


Lumina wall-hung concealed cistern فالش تانک توکار وال هنگ مدل مکانیک لومینا

2300همراه با استراکچر با فاصله انداز بلند

8929همراه با استراکچر

اولین تولید کننده توکار
با بدنه یک تکه

پوشش رنگ کوره ای
بر روی تمام� قطعات آهن�

500,000 No.

Flush Valve
&

Fill Valve
تنها تولید کننده این محصول با 
500 سابقه ساالنه تولید 000,

پمپ و فلوتر

فلوتر 3/8 آسانسوری قابل رگالژ
14bar با تحمل فشار Advantage

Fill
Valve

INSURANCE

بیمه پاسارگاد جهت جبران
خسارت تا یک میلیارد ریال

550
kg

استراکچر مهندس� با 
تحمل بیش از نیم تُن وزن

80mm80mm بدنه باریک

گارانت� 5 ساله
5 YEARS

GUARANTEE
5Years Guarantee

Lumina classic concealed cistern فالش تانک توکار کالسیک مدل مکانیک لومینا

2301بدون استراکچر با فاصله انداز بلند

8945بدون استراکچر



فالش تانک توکار کالسیک فریم دار مدل مکانیک لومینا
Lumina classic concealed cistern
with frame 

2308فریم دار

Lumina External wall-hung concealed cistern فالش تانک توکار - روکار والهنگ لومینا

1021روکار- توکار



Lumina long spacerفاصله انداز بلند فالش تانک توکار لومینا

3198فاصله انداز بلند - 10 سانت� متر

Lumina flush plate Mدکمه فالش تانک توکار لومینا مکانیک

2574مشک� طالیی

1019استیل مات

1020استیل براق

1023نیکل مات

2460مشک� کروم

8951مشک� پیانویی

8837مشک�

8838کروم مات

8839طالیی براق

8827سفید طالیی مات

8835کروم براق

8836سفید

8840طالیی مات

2461سفید کروم

5 از  بیش  فواصل  در  نصب  برای  مناسب   -
سانت� متر بین بدنه فالش تانک و سطح دیوار
- دارای دو عدد پین با طول 11/5 سانت� متر



Irmac flush plate Mدکمه فالش تانک توکار ایرماک مکانیک

8950مشک� پیانویی

2473مشک� کروم

2474مشک� طالیی

1018نیکل مات

2472مشک�

2457کروم مات

2468طالیی براق

2471سفید طالیی مات

8833کروم براق

2469سفید

2466طالیی مات

2475سفید کروم

Neo flush plate Mدکمه فالش تانک توکار نئو مکانیک

2574مشک� طالیی

8949سنگ طوس�

8948چوب طوس�

1024نیکل مات

2459مشک� کروم

8952مشک� پیانویی

8825مشک�

8829کروم مات

8823طالیی براق

8826سفید طالیی مات

8944کروم براق

8824سفید

8828طالیی مات

2458سفید کروم



Nika dual flush 2” toilet mechanism

پمپ متوسط با فلوتر بلند
8902پیچ مهره استیل - دکمه 48

پمپ بلند با فلوتر بلند
8904پیچ مهره استیل - دکمه 48

پمپ بلند با فلوتر بلند
8905پیچ مهره استیل - دکمه 58

پمپ متوسط با فلوتر بلند
8903پیچ مهره استیل - دکمه 58

پمپ کوتاه با فلوتر بلند
8901پیچ مهره استیل - دکمه 58

پمپ کوتاه با فلوتر بلند
8900پیچ مهره استیل - دکمه 48

پمپ کوتاه با فلوتر کوتاه
3555پیچ مهره استیل - دکمه 48

پمپ کوتاه با فلوتر کوتاه
8733پیچ مهره استیل - دکمه 58

مکانیزم توالت فرنگ� دو زمانه 2 اینچ نیکا

2316پیچ مهره استیل - دکمه الیت 8888پیچ مهره استیل - دکمه 58

Nila dual flush 3” toilet mechanism مکانیزم توالت فرنگ� دو زمانه 3 اینچ نیال

 80 

 2
15

 

20
0-

31
0



8896

8897

پیچ و لنگری استیل - کوتاه

پیچ و لنگری استیل - متوسط

پیچ و لنگری استیل - بلند

3555

پمپ توالت فرنگ� دو زمانه 2 اینچ نیکا

Katrina toilet mechanism with Nika fill valve   مکانیزم توالت فرنگ� کاترینا با فلوتر نیکا

7511یک تکه - 21cm - دکمه برجسته 8694یک تکه - 19cm - دکمه مسطح

دو تکه - 25cm - فلوتر از زیر
3552دکمه مسطح دو تکه - 25cm - فلوتر از بغل

3767دکمه مسطح

Katrina toilet mechanism Nika 2” dual flush valveمکانیزم توالت فرنگ� کاترینا

Katrina toilet mechanism with Nika fill valve مکانیزم توالت فرنگ� کاترینا با فلوتر نیکا



Paki Flush valve �پمپ توالت فرنگ� پاک

2852پمپ توالت فرنگ� پاک�

8889پمپ توالت فرنگ� نیال

Nila Flush valve پمپ توالت فرنگ� نیال

Ideal Flush valve پمپ توالت فرنگ� ایده آل

4887پمپ توالت فرنگ� ایده آل

1044

Diamond Flush valve پمپ توالت فرنگ� دیاموند

پمپ توالت فرنگ� دیاموند

پمپ توالت فرنگ� دیاموند



Nika fill valve فلوتر آسانسوری نیکا

3559

8898

ورودی از کف -  1/2 - کوتاه

ورودی از بغل - 1/2

ورودی از بغل - 3/8

3554

0000ورودی از کف -  1/2 - بلند

Alis Flush valve فلوتر آسانسوری آلیس

8893فلوتر آلیس

فلوتر بلند نیکا

فلوتر کوتاه نیکا



3712

Fill valve �فلوتر اهرم

فلوتر پاریس

4634 فلوتر پاک�

Abshar bidet بیده آبشار

1572 سراب 3

شیلنگ خور با اتصاالت پالستیک�
9876کلگ� سفید - تیپ 3

شیلنگ خور با اتصاالت فلزی
6002کلگ� سفید - تیپ 3

شیلنگ خور با اتصاالت فلزی
6003کلگ� کروم - تیپ 3

شیلنگ خور با اتصاالت پالستیک�
9877کلگ� کروم - تیپ 3

5840کلگ� مسطح -کروم - تیپ 2

5836کلگ� مسطح - سفید - تیپ 2

5839کلگ� برجسته - کروم - تیپ 1

Satrap bidet بیده لوله ای ساتراپ

Fill valve extension رابط ارتفاع دهنده فلوتر

3570
ارتفاع دهنده از 19 به 29 سانتیمتر

پلیمری



Katia slim toilet seat cover درب توالت فرنگ� کاتیا اسلیمVictoria slim toilet seat cover درب توالت فرنگ� ویکتوریا اسلیم

2314 آرام بند 2315 آرام بند
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Katia toilet seat cover درب توالت فرنگ� کاتیا

6539 آرام بند -  آسان بازشو -  تیپ 1/5

Mega toilet seat cover درب توالت فرنگ� مگا

6538 آرام بند -  آسان بازشو -  تیپ 1/5

1572 سراب 3

1602 سراب 1

Sarab toilet seat cover درب توالت فرنگ� سراب
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Victoria toilet seat cover درب توالت فرنگ� ویکتوریا

6547 جک دار -  آرام بند -  تیپ 1/5
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Elika toilet seat cover درب توالت فرنگ� الیکا

6516 جک دار - آسان بازشو تیپ 2 6514 جک دار - آسان بازشو تیپ 1

6505 جک دار - آسان بازشو تیپ 1/5 1861جک دار - آرام بند
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Arsha toilet seat cover درب توالت فرنگ� آرشا

6554 جک دار - آسان بازشو تیپ 1/5

6550 جک دار - آرام بند

Avisa toilet seat cover درب توالت فرنگ� آویسا

6512 جک دار - آسان بازشو تیپ 2 1708 جک دار - آرام بند

6510 جک دار - آسان بازشو تیپ 1
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Spa toilet seat cover درب توالت فرنگ� اسپا

6562 آرام بند آسان بازشو - تیپ 1/5
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Ultra toilet seat cover hydraulic hinge کپسول درب توالت فرنگ� اولترا

6591 چپ

6590 , 6593 راست

Avisa toilet seat cover hydraulic hinge کپسول درب توالت فرنگ� آویسا

Lapis toilet seat cover hydraulic hinge کپسول درب توالت فرنگ� الپیس

1029 چپ

1030 راست

1029 چپ

1030 راست

1025 چپ

1026 راست

Elika toilet seat cover hydraulic hinge کپسول درب توالت فرنگ� الیکا

چپ

راست

چپ

راست



1200گلسا 58

1069کاترینا مسطح

1072کاترینا برجسته

75mm*35mm 1043الیت

75mm*35mm 1199مونیکا

1461نیکا 48

Flush push buttons دکمه مکانیزم

87084تیپ 1/5

87079تیپ 2

87078تیپ 1

Easy installation مجموعه آسان بازشو



Basin over flow ring حلقه سر زیر دستشویی

Sealing washer (Squat toilet) کاردئون� کاسه توالت ایران� الستیک آ

Ceramic Mold Guide راهنمای چین�

58000 راهنمای چین�

9857 140gr - الستیک ژله ای - پایه پل� اتیلن 31000 سایز 

38000 سایز 

Rasa toilet seal الستیک بوگیر توالت فرنگ� راسا

3903حلقه سر ریز بنزی کروم

3902حلقه سر ریز بنزی طالیی

3491حلقه سر ریز برجسته سفید

3507حلقه سر ریز برجسته کروم

3514حلقه سر ریز کروم

1
4

1

1
2

الستیک ژله ای - پایه پل� اتیلن - 1

راهنمای چین�

سایز 

1سایز 
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1

1
2

1
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