱۵۰ سان�یمتر

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر

کف تمام شده

کف تمام شده

�رای سردوش سـقف� فاصـله 
مناســب از د�وار تمام شــده 

۵۰ سان�یمتر م� باشد.

۱۲۰ - ۱۰۰ سان�یمتر

م� توان خروج� شلنگ را به سمت چپ و راست ش�ر مرکزی هدایت کرد.



7980 راهنماي نصب

۷۵ - ۷۰ سان�یمتر

۱۲۰ - ۱۰۰ سان�یمتر

 ۱۵۰ سان�یمتر

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر

کف تمام شده

ا�ن خروج� نیازی به لوله کش� ندارد



8182 راهنماي نصب

۷۵ - ۷۰ سان�یمتر

۲۲۰ سان�یمتر

۱۱۰ - ۱۰۰ سان�یمتر

۱۵۰ - ۱۳۰ سان�یمتر

۳۰ - ۲۰ سان�یمتر

کف تمام شده

 در خرید های با سفارش باال ( جهت مارک زدن ) م� توان خروج� گوش� تلفن� را به 
سمت چپ و راست ش�ر مرکزی هدایت و جای خروج� آن را با آ�ر�ز عوض کرد.



8384 راهنماي نصب

۱۲۰ - ۱۱۰ سان�یمتر

کف تمام شده

در ا�ن سبک از ش�ر شما م� توانید با سلیقه خود ش�رآالت و اتصاالت را نصب نمایید.

۲۰ - ۱۵ سان�یمتر ۲۰ - ۱۵ سان�یمتر۲۰ - ۱۵ سان�یمتر



8586 راهنماي نصب

۷۵ - ۷۰ سان�یمتر

۲۲۰ سان�یمتر

۱۱۰ - ۱۰۰ سان�یمتر

۱۵۰ - ۱۳۰ سان�یمتر

فاصله مناسب تا وان

کف تمام شده

ارتفاع مناسب �رای وان
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