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درباره        ایران

تماس با دفتر مرکزی

نمایش ست محصوالت



بحــران الگـوی مصـرف آب ضـرورت احـداث کارخانـه ای مجهـز و

بـا استاندارد های باال قادر به تولید شیرهای کم مصـرف با کيفيت

و طراحی چشمگیـر که استانـدارد ملی را داشتـه باشـد ایجـاد کرد.

لذا شرکت شیـرهای ساختمـانی و صنعتـی ایـران تحـت لیسانس

شرکت           سوئیـس این مهم را به انجـام رسـانده و کارخانه را

که مجهز به ریخته گری ماشينکاری ، پولیش ، آبکاری و قالب سازی

 می باشد با انتقـال تکنولوژی از            و تحت لیسانس آن برنـد

در سـال ۱۳۶۳ در شهـر صنعتـی کـاوه تاسیس و در سال ۱۳۸٠ به

بهره بـرداری رسید و محصوالت خود را به بـازار ایـران و بین المللی 

عرضـه می نمـاید این امـر باعث ارتقـاء استانـدارد ملـی شیـرهای 

ساختمـانی و همچنیـن ارتقاء فرهنگ مصـرف آب در کشور گردیده 

است. امـروزه            ایــران به یکی از بـزرگتـرین و معتبـرتـریـن 

تولیدکنندگان شیرآالت تحت لیسانس سوئیس تبدیل شده است

شرکت            در حـال حاضـر تولید کننـده شیـرآالت ساختمـانی

شیــرآالت بهـداشتـی ، شیـرآالت چـشمـی ، شیــرآالت تــوکــار 

شیـرآالت رنگی ، شیـرآالت ترموستاتیک ، و شیـرآالت الکترونیکی

میباشد. 
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متوجه شدم

برای مشاهده صفحات دیگر از این دکمه ها

استفاده کنید.
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Kitchen Metis Set
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Ava Set

NEW
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شیـرهـای آشپزخـانه

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Kitchen



Eve
Code : 6130 -11-101 
Pull Down

More details

Zoe

Curve

Code : 6137-11-101

Code : 6145-11-101

Pull Down

More details

More details

kitchen

NEW



kitchen

Purif ication
Code : 6137-11-110

More details

Rita
Code : 6133-11-101
Top Line

More details

Rita
Code : 6133-11-110
Pull Out

More details



kitchen

Verona
Code : 6134-11-101
Top Line

More details

Verona
Code : 6134-11-110
Pull Down

More details

Rita
Code : 6133-11-191
Pull Out Touch

More details



kitchen

Merit
Code : 6129-11-101

More details

Ava
Code : 6127-11-110
Pull Out

More details

Verona
Code : 6134-11-191

More details

Pull Out Touch



kitchen

Konos
Code : 6126-11-101
Top Line

More details

Inox
Code : 6138-11-110
Pull Down

More details

Ava
Code : 6127-11-101
Top Line

More details



kitchen

Jet
Code : 6120-11-103
Top Line

More details

Meloda
Code : 6112-11-101
Top Line

More details

By Order

Sin
Code : 6131-11-101
Pull Down

More details



kitchen

Xmart
Code : 6119-11-113
Pull Out

More details

Eros
Code : 6118-11-101
Pull Out

More details

Eros
Code : 6118-11-102
Wall mounted

More details

By Order



kitchen

Marlino
Code : 6111-11-111
Pull Out

More details

Marlino
Code : 6111-11-099
Top Line

More details

Xmart
Code : 6119-11-111
Top Line

More details



Eve
Code : 6130 -11-101 
Pull Down

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 

kitchen

PVD Color



Eve

Code : 6130 -11-104 (PVD)
Pull Down

kitchen

Code : 6130 -11-105 (gold) 

PVD Color

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 



Eve
Code : 6130 -11-103 
Pull Down

kitchen

PVD Color

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 



Eve
Code : 6130 -11-115 
Pull Down

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 

PVD Color



Eve
Code : 6130 -11-132
Pull Down

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 

PVD Color



Eve
Code : 6130 -11-131
Pull Down

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 

PVD Color



Eve
Code : 6130 -11-134
Pull Down

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 

PVD Color



Eve
Code : 6130 -11-130 
Pull Down

kitchen

PVD Color

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 



Eve
Code : 6130 -11-135 
Pull Down

kitchen

PVD Color

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

   ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار 



Zoe
Code : 6137-11-101
Pull Down

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

kitchen

PVD Color



Zoe
Code : 6137-11-115
Pull Down

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

kitchen

PVD Color



Zoe
Code : 6137-11-102
Pull Down

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

kitchen

PVD Color



Curve
Code : 6145-11-101

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-110

kitchen

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-116

kitchen

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-111

kitchen

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-172

kitchen

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-178

kitchen

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Rita
Code : 6133-11-101
Top Line

kitchen

PVD Color



سردوش 

آبفشان 

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

اسپانیا ساخت   شلنگ پیسوار 

- علمک چرخان °٣٦٠

Rita
Code : 6133-11-110
Pull Out

kitchen



 Neoperl-Cache آبفشان -

- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

- علمک چرخان °٣٦٠

- مجهز به سیستم لمسی

- دارای شلنگ پول آت

Rita
Code : 6133-11-191
Pull Out Touch

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Verona
Code : 6134-11-101
Top Line

kitchen

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Verona
Code : 6134-11-105
Top Line

kitchen

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Verona
Code : 6134-11-110
Pull Down

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Verona
Code : 6134-11-120
Pull Down

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

- مجهز به سيستم لمسی

Verona
Code : 6134-11-191
Pull Down Touch

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Merit
Code : 6129-11-101

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Merit
Code : 6129-11-105

kitchen

PVD Color



Ava
Code : 6127-11-110
Pull Out

kitchen

 Pull-out سردوش  - 

 Neoperl آبفشان  - 

 -  شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 -  شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 -  علمک چرخان °٣٦٠



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Ava
Code : 6127-11-101
Top Line

kitchen

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Konos
Code : 6126-11-101
Top Line

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

kitchen

Konos
Code : 6126-11-102
Top Line



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Konos
Code : 6126-11-115
Top Line

kitchen



Inox
Code : 6138-11-110
Pull Down

kitchen

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

نور سفید یخی

مجهز به سردوش 

آبفشان 

سوییچ روشن و خاموش با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

  ٤٥ دقیقه

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

علمک چرخان °٣٦٠

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

دستگیره جدا از بدنه



 Pull-outسردوش - 

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - علمک چرخان °٣٦٠

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

Sin
Code : 6131-11-101
Pull Down

kitchen



 Pull-outسردوش - 

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - علمک چرخان °٣٦٠

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

Code : 6131-11-115
Pull Down

kitchen

Sin



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Jet
Code : 6120-11-103
Top Line

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Meloda
Code : 6112-11-101
Top Line

By Order

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Eros
Code : 6118-11-102
Wall mounted

By Order

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Eros
Code : 6118-11-101
Pull Out

kitchen



Pull-out سردوش - 

 Neoperl آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 - علمک چرخان °٣٦٠

kitchen

Xmart
Code : 6119-11-113
Pull Out



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Xmart
Code : 6119-11-111
Top Line

kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Xmart
Code : 6119-11-114
Top Line

kitchen



Marlino
Code : 6111-11-111
Pull Out

 Pull-outسردوش - 

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 - علمک چرخان °٣٦٠

kitchen



Marlino
Code : 6111-11-099
Top Line

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

kitchen



سری متیس

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Metis Set



Basin
Code : 6142-12-101

More details

Tub

Shower

Code : 6142-13-101

Code : 6142-14-101

More details

More details

Metis Set



Basin
Code : 6142-12-101

Metis Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6142-12-102

Metis Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6142-12-103

Metis Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6142-12-115

Metis Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6142-12-105

Metis Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Tub
Code : 6142-13-101

Metis Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6142-13-102

Metis Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6142-13-105

Metis Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6142-13-115

Metis Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6142-13-103

Metis Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Shower
Code : 6142-14-101

Metis Set

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



Shower
Code : 6142-14-115

Metis Set

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



Shower
Code : 6142-14-102

Metis Set

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



Shower
Code : 6142-14-103

Metis Set

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



Shower
Code : 6142-14-105

Metis Set

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



سری کالسیک

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Classic Set



Basin
Code : 6143-12-101

More details

Tub

Shower

Code : 6143-13-101

Code : 6143-14-101

More details

More details

Classic Set



 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

Basin
Code : 6143-12-101

PVD Color

Classic Set



 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

Tub
Code : 6143-13-101

PVD Color

Classic Set



Classic Set

Shower
Code : 6143-14-101

- شیر توالت اهرمی 

PVD Color



سری آوا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Ava Set



Kitchen
Code : 6127-11-110
Pull Out

More details

Kitchen

Basin

Code : 6127-11-101

Code : 6127-12-101

Top Line

More details

More details

Ava Set



Basin
Code : 6127-12-106
Tall Base Basin

More details

Tub

Shower

Code : 6127-13-101

Code : 6127-14-101

More details

More details

Ava Set



Kitchen
Code : 6127-11-110
Pull Out

Ava Set

 Pull-out سردوش  - 

 Neoperl آبفشان  - 

 -  شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 -  شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 -  علمک چرخان °٣٦٠



Kitchen
Code : 6127-11-101
Top Line

Ava Set

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

PVD Color



 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

Basin
Code : 6127-12-101

Ava Set

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-103

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-115

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-130

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-132

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-131

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-136

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-135

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-134

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-106
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-107
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-116
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-171
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-170
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-176
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-175
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-174
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



Basin
Code : 6127-12-172
Tall Base Basin

Ava Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

PVD Color



 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

Tub
Code : 6127-13-101

Ava Set

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-115

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-103

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-132

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-131

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-130

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-136

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-135

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Tub
Code : 6127-13-134

Ava Set

 Neoperl آبفشان -

- آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه  

- آبریز ثابت

- دایورتور از باال

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-101

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-115

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-103

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-130

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-135

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-134

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-132

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-131

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



Shower
Code : 6127-14-136

Ava Set

- شير توالت آوا 

PVD Color



سری مایــا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Maya Set



Basin
Code : 6141-12 -101

More details

Tub

Shower

Code : 6141-13 -101

Code : 6141-14-101

More details

More details

Maya Set



Basin
Code : 6141-12 - 101

Maya Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Tub
Code : 6141-13 -101

Maya Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه 

 دایورتور از باال

-

-

-



Shower
Code : 6141-14 -101

Maya Set

شير توالت مايـا -



سری زئوس

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Zeus Set



Basin
Code : 6125-12-101

More details

Tub

Shower

Code : 6125-13-101

Code : 6125-14-101

More details

Zeus Set

More details



 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Straightner یا آبفشان آبشاری Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

Basin
Code : 6125-12-101

Zeus Set



Basin
Code : 6125-12-102

Zeus Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Straightner یا آبفشان آبشاری Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin
Code : 6125-12-115

Zeus Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Straightner یا آبفشان آبشاری Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Tub
Code : 6125-13-101

Zeus Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Tub
Code : 6125-13-102

Zeus Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Tub
Code : 6125-13-115

Zeus Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Shower
Code : 6125-14-101

Zeus Set

شير توالت زئوس -



Shower
Code : 6125-14-102

Zeus Set

شير توالت زئوس -



Shower
Code : 6125-14-115

Zeus Set

شير توالت زئوس -



سری ریتـــا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Rita Set



Rita Set

Kitchen
Code : 6133-11-101
Top Line

More details

Kitchen
Code : 6133-11-110
Pull Out

More details

Kitchen
Code : 6133-11-191
Pull Out Touch

More details



Basin
Code : 6133-12-101

More details

Basin
Code : 6133-12-106
Tall Base Basin

More details

Rita Set

Tub
Code : 6133-13-101

More details



Shower
Code : 6133-14-101

More details

Rita Set



Kitchen
Code : 6133-11-101
Top Line

Rita Set

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

PVD Color



Kitchen
Code : 6133-11-110
Pull Out

Rita Set

سردوش 

آبفشان 

با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر شلنگ 

اسپانیا ساخت   شلنگ پیسوار 

- علمک چرخان °٣٦٠



Kitchen
Code : 6133-11-191
Pull Out Touch

Rita Set

 Neoperl-Cache آبفشان -

- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

- علمک چرخان °٣٦٠

- مجهز به سیستم لمسی

- دارای شلنگ پول آت



Basin
Code : 6133-12-101

Rita Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Basin
Code : 6133-12-106
Tall Base Basin

Rita Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Basin
Code : 6133-12-107
Tall Base Basin

Rita Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Tub
Code : 6133-13-101

Rita Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-

PVD Color



Shower
Code : 6133-14-101

Rita Set

- شير توالت ريتا 

PVD Color



سری ورونـــا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Verona Set



Kitchen
Code : 6134-11-101
Top Line

More details

Kitchen
Code : 6134-11-110
Pull Down

More details

Verona Set

Kitchen
Code : 6134-11-191

More details

Pull Out Touch



Basin
Code : 6134-12-101

More details

Basin
Code : 6134-12-106
Tall Base Basin

More details

Tub
Code : 6134-13-101

More details

Verona Set



Shower
Code : 6134-14-101

More details

Verona Set



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6134-11-101
Top Line

Verona Set

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6134-11-105
Top Line

Verona Set

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6134-11-110
Pull Down

Verona Set

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Code : 6134-11-120
Pull Down

Verona Set

Kitchen



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

- مجهز به سيستم لمسی

Kitchen
Code : 6134-11-191
Pull Down Touch

Verona Set



Basin
Code : 6134-12-101

Verona Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Basin
Code : 6134-12-106
Tall Base Basin

Verona Set

 شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Tub
Code : 6134-13-101

Verona Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه 

 دایورتور از باال

-

-

-

PVD Color



Shower
Code : 6134-14-101

Verona Set

- شیر توالت ورونا

PVD Color



سری زو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Zoe Set



Zoe Set

Kitchen
Code : 6137-11-101
Pull Down

More details

Purif ication
Code : 6137-11-110

More details

Kitchen

Basin
Code : 6137-12-101

More details



Shower
Code : 6137-14-101

More details

Tub
Code : 6137-13-101

More details

Zoe Set



Kitchen
Code : 6137-11-101
Pull Down

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

Zoe Set

PVD Color



Kitchen
Code : 6137-11-102
Pull Down

Zoe Set

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

PVD Color



Kitchen
Code : 6137-11-115
Pull Down

Zoe Set

- دریافت کننده ٣ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ٢٠١٦ 

Advanced Light Technology مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته -

LED نور سفید یخی -

Pull-out  مجهز به سردوش -

Neoperl-Cache آبفشان -

- سوییچ روشن و خاموشLED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از

 ٤٥ دقیقه

- شلنگ  Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

- علمک چرخان °٣٦٠

- شلنگ پیسوار  Ultra-flexساخت  Mateu اسپانیا

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-110

Zoe Set

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-116

Zoe Set

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-111

Zoe Set

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-178

Zoe Set

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Purification
Code : 6137-11-172

شير آشپزخانه Zoe دومنظوره ( همراه با تصفيه آب)  

Neoperl دارای دو آبفشان سیلیکونی از شرکت

دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

دارای ارتفاعی مناسب نسبت به شیرهای تاپ الین با ارتفاع 

خروج آب ۳٠٠ میلیمتر

شلنگ پیسوار  Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

آب دهی ۱۲ لیتر بردقیقه برای آب شهری و  ۸تا ۱٠ لیتر جهت

آب تصفیه

-

-

-

-

-

-

Zoe Set

PVD Color



Basin
Code : 6137-12-101

Zoe Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin
Code : 6137-12-102

Zoe Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin
Code : 6137-12-115

Zoe Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Tub
Code : 6137-13-101

Zoe Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Shower
Code : 6137-14-101

Zoe Set

- شیر توالت اهرمی



سری کواترو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Quattro Set



Quattro Set

Tub
Code : 6139-13-101

More details

Basin
Code : 6139-12-101

More details

Shower
Code : 6139-14-101

More details



Basin
Code : 6139-12-101

Quattro Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Basin
Code : 6139-12-102

Quattro Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Tub
Code : 6139 -13 -101

Quattro Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور

-

-

-

-

PVD Color



Shower
Code : 6139-14-101

Quattro Set

 شیر توالت اهرمی

 دستگیره چپ

-

-

PVD Color



سری جنسیس

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Genesis Set



Genesis Set

Tub
Code : 6128-13-101

More details

Basin
Code : 6128-12-101

More details

Shower
Code : 6128-14-101
Thermostatic

More details



Basin
Code : 6128-12-101

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl-Cache آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

Genesis Set



Tub
Code : 6128-13-101

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-

Genesis Set



Shower
Code : 6128 -14 -101
Thermostatic

شیر توالت ترموستاتیک

 کارتریج ترموستاتیک 

 کلید Stop در دمای ٣٨ درجه سانتیگراد و قابلیت افزایش دما 

  تا ٥٠ درجه

-

-

-

Genesis Set



سری اراتـو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Erato Set



Erato Set

Basin
Code : 6140 -12 -106
Tall Base Basin

More details

Basin
Code : 6140 -12-101

More details

Tub
Code : 6140 -13-101

More details



Erato Set

Shower
Code : 6140 -14 -101

More details



Basin
Code : 6140-12-101

Erato Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Erato Set

 - شیر دستشویی اهرمی پايه بلند

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

Basin
Code : 6140 -12 -106
Tall Base Basin

PVD Color



Tub
Code : 6140-13-101

Erato Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-

PVD Color



Shower
Code : 6140-14-101

Erato Set

- شیر توالت اهرمی

PVD Color



سری مریت

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Merit Set



Merit Set

Basin
Code : 6129-12-103

More details

Basin joystick
Code : 6129-12-101

More details

Kitchen
Code : 6129-11-101

More details



Merit Set

Shower
Code : 6129-14-101

More details

Tub
Code : 6129-13-101

More details



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6129-11-101

Merit Set

PVD Color



آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6129-11-105

Merit Set

PVD Color



Basin
Code : 6129-12-103

Merit Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin joystick
Code : 6129-12-101

Merit Set

 شیر دستشویی اهرمی جوی استیک

 Neoperl-Straightnerآبفشان آبشاری 

 آب دهی ٩-١٢ لیتر در دقیقه

 مجهز به تنظیم کننده جریان به منظور عدم پاشش آب

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-



Tub
Code : 6129-13-101

Merit Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ٩-١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز متحرک

 دایورتور از زیر

-

-

-

-



Shower
Code : 6129-14-101

Merit Set

- شیر توالت اهرمی



سری جت

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Jet Set



Basin
Code : 6120-12-101

More details

Tub
Code : 6120-13-101

More details

Kitchen
Code : 6120-11-103
Top Line

More details

Jet Set



Shower
Code : 6120-14-101

More details

Jet Set



Jet Set

Kitchen
Code : 6120-11-103
Top Line

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Jet Set

Basin
Code : 6120-12-101

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-



Jet Set

Basin
Code : 6120-12-102

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Jet Set

Tub
Code : 6120-13-101

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Jet Set

Shower
Code : 6120-14-101

- شیر توالت اهرمی



سری دومو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Domo Set



Kitchen
Code : 6111-11-099
Top Line

More details

Kitchen

Domo handle

Code : 6111-11-111

Code : 6111-11-123

Pull Out

Top line

More details

More details

Kitchen

Domo Set



Basin
Code : 6114-12-101
Swivelled Spout

More details

Basin

Tub

Code : 6114 -12-103

Code : 6114 -13-101

More details

More details

Domo Set



Shower
Code : 6114-14-101

More details

Domo Set



Domo Set

Kitchen
Code : 6111-11-099
Top Line

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Domo Set

Kitchen
Code : 6111-11-111
Pull Out

 Pull-outسردوش - 

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 - علمک چرخان °٣٦٠



Domo handle
Code : 6111-11-123

Domo Set

Kitchen

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Basin
Code : 6114-12-101
Swivelled Spout

Domo Set

 شیر دستشویی اهرمی

 آبریز متحرک

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-



Basin
Code : 6114-12-103

Domo Set

 شير دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin
Code : 6114-12-105

Domo Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Tub
Code : 6114-13-101

Domo Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Tub
Code : 6114-13-102

Domo Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Shower
Code : 6114-14-101

Domo Set

- شیر توالت اهرمی



سری اکسمارت

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Xmart Set



Kitchen
Code : 6119-11-113
Pull Out

More details

Kitchen
Code : 6119-11-111
Top Line

More details

Xmart Set

Basin
Code : 6119-12-101

More details



Xmart Set

Tub
Code : 6119-13-101

More details

Shower
Code : 6119-14-101

More details



Xmart Set

Pull-out سردوش - 

 Neoperl آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 - علمک چرخان °٣٦٠

Kitchen
Code : 6119-11-113
Pull Out



Kitchen
Code : 6119-11-111
Top Line

Xmart Set

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Kitchen
Code : 6119-11-114
Top Line

Xmart Set

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Basin
Code : 6119-12-101

Xmart Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Basin
Code : 6119-12-104

Xmart Set

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Tub
Code : 6119-13-101

Xmart Set

 Neoperl آبفشان 

 دایورتور از باال

-

-



Tub
Code : 6119-13-103

Xmart Set

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Shower
Code : 6119-14-101

Xmart Set

- شیر توالت اهرمی



سری ارکینو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Orcino Set



Basin
Code : 6116-12-101

More details

Tub
Code : 6116-13-101

More details

Orcino Set

Shower
Code : 6116-14-101

More details

By Order

By Order



Basin
Code : 6116-12-101

Orcino Set

By Order

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Orcino Set

Tup
Code : 616-13-101

By Order

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Shower
Code : 6116 -14 -101

Orcino Set

- شیر توالت اهرمی



سری مارلینو

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Marlino Set



Marlino Set

Kitchen
Code : 6111-11-099
Top Line

More details

Kitchen
Code : 6111-11-111
Pull Out

More details

Basin
Code : 6111-12-105

More details

By Order



Marlino Set

Bideh
Code : 6111-15-105

More details

Tub
Code : 6111-13-105

More details

Shower
Code : 6111-14-105

More details

By Order

By Order

By Order



Marlino Set

Kitchen
Code : 6111-11-099
Top Line

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Marlino Set

Kitchen
Code : 6111-11-111
Pull Out

 Pull-outسردوش - 

 Neoperl-Cache آبفشان - 

 - شلنگ Pull-out با طول بیش از ٦٠٠ میلیمتر

 - شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

 - علمک چرخان °٣٦٠



Marlino Set

Basin
Code : 6111-12-105

By Order

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Marlino Set

Bideh
Code : 6111-15-105

By Order

 شیر توالت اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Marlino Set

Tub
Code : 6111-13-105

By Order

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Marlino Set

Shower
Code : 6111-14-105

By Order

- شیر توالت اهرمی



سری ملــودا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Meloda Set



Kitchen
Code : 6112-11-101
Top Line

More details

More details

More details

By Order

Meloda Set

Basin
Code : 6112-12-101

By Order

Basin
Code : 6112-13-101

By Order



Shower
Code : 6112-14-101
Top Line

More details

By Order

Meloda Set



Meloda Set

Kitchen
Code : 6112-11-101
Top Line

By Order

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Meloda Set

Basin
Code : 6112-12-101

By Order

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Meloda Set

Basin
Code : 6112-13-101

By Order

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



Meloda Set

Shower
Code : 6112-14-101

By Order

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 

-

-

-



سری اروس

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Eros Set



Kitchen
Code : 6118-11-102
Wall mounted

More details

Kitchen
Code : 6118-11-101
Wall mounted

More details

By Order

By Order

Basin
Code : 6118-12-101

More details

By Order

Eros Set



Shower
Code : 6118-13-101

More details

By Order

Tub
Code : 6118-14-101

More details

By Order

Eros Set



Eros Set

Kitchen
Code : 6118-11-102
Wall mounted

By Order

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Eros Set

Kitchen
Code : 6118 -11-101
Pull Out

By Order

آبفشان 

اسپانیا ساخت  شلنگ پیسوار 

علمک چرخان °٣٦٠



Eros Set

Basin
Code : 6118-12-101

By Order

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-



Eros Set

Tub
Code : 6118-14-101

By Order

- شیر توالت اهرمی



Eros Set

Shower
Code : 6118-13-101

By Order

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-



سری فورمــا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Forma Set



Basin
Code : 6117-12-101

More details

Tub
Code : 6117-13-101

More details

By Order

By Order

Shower
Code : 6117-14-101

More details

By Order

Forma Set



Forma Set

Basin
Code : 6117-12-101

By Order

 شیر دستشویی اهرمی

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

PVD Color



Forma Set

Tub
Code : 6117-13-101

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-

By Order

PVD Color



Forma Set

Tub
Code : 6117-13-102

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 آبریز ثابت

 دایورتور از باال

-

-

-

-

By Order

PVD Color



Forma Set

Shower
Code : 6117 -14-101

By Order

- شیر توالت اهرمی

PVD Color



Forma Set

Shower
Code : 6117-14 -102

By Order

- شیر توالت اهرمی

PVD Color



سری ترموستاتیک

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Thermostatic Set



Tub
Code : 6125-13-105

More details

Shower
Code : 6125-14-105

More details

Termostatic Set



Termostatic Set

Tub
Code : 6125-13-105



Termostatic Set

Shower
Code : 6125-14-105



شیرهای توکار

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Concealed



More details

More details

More details

Concealed

Verona - Tub 1
Code : 6134-13-601

Verona - Tub 2
Code : 6134-12-602

Verona - Tub 3
Code : 6134-12-603



More details

More details

Verona - Tub 4
Code : 6134-13- 604

Verona - Shower
Code : 6134-14- 601

Verona - Basin
Code : 6134-12- 602

More details

Concealed



More details

More details

Verona Type 3
Tub-Central
Code : 6134-13-501

More details

Concealed

Verona Type 4

Verona

Shower-Central

Shower-Central

Code : 6134-13-502

Code : 6134-14-501



Zoe - Tub 1
Code : 6136 -13 -251

More details

Zoe - Tub 2
Code : 6136 -13 -222

More details

Zoe - Tub 3
Code : 6136 -13 -253

More details

Concealed

(S30)

(S30)

(S30)



Zoe - Tub 4
Code : 6136-13-354

More details

Zoe - Tub 1
Code : 6136-13-221

More details

Zoe - Tub 3
Code : 6136-13-223

More details

Concealed

(S30)

(S25)

(S25)



Zoe - Tub 4
Code : 6136-13-224

More details

Zoe - Shower
Code : 6136-14-202

More details

Zoe - Basin
Code : 6136-12-202

More details

Concealed

(S25)

(S25)



Zoe - Basin
Code : 6136-13-224

More details

Concealed

Code : 6136-12-101

More details

More details

Basin-Central

Code : 6136-13-101
Tub-Central



More details

Code : 6136-14-101
Shower-Central

Concealed

Ava - Tub 1
Code : 6136-13-121

More details

Ava - Tub 2
Code : 6136-13-103

More details



Concealed

Ava - Tub 3
Code : 6136-13-104

More details

Ava - Tub 4
Code : 6136-13-124

More details

Wall mounted 
shower head
Code : 6136-13-110

More details



Concealed

Ava - Basin

Ava - Basin

Code : 6136-12-102

Code : 6136-12-122

More details

More details

Ava 
ElectronicBasin
Code : 6136-12-122
Intelligent Basin

More details



Concealed

More details

Ava

Code : 6113-12-501

Basin-Central

Ava - Shower
Code : 6136-14-102

More details



Concealed

Verona - Tub 1
Code : 6134-13-601

متعلقات حمام تیپ ١ :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Verona - Tub 1
Code : 6134-13-601

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ١ :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Tub 1
Code : 6134-13-601

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ١ :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Tub 2
Code : 6134-12-602

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ۲ :

پنل اصلی بدون جای دایورتور

صفحه آب بندی داخلی

زانو دیوار پایه دار

صفحه فلزی کوچک

شلنگ حمام

پایه شلنگ حمام

گوشی

اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Tub 2
Code : 6134-12-602

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ۲ :

پنل اصلی بدون جای دایورتور

صفحه آب بندی داخلی

زانو دیوار پایه دار

صفحه فلزی کوچک

شلنگ حمام

پایه شلنگ حمام

گوشی

اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Tub 2
Code : 6134-12-602

متعلقات حمام تیپ ۲ :

پنل اصلی بدون جای دایورتور

صفحه آب بندی داخلی

زانو دیوار پایه دار

صفحه فلزی کوچک

شلنگ حمام

پایه شلنگ حمام

گوشی

اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Verona - Tub 3
Code : 6134-12-603

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

  صفحه آب بندی داخلی

  بازوی سقفی با قالپاق

  سردوش

  زانو دیوار پایه دار

  صفحه فلزی کوچک

  شلنگ حمام

  پایه شلنگ حمام

  گوشی

  اهرم(دستگیره)

PVD Color



Concealed

Verona - Tub 3
Code : 6134-12-603

PVD Color

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

  صفحه آب بندی داخلی

  بازوی سقفی با قالپاق

  سردوش

  زانو دیوار پایه دار

  صفحه فلزی کوچک

  شلنگ حمام

  پایه شلنگ حمام

  گوشی

  اهرم(دستگیره)



Concealed

Verona - Tub 3
Code : 6134-12-603

PVD Color

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

  صفحه آب بندی داخلی

  بازوی سقفی با قالپاق

  سردوش

  زانو دیوار پایه دار

  صفحه فلزی کوچک

  شلنگ حمام

  پایه شلنگ حمام

  گوشی

  اهرم(دستگیره)



Concealed

Verona - Tub 4

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام

 گوشی

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Code : 6134-13- 604

PVD Color



Concealed

Verona - Tub 4
Code : 6134-13- 604

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام

 گوشی

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Tub 4
Code : 6134-13- 604

PVD Color

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام

 گوشی

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Shower
Code : 6134-14- 601

PVD Color

متعلقات توالت توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار  

 صفحه فلزی کوچک

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Shower
Code : 6134-14- 601

PVD Color

متعلقات توالت توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار  

 صفحه فلزی کوچک

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Verona - Shower
Code : 6134-14- 601

متعلقات توالت توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار  

 صفحه فلزی کوچک

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Verona - Basin
Code : 6134-12- 602

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Verona - Basin
Code : 6134-12- 602

PVD Color

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-



Concealed

Verona - Basin
Code : 6134-12- 622

PVD Color

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-



Concealed

-

-

-

-

Verona Type 3
Tub - Central
Code : 6134-13-501

دارای کارتریج های  Push button با پاس کــردن تست طـول

 عمر ۵۰۰,۰۰۰ سیکل

قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی

و وان پر کن

قابلیت نصب سردوش های ماساژور

دارای باکــس پالستیــکی محافــظ بدنه و کاور جهت محافظت 

از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی



Concealed

Verona Type 4
Shower-Central
Code : 6134-13-502

-

-

-

-

دارای کارتریج های  Push button با پاس کــردن تست طـول

 عمر ۵۰۰,۰۰۰ سیکل

قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی

و وان پر کن

قابلیت نصب سردوش های ماساژور

دارای باکــس پالستیــکی محافــظ بدنه و کاور جهت محافظت 

از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی



Concealed

Verona
Shower-Central
Code : 6134-14-501

-

-

-

شیر مرکزی (قســمت داخل کار) بدون قابلیت نصــب دایورتور 

جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ١ و ٢)

باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

محافظ مشکی رنگ کارتریج



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-251 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-261

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

(S30)



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-271

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

(S30)



Concealed

Zoe - Tub2
Code : 6136-13-222

متعلقات حمام تیپ ۲ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub2
Code : 6136-13-242

متعلقات حمام تیپ ۲ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub2
Code : 6136-13-222

متعلقات حمام تیپ ۲ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136-13-253 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۳ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136-13-263 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۳ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136-13-273

متعلقات حمام تیپ ۳ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(S30)



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-354 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-264 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-274 (S30)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

 پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-221 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-231 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub1
Code : 6136-13-241 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۱ :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136-13-223 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136 -13 -233 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub3
Code : 6136-13-243 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۳ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 زانو دیوار پایه دار
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-224 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-234 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Tub4
Code : 6136-13-244 (S25)

متعلقات حمام تیپ ۴ :

  پنل اصلی با جای دایورتور
 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق
 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 
 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام
 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 
 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Shower
Code : 6136-14-202

 متعلقات توالت توکار: 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Shower
Code : 6136-14-204

 متعلقات توالت توکار: 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Shower
Code : 6136-14-205

 متعلقات توالت توکار: 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Basin
Code : 6136-12-202

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

 

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Basin
Code : 6136-12-204

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

 

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Basin
Code : 6136-12-216

متعلقات دستشویی توکار :

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

 

-

-

-

-



Concealed

Zoe - Basin
Code : 6136-13-224

 

-

-

-

-



Concealed

 Basin Central
Code : 6136-12-101

 شیر مرکزی توکار دستشویی

 باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

-

-



Concealed

Tub Central
Code : 6136-13-101

 شیر مرکزی (قسمت داخل کار) با قابلیت نصب دایورتور جهت 

نصب متعلقات حمام (تیپ ٣ و ٤)

 دایورتور آلمانی

 باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

 محافظ مشکی رنگ کارتریج

 محافظ مشکی دایورتور

-

-

-

-

-



Concealed

 Shower Central
Code : 6136-14-101

 شیر مرکزی (قسمت داخل کار) بدون قابلیت نصب دایورتور جهت

 نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ١ و ٢)

 باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

 محافظ مشکی رنگ کارتریج

-

-

-

-



Concealed

Ava- Tub1
Code : 6136-13-121

متعلقات حمام تیپ ١  :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub1
Code : 6136-13-107

متعلقات حمام تیپ ١  :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub1
Code : 6136-13-116

متعلقات حمام تیپ ١  :

 پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub2
Code : 6136-13-103

متعلقات حمام تیپ ۲  :

  پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub2
Code : 6136-13-108

متعلقات حمام تیپ ۲  :

  پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub2
Code : 6136-13-117

متعلقات حمام تیپ ۲  :

  پنل اصلی بدون جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 زانو دیوار پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub3
Code : 6136-13-104

متعلقات حمام تیپ ۳  :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub3
Code : 6136-13-109

متعلقات حمام تیپ ۳  :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub3
Code : 6136-13-118

متعلقات حمام تیپ ۳  :

 پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 زانو دیوار پایه دار

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub4
Code : 6136-13-124

متعلقات حمام تیپ ۴  :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub4
Code : 6136-13-111

متعلقات حمام تیپ ۴  :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Tub4
Code : 6136-13-119

متعلقات حمام تیپ ۴  :

  پنل اصلی با جای دایورتور

 صفحه آب بندی داخلی

 بازوی سقفی با قالپاق

 سردوش

 وان پر کن با دایورتور 

 صفحه فلزی کوچک

 شلنگ حمام

 پایه شلنگ حمام 

 گوشی 

 اهرم(دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Wall mounted shower head
Code : 6136-13-110

بازویی ديواری با قابليت نصب سر دوش -

PVD Color



Concealed

Ava- Basin
Code : 6136-12-102

متعلقات دستشویی توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Basin
Code : 6136-12-104

متعلقات دستشویی توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Ava- Basin
Code : 6136-12-116

متعلقات دستشویی توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 آبریز

 اهرم (دستگیره)

 

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

Code : 6136 -12 - 500
Intelligent Basin 

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

CD  مشخصات باطری : ۶ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠/۵ ثانیه تا زمان دلخواه

حداکثر دمای آب : تا ۸٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان

آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه

قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر 

قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دایم سنسور جهت استفاده

در مواقع خاص

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ava 
ElectronicBasin

PVD Color



Concealed

Ava - Basin
Code : 6136-12-122

شیر دستشویی توکار دو تکه آوا

 

-

PVD Color



Concealed

Ava - Basin
Code : 6136-12-122

شیر دستشویی توکار دو تکه آوا

 

-

PVD Color



Concealed

Ava - Basin
Code : 6136-12-125

شیر دستشویی توکار دو تکه آوا

 

-

PVD Color



Concealed

Ava-Shower
Code : 6136-14-102

PVD Color

 متعلقات توالت توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Ava-Shower
Code : 6136-14-105

PVD Color

 متعلقات توالت توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-



Concealed

Ava-Shower
Code : 6136-14-104

 متعلقات توالت توکار : 

 پنل اصلی 

 صفحه آب بندی داخلی

 شلنگ توالت

 پایه شلنگ

 زانو دیواری پایه دار 

 صفحه فلزی کوچک 

 اهرم ( دستگیره)

 

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Concealed

 شیر مرکزی توکار دستشویی

 باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

-

-

Ava

Code : 6113-12-501

Basin-Central



شیرهای هوشمند

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Intelligent



Ava
Code : 6127-12-114
Intelligent Basin 

More details

Intelligent

Zeus
Code : 6125-12-110
Intelligent Basin 

More details

Ava - Concealed 
Code : 6136 -12 - 601

More details

Intelligent Basin 



Iqua
Code : 6113-12-102
Intelligent Basin 

More details

Intelligent

Merit
Code : 6129-12-110
Intelligent Basin 

More details

Domo
Code : 6114-12-114
Intelligent Basin 

More details



Intelligent

Harmonia
Code : 6135-12-110
Intelligent Basin 

More details



Intelligent

Ava
Intelligent Basin
Code : 6127-12-114

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

آبی و قرمز

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

مشخصات باطری : ٦ ولت

مشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

آبفشان

آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Ava
Intelligent Basin
Code : 6127-12-118

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

آبی و قرمز

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

مشخصات باطری : ٦ ولت

مشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

آبفشان

آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Ava
Intelligent Basin
Code : 6127-12-117

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

آبی و قرمز

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

مشخصات باطری : ٦ ولت

مشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

آبفشان

آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Ava- Basin
Code : 6136-12- 601

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

CD  مشخصات باطری : ۶ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠/۵ ثانیه تا زمان دلخواه

حداکثر دمای آب : تا ۸٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان

آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه

قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر 

قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دایم سنسور جهت استفاده

در مواقع خاص

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intelligent

Intelligent Concealed Basin

PVD Color



Intelligent

Zeus
Intelligent Basin
Code : 6125-12-110

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Zeus
Intelligent Basin
Code : 6125-12-113 

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Zeus
Intelligent Basin
Code : 6125-12-117 

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Domo
Intelligent Basin
Code : 6114-12-114

لوژی نوری پیشرفته مجهز 

آبی و قرمز

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

مشخصات باطری : ٦ ولت

مشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت

مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

نمایشگر هشدار اتمام باطری

دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

آبفشان

آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

اسپانیا ساخت شلنگ پیسوار

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVD Color



Intelligent

Iqua
Intelligent Basin

Code : 6113-12-102

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Code : 6113-12-108

عملکرد با باطری

عملکرد با برق و باطری



Intelligent

Iqua
Intelligent Basin
Code : 6113-12-109

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Intelligent

Merit
Intelligent Basin

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Code : 6129-12-110



Intelligent

Harmonia
Intelligent Basin
Code : 6135-12-110

 سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی

 DC مشخصات باطری : ٦ ولت 

 AC/DCمشخصات آداپتور :٢٢٠ به ٦ ولت 

 مدت زمان جریان آب : ٠٫٥ تا ٤ ثانیه

 حداکثر دمای آب : تا ٨٠ درجه سانتیگراد

 نمایشگر هشدار اتمام باطری

 دامنه سنسور : ١٨ تا ٢٢ سانتیمتر

 Neoperl آبفشان 

 آب دهی ١٢ لیتر در دقیقه

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



علم های یونیکا

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Shower Slider



Otana
Code : 6199-13-152

More details

Shower Slider

Onix
Code : 6199-13-501

More details

Vision
Code : 6199-13-151

More details



Vision 2
Code : 6199-13-157

More details

Shower Slider

Oracele

Oracele S

Code : 6199-13-150

Code : 6199-13-169
(circle) 

More details

More details



Shower Slider

Oracele 2

Tennis

Code : 6199-13-156

Code : 6199-13-133

More details

More details

Oracele S
Code : 6199-13-170
(Square) 

More details



Shower Slider

Lady
Code : 6199-13-120

More details

Fit air
Code : 6199-13-104
(Square) 

More details



Shower Slider

Otana
Code : 6199-13-152

- علم يونيکا اتاناُ



Otana
Code : 6199-13-152

Shower Slider

- علم يونيکا اتاناُ



Onix
Code : 6199-13-501

Shower Slider

- علم يونيکا انیکس      



Onix
Code : 6199-13-501

Shower Slider

- علم يونيکا انیکس      



Vision
Code : 6199-13-151

Shower Slider

-

-

-

-

-

-

V 3.0 +EDR : ساپورت بلوتوث 

 دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ١٠ متر فاصله 

 تا ١٠ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت 

کردن تلفن می باشد .

 فرکانس ارسالی : ١٠ گیگاهرتز

 نوع شارژ وباتری: باتری ٥ ولت – ٥٠٠ میلی آمپر

 باتری لیتیم١١٠٠ میلی آمپر

-

-

-

-

-

-



Vision
Code : 6199-13-151

Shower Slider

V 3.0 +EDR : ساپورت بلوتوث 

 دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ١٠ متر فاصله 

 تا ١٠ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت 

کردن تلفن می باشد .

 فرکانس ارسالی : ١٠ گیگاهرتز

 نوع شارژ وباتری: باتری ٥ ولت – ٥٠٠ میلی آمپر

 باتری لیتیم١١٠٠ میلی آمپر

-

-

-

-

-

-



Vision 2
Code : 6199-13-157

Shower Slider

V 3.0 +EDR : ساپورت بلوتوث 

 دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ١٠ متر فاصله 

 تا ١٠ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت 

کردن تلفن می باشد .

 فرکانس ارسالی : ١٠ گیگاهرتز

 نوع شارژ وباتری: باتری ٥ ولت – ٥٠٠ میلی آمپر

 باتری لیتیم١١٠٠ میلی آمپر

-

-

-

-

-

-



Vision 2
Code : 6199-13-157

Shower Slider

V 3.0 +EDR : ساپورت بلوتوث 

 دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ١٠ متر فاصله 

 تا ١٠ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت 

کردن تلفن می باشد .

 فرکانس ارسالی : ١٠ گیگاهرتز

 نوع شارژ وباتری: باتری ٥ ولت – ٥٠٠ میلی آمپر

 باتری لیتیم١١٠٠ میلی آمپر

-

-

-

-

-

-



Oracele
Code : 6199-13-150

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل       ُ



Oracele
Code : 6199-13-150

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele
Code : 6199-13-500 (Gold)

 6199-13-403 (Golden)

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele

Shower Slider

Code : 6199 -13 - 406

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل       ُ

Code : 6199-13-405

PVD Color



Oracele

Shower Slider

Code : 6199-13-404

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele

Shower Slider

Code : 6199-13-402

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele

Shower Slider

Code : 6199-13-401  

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele

Shower Slider

Code : 6199-13-400

- علم يونيکا اراکل       ُ

PVD Color



Oracele S
(Circle)

Shower Slider

Code : 6199-13-169

(S)- علم يونيکا اراکل       سردوش دايرهُ



Oracele S
Code : 6199-13-169
(Circle)

Shower Slider

(S)- علم يونيکا اراکل       سردوش دايرهُ



Oracele S
Code : 6199-13-170
(Square)

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل (S) سردوش مربعُ

PVD Color



Oracele S
Code : 6199-13-170
(Square)

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل (S) سردوش مربعُ

PVD Color



Oracele 2
Code : 6199-13-156

Shower Slider

- علم يونيکا اراکل۲  ُ



Tennis
Code : 6199-13-133

Shower Slider

- علم يونيکا با سردوش سه حالته



Fit air
Code : 6199-13-104

Shower Slider

 علم يونيکا فيت اير با سردوش سوئیسی

- ۵۰درصد صرفه جویی در مصرف آب

-



Lady
Code : 6199-13-120

Shower Slider

- علم يونيکا ليدی



محصوالت کاهنده مصرف

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2020-2.0

KWC | Water Saving



Fit air
Code : 2311-14-176

More details

Swivel Perlator
Code : 2311-13-179

More details

Water Saving

Code : 6199-15-101

More details

Piswar



Anti theft
Perlator
Code : 2311-99-104

More details

Code : 2311-99-099

More details

Water Saving

Silicon
Perlator

Perlator
Code : 2311-99-102

More details



Docol-Basin
Code : 6113-12-105

More details

Code : 6199-14-101

More details

Water Saving

Hose

By Order

Dolphin
Code : 6113-12-103

More details

By Order



Water Saving

Code : 6199-14-102

More details

Hose



Piswar
Code : 6199-15-101

Water Saving

قابليت وصل به کليه شيرها با رزوه استاندارد ( آشپزخانه، 

دستشویی و توالت)

قابليت چرخش به اطراف 

آبکاری براق نيکل / کروم

آبفشان منحصر به فرد با جذب حداقل رسوبات آهکی

خروجي آب کامال صاف و بدون پاشش

حداکثر صدای ایجاد شده ١٥ دسیبل

مطابق با استاندارد             اروپا و ٦٦٧٨ ملی ایران 

صرفه جویی ٣٠ الی٤٠ درصد به دلیل مخلوط نمودن آب با هوا

عدم چسبندگی رسوبات به آبفشان بر خالف آبفشان های 

مرسوم با توری فلزی

حداکثر میزان خروجی آب ٧ لیتر در دقیقه در فشار حداکثر ٣ بار

دارای قابلیت تمیز نمودن رسوبات و مواد آهکی



Fit air
Code : 2311-12 - 026

Water Saving



Fit air

Water Saving

Code : 2311-12 - 027



Perlator
Code : 2311-13-179

Water Saving

Swivel

قابليت وصل به کليه شيرها با رزوه استاندارد ( آشپزخانه، 

دستشویی و توالت)

قابليت چرخش به اطراف 

آبکاری براق نيکل / کروم

آبفشان منحصر به فرد با جذب حداقل رسوبات آهکی

خروجي آب کامال صاف و بدون پاشش

حداکثر صدای ایجاد شده ١٥ دسیبل

مطابق با استاندارد             اروپا و ٦٦٧٨ ملی ایران 

صرفه جویی ٣٠ الی٤٠ درصد به دلیل مخلوط نمودن آب با هوا

عدم چسبندگی رسوبات به آبفشان بر خالف آبفشان های 

مرسوم با توری فلزی

حداکثر میزان خروجی آب ٧ لیتر در دقیقه در فشار حداکثر ٣ بار

دارای قابلیت تمیز نمودن رسوبات و مواد آهکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(db)

En246



Perlator
Code : 2311-99-102

Water Saving

 قابليت وصل به کليه شيرها با رزوه استاندارد

 جریان آب کامال صاف و یکنواخت حتی در شرایط دبی پائین آب

(db)حداکثر صدای ایجاد شده ١٥ دسیبل 

 مطابق با استاندارد EN٢٤٦ اروپا و ٦٦٧٨ ملی ایران 

 عدم چسبندگی رسوبات بر خالف آبفشان های مرسوم توری فلزی

 دارای صفحه گنبدی شکل برآمده یکپارچه و ضد آلودگی که هرگونه

 رسوب و ذره ناخالص را فیلتر میکند

 صرفه جویی بین ٣٠ الی٤٠ درصد به دلیل مخلوط شدن آب با هوا

 مقاوم در برابر عبور جریان آب تا حرارت حداقل ٧٠ درجه سانتیگراد

 حداکثر میزان خروجی آب ٧ لیتر در دقیقه

 امکان تمیز کردن آبفشان از رسوبات و مواد آهکی از طریق باز کردن 

 آبفشان و شستشو با آب

 کنترل برای حداقل دبی خروجی تا فشارهای حداکثر ٥ اتمسفر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Perlator
Code : 2311-99-104

Water Saving

Anti theft

 دارای آچار مخصوص جهت باز و بسته نمودن شیر

 مقاوم در برابر عبور جریان آب تا حرارت حداقل ٧٠ درجه سانتیگراد

 مطابق با استاندارد EN٢٤٦ اروپا و ٦٦٧٨ ملی ایران 

 کنترل کنندگی برای حداقل دبی خروجی تا فشارهای حداکثر ٥ اتمسفر

 مقاوم در برابر تشکیل رسوبات آهکی 

 شستشو و پاک نمودن آبفشان ها به راحتی میسر میباشد

 کاربرد در مکان های عمومی جهت جلوگیری از سرقت

 صرفه جویی بین ٣٠ الی٤٠ درصد به دلیل مخلوط شدن آب با هوا

-

-

-

-

-

-

-

-



Perlator
Code : 2311-99-099

Water Saving

Silicon

 قابليت وصل به کليه شيرها با رزوه استاندارد

پاک نمودن آسان رسوبات آهکی با سر انگشتان و بدون نياز به 

باز کردن آبفشان 

 جریان آب کامال صاف و یکنواخت حتی در شرایط دبی پائین آب

(db)حداکثر صدای ایجاد شده ١٥ دسیبل 

 مطابق با استاندارد EN٢٤٦ اروپا و ٦٦٧٨ ملی ایران 

 دارای صفحه گنبدی شکل برآمده یکپارچه و ضد آلودگی که هرگونه

 رسوب و ذره ناخالص را فیلتر میکند

 صرفه جویی بین ٣٠ الی٤٠ درصد به دلیل مخلوط شدن آب با هوا

 مقاوم در برابر عبور جریان آب تا حرارت حداقل ٧٠ درجه سانتیگراد

 حداکثر میزان خروجی آب ٧ لیتر در دقیقه

 کنترل برای حداقل دبی خروجی تا فشارهای حداکثر ٥ اتمسفر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Dolphin
Code : 6113-12-103

Water Saving

By Order

 شیر دستشویی فشاری

 Neoperl آبفشان 

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-



Code : 6113-12-105

Water Saving

By Order
Docol-Basin

 شیر فشاری زماندار کم مصرف روشویی

 Neoperl آبفشان 

 شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

-

-

-



Code : 6199-14-101

Water Saving

Hose

- شلنگ توالت فلزی آنتی باکتريال 

PVD Color



Code : 6199-14-102

Water Saving

Hose

- شلنگ توالت فلزی آنتی باکتريال 
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درباره        ایران

تماس با دفتر مرکزی

نمایش ست محصوالت
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شیرآالت لمسی

مجهز به سیستم روشنایی

تامین برق توسط باتری

تامین برق توسط برق شهری

تامین برق توسط باتری و برق شهری

(Multi-Color)قابل ارائه به صورت رنگی 

قرمز

نارنجی

زرد

سبز

آبی

بنفش

مشکی

سفید

مشکی براق PVDکروم

 PVD طالیی براق 

 PVD رزگلد براق

 PVD رزگلد مات

 PVD طالیی مات     

PVD کروم مات



تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمالدین اسد آبادی 

انتهای خیابان ۶۶ - پالک ۳۸

دفتـر مرکـزی

02188211750

02188211738

info@kwciran.com

https://ismt.ir/R/KWC_Telegram_Channel
https://ismt.ir/R/KWC_BOT
https://ismt.ir/R/KWC_BOT
https://ismt.ir/R/KWC_Facebook
https://ismt.ir/R/KWC_Instagram
https://ismt.ir/R/KWC_Linkedin
https://ismt.ir/R/KWC_Youtube
https://ismt.ir/R/KWC_Aparat
https://ismt.ir/R/KWC_WEBSITE
https://ismt.ir/R/KWC_Agencies
https://ismt.ir/R/KWC_VIDEO
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SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

www.smartcatalog.ir

https://smartcatalog.ir/

