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کاسالورا یک کلمه اسپانیایی به معنای خانه روشن، و اولین برند داخلی شرکت بازرگانی گلزار اتصال است.
کاسالورا برندی تخصصی در زمینه طراحی داخلی و تولید اختصاصی انواع کابین روشویی و آینه های دکوراتیو برای 
انواع فضاها از جمله سرویس بهداشتی و سالن های زیبایی می باشد. شعار کاسالورا زیبایی در طرح، مدل و کیفیت 
باالی متریال و محصوالت است. تاجایی که طراحان این برند معتقدند کاسالورا روشنی و زیبایی را برای خانه شما به 

ارمغان می آورد.
تیم طراحی و تولید کاسالورا متعهد است روشویی مورد نظر شما را با ابعاد، رنگ، اکسسوری و طرح مورد نظرتان و 
به صورت کامال سفارشی تولید کند. نتیجه چنین تعهدی ارائه منحصربه فردترین کابینت های روشویی، ساخته شده از 

باکیفیت ترین متریال می باشد.

 PLYWOOD علی رغم دیگر برندها، استفاده از چوب
روسی و رنگ های پلی اورتان به جای ورقه های رنگ
و  اصالت  بر  تاييدی  مهر   ،PVC جنس  از   شده 
پلی اورتان  رنگ  است.  محصوالت  این  کیفیت 
مصرفی در محصوالت، می تواند یکی از انواع رنگ 

های زیر باشد:
• ICA ساخت ایتالیا

• GENC ساخت ترکیه
هم چنین متریال سازنده صفحات کانتر می تواند هر 

یک از انواع زیر باشد:

• سنگ طبیعی یا همان گرانیت
• کورین
• کوارتز

• SPL (ایتالیایی)
• سرامیک

PLYWOOD چوب •

الزم به ذکر است که تمامی سنگ های مورد استفاده 
نیز  را  NANO شدن  در محصوالت کاسالورا قابلیت 

دارند.

متریال
مورد استفاده
در محصوالت

کاسالورا

روشویی های کاسالورا

١



درنهایت انتخاب کانتر روشویی، نوع و مدل آینه، کیفیت 
متریال مصرفی، رنگ و ابعادکابین، تعداد کشوها و کاسه
)، از یک تا دو عدد،   روشویی ها (باتوجه به مدل مورد نظر
که  است  برندی  تنها  کاسالورا  می باشد؛  خودتان  برعهده 
اقدام به طراحی و تولید محصوالت سفارشی در این زمینه 
و  محصوالت  باالی  کیفیت  که  این  ضمن  نموده است. 
ظرافت و دقت در طراحی آن ها سبب شده  که این برند 
به  عرصه  این  در  فعالیت خود،  از یک سال  کم تر  در  نوپا 
یکی از محبوب ترین برندهای تولید روشویی های کابینتی 

در ایران تبدیل شود.

اتریش)  (ساخت   BLUM ریل  به  مجهز  و  آرام بند  کاسالورا  روشویی  کابین های  از  مدل  هر  در  کشوها  تمامی 
و  مخصوص  جداکننده های  با  تقسیم بندی  قابلیت  و  چرم دوزی شده،  کشوها  تمامی  کف  طرفی  از  هستند. 

سفارشی سازی شده را دارند.
با انتخاب هر یک از مدل های ارائه شده در این کاتالوگ، می توانید انواع کاسه روشویی های روکار یا توکار را نصب 
کنید. درصورتی که نصب هر کدام از کاسه روشویی ها روی کابین مد نظر شما نیاز به تغییر در ابعاد داشته باشد، 

این موضوع را طراح به شما اطالع خواهدداد.

٢



ACADEMY
سبک طراحی کابین روشویی مدل ACADEMY، آرت دکو 

بوده، و بدنه آن با پروفیل هایی از جنس استیل ضد زنگ، به 

رنگ های کروم، طالیی و رزگلد ترکیب شده است.

الزم به ذکر است که کابین روشویی ACADEMY دارای آینه 

مخصوص به خود نیز می باشد.

٣



LUTETIA
سبک طراحی کابین روشویی مدل LUTETIA، نئوکالسیک 

است. وجود دستگیره های حلقوی و متحرک، در کنار حاشیه 

فلزی کارشده روی بدنه کشو، ظاهری لوکس و زیبا به آن 

بخشیده است.

حتی برای کالسیک تر نشان دادن ظاهر LUTETIA، می توان 

پايين پایه های آن را با استیلی هم رنگ با استیل به کاررفته در 

بدنه، ساخت.

کابین روشویی LUTETIA به همراه آینه مخصوص خودش 

قابل ارائه می باشد.

۴



RIVIERRE
نئوکالسیک  سبک  در  مقاوم،  اما  ظریف  و  ساده   RIVIERRE
پایه  قسمت  در  آن  بی نظیر  مقاومت  می شود.  اجرا  و  طراحی 
را  پایه هایش  سازنده  متریال  که  است  راشی  چوب  به  مربوط 
مدرن،  مسطح  و  کشیده  دستگیره های  داده است.  تشکیل 
ظاهری  که   RIVIERRE بدنه  منحنی های  با  خاصی  هماهنگی 
کالسیک دارند، ایجادکرده است. این کابین روشویی دارای آینه ای 

هماهنگ با سبک طراحی خاص خودش است.

۵



BAGNO
BAGNO با سبک طراحی نئوکالسیک و اصیل خود، سادگی 

خیره کننده و تحسین برانگیزی به فضا می دهد.
عالوه بر ابعاد داخلی نسبتا زیاد BAGNO، کناره های آن نیز 
مد  اکسسوری های  و  لوازم  چیدمان  برای  مناسبی  فضای 

نظرتان را ارائه می دهد.
 BAGNO مخصوص  آینه  قاب  در  موجود  منحنی های 
زیبا  روشویی  کابین  این  کلی  ظاهر  با  بی نظیری  هماهنگی 

دارد.

۷



VANETTA
روشویی کابینتی مدرن VANETTA به صورت دو بخش مجزا 
متریال  از  می تواند  آن  باالیی  بخش  شده است؛  طراحی 

مصرفی کاسالورا، و بخش پايينی آن از چوب باشد.
VANETTA بدون تماس با سطح زمین و به صورت وال هنگی 
نصب می شود تا نمادی از مدرنیته در فضای مورد نظر شما 

باشد.

۸



ROMANTIC
پایه های  روی  آرت دکو،  سبک  به  چهره ای  با   ROMANTIC

ظریف ما مقاوم استیل خود ایستاده است. هرچند که می توان 

آن را به صورت وال هنگی نیز نصب کرد.

۹



RUSTIC
به  را  آن  پیداست،  روشویی  کابین  این  نام  از  که  همان طور 
سبک RUSTIC و از چوب گردو طراحی و اجرا نموده ایم؛ تا 

تداعی گر کلبه ای جنگلی و دنج در منزل شما باشد.
با زنجیر مخصوص و هم  RUSTIC به صورت وال هنگی (هم 
بدون زنجیر) نصب می شود؛ و بهترین انتخاب کاسه روشویی 

برای آن، انواع روکار است.

۱۰



CASELLO
روشویی کابینتی CASELLO با آن ظاهر اصیل و کالسیک، به
خیره  خود  به  را  بیینده ای  هر  چشم  مخصوص،  آینه   همراه 

کرده و او را تا قصرهای باشکوه ایتالیایی می برد.
CASELLO آصیل با آن ظاهر شکوهمند، از مقاومت و دوامی 

بی نظیر برخوردار است.

۱۱



FLUID
کوارتز،  متریال  انواع  از  یکی  می تواند  مدرن   FLUID جنس 

کورین، سرامیک، و یا SPL ایتالیایی باشد.
روشویی  کابین  در  خطی  زیرآب  طراحی  و  وال هنگی  نصب 
از سرویس بهداشتی شما فضایی مدرن و امروزی تر   FLUID

می سازد.

۱۲



CLASSIC
کابین روشویی مدل CLASSIC به همراه آینه مخصوص خود، 
بیش از هر مدل دیگری، انعکاسی از سبک طراحی کالسیک در 
قرون وسطی ست؛ به طوری که با هر نگاه، بیننده خود را در کاخ

 های باشکوه ایتالیایی تجسم خواهدکرد.

استفاده از کاسه روشویی روکار برای کابین مدل CLASSIC می
 تواند انتخابی هوشمندانه باشد.

۱۳



RIVOLI
کابین روشویی مدل RIVOLI به همراه آینه، براساس سبک زیبا 
و پرطرف دار نئوکالسیک طراحی و ساخته شده است. ظرافت و 
یراق  آالت  از  استفاده  و  کابین  درب های  طراحی  در  دقت 
خاص  روشویی  کابین  این  به  چشم نوازی  زیبایی  استیل، 

بخشیده است.

۱۴



MARCO
وال هنگی،  نصب  روش  با   MARCO مدرن  روشویی  کابین 
بهترین انتخاب برای افرادی است که تمایل به سادگی و پیاده

 سازی قواعد مینیمالیستی در محیط پیرامون خود دارند.

۱۵



VIGO
و  نئوکالسیک  طراحی  با   VIGO مدل  روشویی  کابین 
وال هنگی  به صورت  زیاد،  نسبتا  داخلی  فضای  از  برخورداری 

نصب می شود.
با استفاده حداکثری از فضای داخلی VIGO می توان محیط 

سرویس بهداشتی را همیشه تمیز و مرتب نگه داشت.

۱۶



ALDO
کابین روشویی مدل ALDO که به سبک آرت دکو طراحی شده
پروفیل های  به کاربردن  با   ،ALDO طراحان  که  هرچند   است؛ 
٢×٢ در ساختار ظاهری آن، ALDO را تا حد زیادی به سبک 

مینیمال نیز نزدیک کرده اند.

۱۷



AMAZON
با  و  طراحی،  روستیک  سبک  به   AMAZON روشویی  کابین 
و  ابعاد  از طرفی سبک طراحی،  اجرا شده است؛  گردو  چوب 
و  انتخاب  برای  را   AMAZON می تواند  آن،  بی نظیر  سادگی 
نصب جهت سرویس بهداشتی های متوسط و کوچک، اولین 

اولویت شما قراردهد.

۱۸



SOLIDO
درواقع SOLIDO یک مکعب مدرن است که می تواند به راحتی 
نسبتا  و  متوسط  بهداشتی های  سرویس  در  را  خود  جای 

کوچک پیدا کند.
را به  SOLIDO آن  ساختار ساده و یک پارچه کابین روشویی 
یکی از مدل های محبوب و پرطرفدار برند کاسالورا تبدیل کرده

 است.

۱۹



BAXTER
وال هنگی،  نصب  روش  با   BAXTER مدل  روشویی  کابین 
ظاهری ساده و طراحی مدرن خود توانسته نظر بسیاری از 

مینیمالیست ها را به خود جلب کند.
در  زیادی  نسبتا  داخلی  فضای  سادگی،  اوج  در   BAXTER
سرویس  محیط  بتوانید  همواره  تا  می گذارد،  اختیارتان 

بهداشتی تان را خلوت و مرتب نشان دهید.

۲۰



BAXTER +
کابین روشویی مدل + BAXTER از آن دست کابین روشویی

 های مدرنی است که به صورت والهنگی نصب می شود.
+BAXTER علی رغم ظاهر ساده و طراحی غیرحجیم و پرنقش 
در  را  بزرگی  نسبتا  و  مطلوب  بسیار  داخلی  فضای  نگار،  و 

اختیارتان می گذارد.

۲۱



FONT
طراحی  مدرن  سبکی  به   FONT وال هنگی  روشویی  کابین 

شده است. 
شاید در نگاه اول باکس های کناری آن، شما را به یاد مدل 
تفاوت  متوجه  کنید  نگاه  که  بادقت تر  اما  بی اندازد؛   LUCA
این دو مدل خواهید شد. درواقع مدل FONT برای سرویس
کنار کابین روشویی در آن ها   هایی طراحی شده که فضای 
آن  کناری  باکس های  درغیراین صورت  است؛  بازتر  کمی 

بالاستفاده خواهند بود.

۲۲


