... تــحــقــق رویــاها

The realization of dreams...

about us...

گـروه تـولـیــدی بـازرگـانـی بـومــرنـگ
گروه تولیدی بازرگانی بومرنگ فعالیت خود را در زمینه صنعت ساختمان ،از سال  1371آغاز نمود و با بهره
گیری از کادری مجرب در پی ارائه مرغوبترین کاالها ،از معروفترین برندهای دنیا به مشتریان خود
بوده است .این شرکت در ابتدا کاالهای وارداتی خود را با برند  S.V.A.Dارائه نمود و پس از دستیابی به
موفقیتهای چشمگیر در این عرصه و به منظور بهره بردن از نامی کامال ایرانی با نام تجاری لیراپارس
به فعالیت خود ادامه داد .در سال  1388شرکت لیراپارس به منظور بهره بردن از استعداد بومی و توان
تولید ملی ،اولین کارخانه تولید کابینتهای تمام  pvcکشور را ،در مساحتی  10.000متری با توان تولید
 200.000واحد در سال راه اندازی نمود.
در سال  1391مدیریت مجموعه پیرو امر مشتریمداری نام بومرنگ را برگزید تا با ارائه کیفیت برتر و
تامین امنیت خاطر مشتریان با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا و تجربه مهندسین مجرب و با رویکرد استفاده از
با کیفیتترین مواد مصرفی در زمینه تولید و تامین محصوالت بهداشتی ساختمان پیام آور آرامش و اطمینان
برای مردم ایران زمین باشد .در ادامه بومرنگ به منظور تکمیل سبد خدماتی خود ،در سال  1395با اخذ
استاندارد ملی شیرآالت بهداشتی اهرمی ،با اختصاص مساحت  5000متر قدم به عرصه تولید شیرآالت
بهداشتی نهاد تا در این زمینه نیز همانند گذشته با باالترین سطح کیفیت ،همراه مورد اعتماد شما باشد.
گروه صنعتی ــ تجاری بومرنگ با تکیه بر اصول مشتری مداری و بهبود مستمر کیفیت موفق به دریافت
ایزو  9001-2015گردید .امید است محصوالت بومرنگ زیبایی بخش خانههای شما باشد.
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Boomerang
commitment
to environment
Our vision is to create a green living environment for most

people.
To achieve this, boomerang undertakes to propose its products,
known for excellent quality, aesthetic appeal and functionality, at
competitive prices and not at the expense of these two essential
aspects: environment and people.

Our environmental strategy is expressed in every stage of life

our products, from ideation to raw materials supply, production,
distribution, sales in stores, use, until the end of the life cycle.
Boomerang commitment to environment and social, is made of
motivation, awareness and investments.

Boomerang
commitment
to children &
family
Our vision is to create a healthy everyday life for most family.

Boomerang adhere to the«LEAD-FREE» concept through product
manufacturing by choosing the medical level brass as the raw material.
Lead component is harmful to the health, especially the children!

The concept, Lead-free, is the soul of our products.

Boomerang adhere to the «RUSTLESS» concept throughout the life-long
service of our products.
High quality brass faucets has the characteristic of strong resistance to
corrosion, so it's very hard to get rust.
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R E N A I S S A N C E
RENAISSANCE is pure class.
Code:

Following classic style, be able to be
merged in different atmospheres
with its attractive and seductive
forms. Its elegance is indescribable,
what makes that faucets impossible
no highlight among other bathroom
fittings.

9917G
Kitchen mixer
Weight: 2,201.5

is pure Class.

Code:

9912G
Basin mixer

Renaissance 99G

Weight:2,178.2

Renaissance

Gold Series
Code:

9913G
Bath mixer
Weight: 2,507

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

9917G
Code:

9911G
Shower mixer
Weight: 2,366
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Code:

Code:

9917C

9917MG

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 2,201.5

Weight: 2,201.5

Code:

Code:

9912C

9912MG

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 2,178.2

Weight: 2,178.2

Renaissance 99C

Chrome Series
Code:

9913C
Bath mixer
Weight: 2,507

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Renaissance 99MG

Renaissance

Renaissance

Matt Gold Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Code:

9913MG
Bath mixer
Weight: 2,507

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

9911C

9911MG

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 2,366

Weight: 2,366
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the beauty of Boomerang
brass made products.
Code:

9917MC
Kitchen mixer
Weight: 2,201.5

Code:

9912MC
Basin mixer
Weight: 2,178.2

Renaissance
Renaissance 99MC

Matt Chrome
Series
Code:

9913MC
Bath mixer
Weight: 2,507

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

9911MC
Shower mixer
Weight: 2,366
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Code:

9817GW
Kitchen mixer
Weight: 2,435

VIOLET

VIOLET Sobriety & formality
are intertwined with small &
original elements to create
the perfect complement for
the bathroom.
Elegance, serenity &
creativity are looking for the
balance through its forms to
define its MODERN essence.

Code:

9812GW
Basin mixer
Weight: 1,527

Violet 98GW

V iolet

Code:

9813GW
Bath mixer
Weight: 1,664.5

Gold White
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

Code:

9811GW
Shower mixer
Weight: 1,243.5

Modern

9817GW

17

16

Code:

Code:

9817G

9817CW

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 2,435

Weight: 2,435

Code:

Code:

9812G

9812CW

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,527

Weight: 1,527

V iolet
Violet 98G

Code:

9813G
Bath mixer
Weight: 1,664.5

Chrome White
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Violet 98CW

Gold Series

V iolet

Code:

9813CW
Bath mixer
Weight: 1,664.5

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

9811G

9811CW

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,243.5

Weight: 1,243.5

The realization
of dreams...
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Imagine a bath experience that’s enhanced by the simplicity of clean
forms & precise shapes.

With the VIOLET collection, you get that and more!

Code:

Drawing inspiration from modern classicism, faucets in the VIOLET

9817C

collection afford you immense comfort & functionality, even as they

Kitchen mixer

enhance your space with great poise.

Weight: 2,435

Code:

9812C
Basin mixer
Weight: 1,527

V iolet

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Violet 98C

Chrome Series
Code:

9813C
Bath mixer
Weight: 1,664.5

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
ٓ
 میکرون16 کروم با ضخامت بیش از-• پوشش ابکاری نیکل

Code:

9811C
Shower mixer
Weight: 1,243.5
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Code:

Code:

9817MC

9817MG

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 2,435

Weight: 2,435

Code:

Code:

9812MC

9812MG

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,527

Weight: 1,527

V iolet

Violet 98MC

9813MC
Bath mixer
Weight: 1,664.5

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Matt Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Violet 98MG

Code:

Matt Chrome
Series

V iolet

Code:

9813MG
Bath mixer
Weight: 1,664.5

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

9811MC

9811MG

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,243.5

Weight: 1,243.5
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Contemporary style combined with functionality is what makes

the VIOLET mixers really unique. The exceptional features

of the VIOLET series include swivel cascade aerators that offer

highly flexible solutions for both bath and kitchen.

With VIOLET in your homes, comfort & convenience is

Code:

9817RG

guaranteed.

Kitchen mixer
Weight: 2,435

Code:

9812RG
Basin mixer
Weight: 1,527

Violet 98RG

V iolet

Code:

9813RG
Bath mixer
Weight: 1,664.5

Rose Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

9811RG
Shower mixer
Weight: 1,243.5
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S P I N E L
SPINEL collection introduces to the
MODERN style original designs with simple

Code:

8817C

and refined beauty but, in turn, shocking.
SPINEL seeks perfection through symmetry

Kitchen mixer

and balance of its MODERN forms.

Weight: 1,387.6

Original Designs

Code:

8812C
Basin mixer
Weight:1,385.6

Spinel 88C

Spinel

Chrome Series
Code:

8813C
Bath mixer
Weight: 1,191.4

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
ٓ
 میکرون16 کروم با ضخامت بیش از-• پوشش ابکاری نیکل

Code:

8811C
Shower mixer
Weight: 1,118.4

8812C
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Code:

Code:

8817G

8817GW

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,387.6

Weight: 1,387.6

Code:

Code:

8812G

8812GW

Basin mixer

Basin mixer

Weight:1,385.6

Weight:1,385.6

Spinel
Spinel 88G

Code:

8813G
Bath mixer
Weight: 1,191.4

Gold White
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Spinel 88GW

Gold Series

S pinel

Code:

8813GW
Bath mixer
Weight: 1,191.4

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

8811G

8811GW

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,118.4

Weight: 1,118.4
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Technology & Cascade aerator
Code:

8817MC
Kitchen mixer
Weight: 1,387.6

Code:

8812MC
Basin mixer
Weight:1,385.6

Spinel 88MC

Spinel

Code:

8813MC
Bath mixer
Weight: 1,191.4

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

8811MC
Shower mixer
Weight: 1,118.4

Extravagant & yet natural at the same time - that is the beauty of SPINEL .
These highly contemporary fittings provide a winning combination of
innovative technology & cascade aerator.

The cascade aerator in both basin and bath resembles the natural flow of
water in the wild.
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Code:

Code:

8817CW

8817RG

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,387.6

Weight: 1,387.6

Code:

Code:

8812CW

8812RG

Basin mixer

Basin mixer

Weight:1,385.6

Weight:1,385.6

Spinel

Spinel 88CW

8813CW
Bath mixer
Weight: 1,191.4

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Rose Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Spinel 88RG

Code:

Chrome White
Series

S pinel

Code:

8813RG
Bath mixer
Weight: 1,191.4

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

8811CW

8811RG

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,118.4

Weight: 1,118.4
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Code:

8817MG
Kitchen mixer
Weight: 1,387.6

Code:

8812MG
Basin mixer
Weight:1,385.6

Matt Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

Noteworthy

for its everyday practical

applications, the SPINEL series from

• طراحی ارگونومیک

Spinel 88MG

Spinel

Code:

8813MG
Bath mixer
Weight: 1,191.4

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

BOOMERANG is a must-have in every
household.
Equipped with a looped handle design, SPINEL
mixers are ingeniously shaped and easy to operate.

The entire array of SPINEL products are durable, highly functional, & offer good
value for money.

Code:

8811MG
Shower mixer
Weight: 1,118.4

T I T A N
TITAN collection is the expression of good
taste. It incorporate a harmonious and elegant
aesthetic with simple, rounded and decorative
forms.
Focus on his balanced and high quality design
that is adapted in classic bathroom design.

Elegant aesthetic

9517MG
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Code:

Code:

9517MG

9517MC

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,519.7

Weight: 1,519.7

Code:

Code:

9512MG

9512MC

Basin mixer

Basin mixer

Weight:995.2

Weight:995.2

T itan

Titan 95MG

9513MG
Bath mixer
Weight: 1,507.2

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Titan 95MC

Code:

Matt Gold
Series

T itan

Code:

9513MC
Bath mixer
Weight: 1,507.2

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

9511MG

9511MC

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,304.9

Weight: 1,304.9
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Code:

9517GW
Kitchen mixer
Weight: 1,519.7

Code:

9512GW
Basin mixer
Weight:995.2

The TITAN range is characterised by
edges that makes it compatible

with

all bathroom styles.
These mixers sport superior grade chrome
surface & are made of excellent quality
ceramic cartridge that guarantees durability
and functionality.

For discerning customers who seek
top-grade fittings at an affordable cost,

T itan

Gold White
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Titan 95GW

smooth flowing contours with rounded

Code:

9513GW
Bath mixer
Weight: 1,507.2

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

the TITAN collection of mixers fits the bill
perfectly.

Code:

9511GW
Shower mixer
Weight: 1,304.9
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Code:

Code:

9517CW

9517C

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,519.7

Weight: 1,519.7

Code:

Code:

9512CW

9512C

Basin mixer

Basin mixer

Weight:995.2

Weight:995.2

T itan

Titan 95CW

9513CW
Bath mixer
Weight: 1,507.2

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Chrome Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Titan 95C

Code:

Chrome White
Series

T itan

Code:

9513C
Bath mixer
Weight: 1,507.2

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

9511CW

9511C

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,304.9

Weight: 1,304.9
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Escape to your happy place. Allow

Code:

the

clean lines and high end modernity to

9517G

transport you to your own personal spa

Kitchen mixer

experience.

Weight: 1,519.7

the cleanliness & simplicity to
enter into a space of calm & tranquility.
Utilize

Code:

9512G
Basin mixer
Weight:995.2

T itan
Titan 95G

Gold Series
Code:

9513G
Bath mixer
Weight: 1,507.2

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

9511G
Shower mixer
Weight: 1,304.9
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Code:

9517RG
Kitchen mixer
Weight: 1,519.7

Code:

9512RG
Basin mixer
Weight:995.2

A New Wave of Modern. A bathroom
designed

with TITAN water fixtures

relaxes your mind and body.

The TITAN collection focuses on the

basics: Water experience in its simplest

form. Calm lines, & clear function - delivering
water in a unique band.

A delight for any kind of dwelling.

Rose Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Titan 95RG

T itan

Code:

9513RG
Bath mixer
Weight: 1,507.2

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

9511RG
Shower mixer
Weight: 1,304.9
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This is a spectacular collection inspired in albite,
a symbol of love. It represents our passion and
dedication for what we do.
This artistic collection is the result of the attention
to details that graces an exclusive and unique
bathroom.

a Symbol Of Love

Code:

4817G
Kitchen mixer
Weight: 1,816.8

Code:

4812G
Basin mixer
Weight: 1,435

A l bite
Albite 48G

Gold Series
Code:

4813G
Bath mixer
Weight: 2,769

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

4811G
Shower mixer
Weight: 2,379.3

A L B I T E
4817G
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Code:

Code:

4817C

4817MG

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,816.8

Weight: 1,816.8

Code:

Code:

4812C

4812MG

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,435

Weight: 1,435

Al bite
Albite 48C

Code:

4813C
Bath mixer
Weight: 2,769

Matt Gold
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Albite 48MG

Chrome Series

Al bite

Code:

4813MG
Bath mixer
Weight: 2,769

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

4811C

4811MG

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 2,379.3

Weight: 2,379.3

52

The
contrasting subtle curves

Code:

4817MC
Kitchen mixer
Weight: 1,816.8

Code:

4812MC
Basin mixer
Weight: 1,435

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

The ALBITE Collection embodies soft-modern design by incorporating
curves into the familiar sleek, hard-edge motif of modern aesthetics. The clean,
horizontal lines in this design create a precise look as the contrasting subtle

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Albite 48MC

Al bite

Code:

4813MC
Bath mixer
Weight: 2,769

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

curves offer balance.

The small footprint of this faucet & the thin profile of the spout & handle
make this a clean design that is optimal for any modern space.

Code:

4811MC
Shower mixer
Weight: 2,379.3

16Y1XLGW

A M I T I S
AMITIS is pure class. Following classic
style, be able to be merged in different
atmospheres with its attractive and
seductive forms.
Its elegance is indescribable, what makes
that faucets impossible no highlight
among other bathroom fittings.

Elegance is indescribable
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Code:

Code:

Code:

Code:

16Y6GW

16Y1XLGW

16Y1XLC

16Y6C

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,670.5

Weight:1,226.5

Weight:1,226.5

Weight: 1,670.5

Code:

Code:

16Y1GW

16Y1C

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,159.3

Weight: 1,159.3

Amit is

Amitis 16YGW

16Y3GW
Bath mixer
Weight: 1,881.2

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Chrome Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Amitis 16YC

Code:

Gold White
Series

Amit is

Code:

16Y3C
Bath mixer
Weight: 1,881.2

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

16Y5GW

16Y5C

Shower mixer

Shower mixer

Weight:1,086

Weight:1,086
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The AMITIS Collection displays its classic lines without being
too ornate. This allows the family to fit both a traditional styled

Code:

Code:

16Y6MC

16Y1XLMC

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Weight: 1,670.5

Weight:1,226.5

interior and/or contemporary one.

The faceted surfaces allow for a bold look that’s not
overpowering. This family was designed to slightly modernize the
look of a more traditional bathroom while adding a classic twist to
a more contemporary one.

Code:

16Y1MC
Basin mixer
Weight: 1,159.3

Amitis 16YMC

Amit is

Code:

16Y3MC
Bath mixer
Weight: 1,881.2

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

16Y5MC
Shower mixer
Weight:1,086
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Code:

Code:

Code:

Code:

16Y6G

16Y1XLG

16Y1XLRG

16Y6RG

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,670.5

Weight:1,226.5

Weight:1,226.5

Weight: 1,670.5

Code:

Code:

16Y1G

16Y1RG

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,159.3

Weight: 1,159.3

Amit is
Amitis 16YG

Code:

16Y3G
Bath mixer
Weight: 1,881.2

Rose Gold
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Amitis 16YRG

Gold Series

Amit is

Code:

16Y3RG
Bath mixer
Weight: 1,881.2

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

16Y5G

16Y5RG

Shower mixer

Shower mixer

Weight:1,086

Weight:1,086

62

Code:

Code:

16Y1XLMG

16Y6MG

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight:1,226.5

Weight: 1,670.5

Code:

16Y1MG
Basin mixer
Weight: 1,159.3

Time honored qualities such as

have been gracefully reflected in

the AMITIS Collection.

With smooth & sleek curves
reminiscent of a seaside escape, it’s
no wonder the AMITIS Collection

Amit is

Matt Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

is the perfect complement to any

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

bath. We’ve made coordinating

• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

the look of your entire home

as easy as asking for the AMITIS
Collection.

Amitis 16YMG

elegance, tradition & symmetry

Code:

16Y3MG
Bath mixer
Weight: 1,881.2

 درجه360 • علمک چرخان

Code:

16Y5MG
Shower mixer
Weight:1,086
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A T H E N

Code:

ATHEN is elegant and refined, a contemporary

7717RG

faucet of luxurious quality that would contribute

Kitchen mixer

to your bathroom

Weight: 1,518.4

harmony.

with

equal design and

The artistic details of this collection emphasize

theimpeccable quality of exclusiveness.

Code:

7712RG
Basin mixer
Weight: 1,134.1

Athen 77RG

At hen

Code:

7713RG
Bath mixer
Weight: 1,696

Rose Gold
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

7711RG
Shower mixer
Weight: 941

7717RG
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Code:

Code:

7717GW

7717G

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,518.4

Weight: 1,518.4

Code:

Code:

7712GW

7712G

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,134.1

Weight: 1,134.1

At hen

Athen 77GW

7713GW
Bath mixer
Weight: 1,696

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Gold Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Athen 77G

Code:

Gold White
Series

At hen

Code:

7713G
Bath mixer
Weight: 1,696

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

7711GW

7711G

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 941

Weight: 941
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Code:

7717CW
Kitchen mixer
Weight: 1,518.4

Code:

7712CW
Basin mixer
Weight: 1,134.1

Chrome White
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Athen 77CW

At hen

Code:

7713CW
Bath mixer
Weight: 1,696

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

with radius edges are the hallmark of the design of the ATHEN
SERIES Made from the finest of materials & finished to flawless excellence, this
collection is a poised mixture of precise square shapes & finely rounded edges.

Pointed shapes

Code:

7711CW
Shower mixer
Weight: 941
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Code:

Code:

7717MC

7717C

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,518.4

Weight: 1,518.4

Code:

Code:

7712MC

7712C

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,134.1

Weight: 1,134.1

At hen

Athen 77MC

7713MC
Bath mixer
Weight: 1,696

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Chrome Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Athen 77C

Code:

Matt Chrome
Series

At hen

Code:

7713C
Bath mixer
Weight: 1,696

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

7711MC

7711C

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 941

Weight: 941
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Code:

7717MG
Kitchen mixer
Weight: 1,518.4

Code:

7712MG
Basin mixer
Weight: 1,134.1

Athen 77MG

At hen

Code:

7713MG
Bath mixer
Weight: 1,696

Matt Gold
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Looks aren’t everything, but combine them

with function that elevates your lifestyle
& you understand our philosophy.

With styles that range from
contemporary to classic, & innovations that

the way

Code:

change

7711MG

we experience water, these faucets redefine

Shower mixer
Weight: 941

beauty.

9717G

C R Y S TA L
CRYSTAL is part of our brand identity, present
in our luxury products.
BOOMERANG is synonymous with glamour,
fashion, elegance.
The result speaks for itself: our designs with
Crystals turn into fine jewelry for the home.

luxury products
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Code:

Code:

9717G
Kitchen mixer

9717C
Kitchen mixer

Weight: 1,963.2

Weight: 1,963.2

Code:

Code:

9712G
Basin mixer

9712C
Basin mixer

Weight: 1,332.7

Weight: 1,332.7

Crystal
Crystal 97G

Code:

9713G
Bath mixer
Weight: 1,745.3

Chrome Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Crystal 97C

Gold Series

Crystal

Code:

9713C
Bath mixer

Weight: 1,745.3

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

9711G

9711C

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,159

Weight: 1,159

The realization
of dreams...
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Code:

Code:

9717MG

9717MC

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,963.2

Weight: 1,963.2

Code:

Code:

9712MG

9712MC

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,332.7

Weight: 1,332.7

Crystal

Crystal 97MG

Code:

9713MG
Bath mixer
Weight: 1,745.3

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Crystal 97MC

Matt Gold
Series

Crystal

Code:

9713MC
Bath mixer

Weight: 1,745.3

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

9711MG

9711MC

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,159

Weight: 1,159
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Code:

the CRYSTAL SERIES is a tribute to the pure aesthetics of technical precision

9717RG

in machining and design.

Kitchen mixer
Weight: 1,963.2

High in both form and function,

the CRYSTAL collection enriches your bath

space with its lucent finish & smooth surfaces.

Code:

9712RG
Basin mixer
Weight: 1,332.7

Crystal

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Crystal 97RG

Rose Gold
Series
Code:

9713RG
Bath mixer
Weight: 1,745.3

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

9711RG
Shower mixer
Weight: 1,159
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Code:

Code:

9717GW

9717CW

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,963.2

Weight: 1,963.2

Code:

Code:

9712GW

9712CW

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,332.7

Weight: 1,332.7

Crystal

Crystal 97GW

Code:

9713GW
Bath mixer
Weight: 1,745.3

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Chrome White
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Crystal 97CW

Gold White
Series

Crystal

Code:

9713CW
Bath mixer

Weight: 1,745.3

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

9711GW

9711CW

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,159

Weight: 1,159
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Code:

8917GW
Kitchen mixer
Weight:1,045.4

O N Y X

ONYX Italian-inspired, Coquette
is born from the iconic myth
of an Italian woman, elegant,
sophisticated and with strong
personality.
This cosmopolitan collection of
soft lines and jewel-like design

Code:

8912GW

strong personality

Basin mixer

Weight: 989.7

Onyx

Onyx 89GW

Gold White
Series
Code:

8913GW
Bath mixer

Weight: 1,569.5

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

Code:

8911GW
Shower mixer
Weight: 1,229

8912GW
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Code:

Code:

8917G
Kitchen mixer

8917CW
Kitchen mixer

Weight:1,045.4

Weight:1,045.4

Code:

Code:

8912G
Basin mixer

8912CW
Basin mixer

Weight: 989.7

Weight: 989.7

Onyx
Onyx 89G

Code:

8913G
Bath mixer
Weight: 1,569.5

Chrome White
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Onyx 89CW

Gold Series

Onyx

Code:

8913CW
Bath mixer

Weight: 1,569.5

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

8911G
Shower mixer

8911CW
Shower mixer

Weight: 1,229

Weight: 1,229
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Elegant & minimalistic, classic & curved. So smart
& sharp

that it’s almost impossible to not be

distracted by its splendor.

Whether enhancing your bath tub or wash basin,

the ONYX collection affords you a sublime

Code:

8917MC

experience, classic minimalism & exquisite finish!

Kitchen mixer
Weight:1,045.4

Code:

8912MC
Basin mixer
Weight: 989.7

Matt Chrome
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Onyx 89MC

Onyx

Code:

8913MC
Bath mixer
Weight: 1,569.5

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

8911MC
Shower mixer
Weight: 1,229
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Code:

Code:

8917C
Kitchen mixer

8917MG
Kitchen mixer

Weight:1,045.4

Weight:1,045.4

Code:

Code:

8912C
Basin mixer

8912MG
Basin mixer

Weight: 989.7

Weight: 989.7

Onyx
Onyx 89C

Code:

8913C
Bath mixer
Weight: 1,569.5

Matt Gold
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Onyx 89MG

Chrome Series

Onyx

Code:

8913MG
Bath mixer

Weight: 1,569.5

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

8911C
Shower mixer

8911MG
Shower mixer

Weight: 1,229

Weight: 1,229
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Code:

Code:

16E6GB

16E1XLGB

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Weight: 2,134

Weight: 1,973.4

B I S M U T H
BISMUTH is a sophisticated collection with
excellent forms & details.
Its classical design moves us to a luxury &
exclusive world where Swarovski crystals
earn protagonism to dazzle with his
impeccable
flawless.

Code:

16E1GB

luxuryand exclusive

Basin mixer
Weight: 1,698.7

Bismuth 16EGB

Bismut h

Code:

16E3GB
Bath mixer
Weight: 1,032.2

Gold Black
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

16E5GB
Shower mixer
Weight: 1,992

16E1XLGB
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Code:

Code:

Code:

Code:

16E6GW

16E1XLGW

16E1XLORB

16E6ORB

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 2,134

Weight: 1,973.4

Weight: 1,973.4

Weight: 2,134

Code:

Code:

16E1GW

16E1ORB

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,698.7

Weight: 1,698.7

Bismuth 16EGW

Code:

16E3GW
Bath mixer
Weight: 1,032.2

Gold White
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Bismuth 16EORB

Bismut h

Bismut h

Black Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Code:

16E3ORB
Bath mixer
Weight: 1,032.2

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

16E5GW

16E5ORB

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,992

Weight: 1,992
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Code:

Code:

Code:

Code:

16E6C

16E1XLC

16E1XLG

16E6G

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 2,134

Weight: 1,973.4

Weight: 1,973.4

Weight: 2,134

Code:

Code:

16E1C

16E1G

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 1,698.7

Weight: 1,698.7

Bismut h
Bismuth 16EC

Code:

16E3C
Bath mixer
Weight: 1,032.2

Gold Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Bismuth 16EG

Chrome Series

Bismut h

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Code:

16E3G
Bath mixer
Weight: 1,032.2

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

16E5C

16E5G

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,992

Weight: 1,992
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Code:

Code:

16E1XLCB

16E6CB

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,973.4

Weight: 2,134

Code:

16E1CB
Basin mixer
Weight: 1,698.7

Chrome Black
Series
Building on

the signature square-shaped faucet designs by Isenberg, the

BISMUTH SERIES is a master bath collection for good reason!
A seamless blend

of cubic angles meeting straight-line art.

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Bismuth 16ECB

Bismut h

Code:

16E3CB
Bath mixer
Weight: 1,032.2

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

Its clean, minimal & contemporary silhouettes add great panache & elevate your
experience

with water, so that you emerge revitalized.

Code:

16E5CB
Shower mixer
Weight: 1,992
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Code:

Code:

17M6CB

17M1XLCB

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Weight: 1,829

Weight: 1,357.6

Code:

17M1CB
Basin mixer

17M6CB

Weight: 995.7

Opal 17MCB

Opal

Code:

17M3CB
Bath mixer
Weight: 1,376.9

Chrome Black
Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

O PA L

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

OPAL’s glamorous attitude is living once again

 درجه360 • علمک چرخان
 میکرون100 • پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از

Code:

17M5CB
Shower mixer
Weight: 1,051.2

thanks to the design of this Collection.
There is nothing timid about this models which
radiates flash and dazzle.
Geometric forms, gentle swirls and rounded
details are basic in Art Deco kitchens.

Art Deco
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Code:

Code:

Code:

Code:

17M1XLGW

17M6GW

17M1XLG

17M6G

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,829

Weight: 1,357.6

Weight: 1,357.6

Weight: 1,829

Code:

Code:

17M1GW

17M1G

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 995.7

Weight: 995.7

Opal

Opal 17MGW

17M3GW
Bath mixer
Weight: 1,376.9

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Gold Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Opal 17MG

Code:

Gold White
Series

Opal

Code:

17M3G
Bath mixer
Weight: 1,376.9

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Code:

Code:

17M5GW

17M5G

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,051.2

Weight: 1,051.2
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Code:

Code:

Code:

Code:

17M6C

17M1XLC

17M1XLCW

17M6CW

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,829

Weight: 1,357.6

Weight: 1,357.6

Weight: 1,829

Code:

Code:

17M1C

17M1CW

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 995.7

Weight: 995.7

Opal
Opal 17MC

Code:

17M3C
Bath mixer
Weight: 1,376.9

Chrome White
Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Opal 17MCW

Chrome Series

Opal

Code:

17M3CW
Bath mixer
Weight: 1,376.9

• علمک چرخان  360درجه
• پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از  100میکرون

Code:

Code:

17M5C

17M5CW

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 1,051.2

Weight: 1,051.2
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Code:

Code:

9617G

9612-1G

Kitchen mixer

Tall Basin mixer

Weight: 1,170.8

Weight: 1,617.7

Code:

9612G
Basin mixer

9617G

Weight: 1,183.4

Flurite
Flurite 96G

Gold Series
Code:

9613G
Bath mixer
Weight: 1,726.3

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

FLURITE

Code:

FLURITE is elegant & refined, a contemporary faucet of luxurious quality that would

9611G

contribute to your bathroom with equal design & harmony.

Shower mixer
Weight: 1,294.0

The

artistic details of this collection emphasize The
exclusiveness

impeccable quality of

Elegant & Refined
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minimalist handle are the highlights of the FLURITE Series.

with a

FLURITE collection comprises of a vast range of products, particularly meant for

the shower. Prime Series is thus the preferred choice for all architectural projects.

Code:

Code:

9612-1C

9617C

Tall Basin mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,617.7

Weight: 1,170.8

Code:

9612C
Basin mixer
Weight: 1,183.4

Flurite

Chrome Series
• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک

Flurite 96C

Clear-cut flowing lines, a curved flexible spout & single lever mixer fitted

Code:

9613C
Bath mixer
Weight: 1,726.3

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
ٓ
 میکرون16 کروم با ضخامت بیش از-• پوشش ابکاری نیکل

Code:

9611C
Shower mixer
Weight: 1,294.0
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C O B A LT
COBALT collection is the materialization of
Code:

Code:

8717C

8718C

Kitchen mixer

Bath mixer

the design of modern. It got royalty, elegance
& exclusivity.
Its motif & modern details are just beautiful.

It got royalty

Weight: 787.4

Code:

8712C
Basin mixer
Weight:791.6

Cobal t
Cobalt 87C

Chrome Series
Code:

8713C
Bath mixer
Weight: 1,183.7

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
ٓ
 میکرون16 کروم با ضخامت بیش از-• پوشش ابکاری نیکل

Code:

8711C
Shower mixer
Weight: 848

8712C
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Code:

Code:

8717G

8718G

Kitchen mixer

Bath mixer

Weight: 787.4

Code:

8712G
Basin mixer
Weight:791.6

Cobal t
Cobalt 87G

Gold Series
Code:

8713G
Bath mixer
Weight: 1,183.7

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 درجه360 • علمک چرخان
• پوشش (الیه نشانی تحت خالء) مطابق با استاندارد روز دنیا

Stay current

with transitional design trends while making a statement all

your own.

Code:

The COBALT Collection for the bath showcases bot square angles &

8711G

yet work together to create a cohesive whole.

Shower mixer
Weight: 848

graceful curves that rightfully stand out as singular eye-catching elements,

C I T R I N E
Sole heir of the classical
It is a collection

& dainty style.

of impeccable quality.

The collection promises to glam up your bathroom.

1317C

119

118

Code:

Code:

1317C

1017C

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 819

Weight: 819

Code:

Code:

1312C

1012C

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 916.7

Weight: 916.7

Citrine
Citrine 13C

Code:

1313C
Bath mixer
Weight: 1,211

Chrome Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Lapis 10C

Chrome Series

Lapis

Code:

1013C
Bath mixer

Weight: 1,211

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

1311C

1011C

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 875.6

Weight: 875.6
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Code:

Code:

1417C

1517C

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 819

Weight: 819

Code:

Code:

1412C

1512C

Basin mixer

Basin mixer

Weight: 916.7

Weight: 916.7

Selenite
Selenite 14C

Code:

1413C
Bath mixer
Weight: 1,211

Chrome Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته

Thulite 15C

Chrome Series

Thul ite

Code:

1513C
Bath mixer

Weight: 1,211

• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

Code:

1411C

1511C

Shower mixer

Shower mixer

Weight: 875.6

Weight: 875.6
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4 4 D P

Enjoy the perfect Sink faucet with 44dp. Our double purpose systems combine
technology, high quality & exquisite design to create unique experiences

exquisite design

Code:

4417DPC
Kitchen mixer
Weight: 2,460

4417DPC

44DPC

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب
• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان
• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

4417DPC

Chrome Series
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Code:

Code:

TK55MC

TK55GW

Weight: 2,108.0

Weight: 2,108.0

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Diamond TK55

D I A M O N D
Code:

Code:

TK55MG

TK55C

Weight: 2,108.0

Weight: 2,108.0

Kitchen mixer

The DIMOND collection take up the legacy of
luxury handcrafted taps & give it a new & welcoming
contemporary style.
this will allow you to recreate luxury hotel style kitchen
& shape elegant kitchen with timeless charm.

timeless charm

Kitchen mixer

TK55GW
Code:

Code:

TK55CW

TK55G

Weight: 2,108.0

Weight: 2,108.0

Kitchen mixer

Kitchen mixer
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Code:

Code:

0012KG

TK52G

Weight: 967

Weight: 1,389

Code:

Code:

Kitchen mixer

0012KC
Kitchen mixer
Weight: 967

Kitchen mixer

0012K

0012K

Sink Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Kitchen mixer
Weight: 1,389
TK52

Sink Series

TK52

TK52C
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Code:

Code:

TK53MC

TK53GW

Weight: 1,748.2

Weight: 1,748.2

Kitchen mixer

Code:

Code:

TK53MG

TK53C

Weight: 1,748.2

Weight: 1,748.2

Kitchen mixer

Aqua TK53

Kitchen mixer

Kitchen mixer

A Q U A
AQUA provides an urban & elegant style at the same
time, & demonstrates an approach to industrial style.
AQUA collection includes artistic details.

urban & elegant
TK53MC

Code:

Code:

TK53CW

TK53G

Weight: 1,748.2

Weight: 1,748.2

Kitchen mixer

Kitchen mixer
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Code:

Code:

TK51MG

TK51G

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,615.0

Weight: 1,615.0

A Z U R I T E
AZURITE collection is inspired by jewelry that fuses
art & luxury to create high jewelry for the home.
This beauty of nature blends elegantly with a design
of discreet curves. An elegant blend of craftsmanship
& design

Art & luxury

Code:

Azurite TK51

TK51MC

Code:

TK51CW

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,615.0

Weight: 1,615.0

TK51MG

Code:

Code:

TK51C

TK51GW

Kitchen mixer

Kitchen mixer

Weight: 1,615.0

Weight: 1,615.0
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Code:

Code:

TK50MG

68185B
Kitchen mixer

Kitchen mixer
Weight: 1,951

Code:

70116
Kitchen mixer

Code:

TK50C
Kitchen mixer

Coral TK50

Sink Series

Sink Series

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• کاتریج سرامیکی مقاوم در برابر فشار و دمای باال
ٓ
• پرالتور کاهنده مصرف اب

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
ٓ
• نصب سر�یع و اسان
ٓ
• پاکیزگی اسان

• طراحی ارگونومیک

ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Stainless Steel

Weight: 1,951

Coral

Stainless Steel

Code:

7202

Kitchen mixer

• طراحی ارگونومیک
ٓ
• دارای خاصیت انتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
• علمک چرخان  360درجه
ٓ
• پوشش ابکاری نیکل-کروم با ضخامت بیش از  16میکرون

Code:

TK50MC
Kitchen mixer
Weight: 1,951

Code:

7205

Kitchen mixer
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Margarite

Margarite

Code:

Code:

313FCW

313FMC

Shower Set

Shower Set

Margarite
Code:

313FGW

Margarite 313F

Shower Set

Margarite
Code:

313FC
Shower Set

Margarite
Code:

313FMG
Shower Set

MARGARITE
Your showerhead does more
than deliver water.
It also delivers a lot of style.
BOOMERANG showerheads
are
thoughtfully
designed
with the function you want in
a range of styles & finishes to
complement your bathroom.

Styles & Finishes
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Dalma

Dalma

Margarite

Margarite

Code:

Code:

Code:

Code:

311FGW

311RGW

313RMC

313RGW

Dalma

Dalma

Margarite

Margarite

Code:

Code:

Code:

Code:

311FCW

311RCW

313RC

313RCW

Shower Set

Shower Set

Shower Set

Dalma 311F

Margarite 313R

Shower Set

Shower Set

Shower Set

Shower Set

Shower Set
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Parker
Code:

5010
POP-UP

Code:

5110
SHOWER SET

POP-UP

Code:
Code:

Code:

1238/1212

0011C

2120

The realization of dreams...

