
مناسب برای نصب انواع وال هنگ در دیوارهای آجری، پیش ساخته، کاذب

مشخصات فنی:

• کلید از جلو

• مجهز به عایق ضد رطوبت

• سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

ABS :جنس مخزن آب •

• جنس استراکچر: فوالد با روکش گالوانیزه (استحکام بسیار باال و ضد زنگ)

• سیستم فالش: دو مرحله ای (فالش بزرگ ۶ لیتری و فالش کوچک ۳ لیتری)

• دارای دو پایه  نگه دارنده مستحکم با قابلیت تنظیم ارتفاع از ۰ (کف) تا ۲۰۰ میلی متر

فالش تانک  تک پایه توکار الپس
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مناسب برای نصب انواع توالت های شرقی (ایرانی) در دیوارهای آجری 

فالش تانک  زمینی توکار الپس

فنی: مشخصات 
ABS :جنس •

• سیستم فالش: دو مرحله ای (فالش بزرگ ۶ لیتری و فالش کوچک ۳ لیتری)
• کلید از جلو

• ابعاد مخزن: ۸۰×۵۷×۱۱ سانتی متر
• مجهز به عایق ضد رطوبت
• سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

• اتصال لوله آب: امکان اتصال از باال وسط
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مناسب برای نصب انواع وال هنگ در دیوارهایی با استحکام باال

مشخصات فنی:

• کلید از جلو

• مجهز به عایق ضد رطوبت

• سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

ABS :جنس مخزن آب •

• جنس استراکچر: فوالد با روکش گالوانیزه (استحکام بسیار باال و ضد زنگ)

• سیستم فالش: دو مرحله ای (فالش بزرگ ۶ لیتری و فالش کوچک ۳ لیتری)

• دارای دو پایه نگه دارنده مستحکم با قابلیت تنظیم از ۰ تا ۲۰۰ میلی متر

فالش تانک توکار نیم  فریم الپس
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www.golzarhome.com

90 euro قیمت: 

50 euro قیمت: 

50 euro قیمت: 



• مخصوص نصب روی فالش تانک های توکار

• ساخته شده از ABS درجه یک

• دارای دو دکمه بزرگ و کوچک جهت فالش دو زمانه

• نصب آسان و بدون نیاز به ابزار مخصوص

• به همراه پک کامل لوازم نصب

کلید فالش تانک الپس

رنگ: کروم براق
APCS0041 :کد

رنگ: سفید
APCS0042 :کد

رنگ: طالیی
APCS0043 :کد

رنگ: کروم مات
APCS0040 :کد

رنگ: مشکی
APCS0044 :کد
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• مخصوص نصب روی فالش تانک های توکار

• ساخته شده از ABS درجه یک

• دارای دو دکمه بزرگ و کوچک جهت فالش دو زمانه

• نصب آسان و بدون نیاز به ابزار مخصوص

• به همراه پک کامل لوازم نصب
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کلید فالش تانک الپس

رنگ: کروم براق
APCS0051 :کد

رنگ: سفید
APCS0052 :کد

رنگ: طالیی
APCS0053 :کد

رنگ: کروم مات
APCS0050 :کد

رنگ: مشکی
APCS0054 :کد
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• مخصوص نصب روی فالش تانک های توکار

• ساخته شده از ABS درجه یک

• دارای دو دکمه بزرگ و کوچک جهت فالش دو زمانه

• نصب آسان و بدون نیاز به ابزار مخصوص

• به همراه پک کامل لوازم نصب

کلید فالش تانک الپس
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رنگ: کروم براق
APCS0061 :کد

رنگ: سفید
APCS0062 :کد

رنگ: طالیی
APCS0063 :کد

رنگ: کروم مات
APCS0060 :کد

رنگ: مشکی
APCS0064 :کد

• مخصوص نصب روی فالش تانک های توکار

• ساخته شده از ABS درجه یک

• دارای دو دکمه بزرگ و کوچک جهت فالش دو زمانه

• نصب آسان و بدون نیاز به ابزار مخصوص

• به همراه پک کامل لوازم نصب

کلید فالش تانک الپس

16
5

260 10

رنگ: کروم براق
APCS0071 :کد

رنگ: سفید
APCS0072 :کد

رنگ: طالیی
APCS0073 :کد

رنگ: کروم مات
APCS0070 :کد

رنگ: مشکی
APCS0074 :کد

18 euro قیمت: 

18 euro قیمت: 

18 euro قیمت: 

18 euro قیمت: 


