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معرفی برند الپس و گواهی نامه های رسمی همکاری
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فهرست مطالب



معرفی برند الپس
و گواهی نامه های رسمی همکاری

گواهی نامه های رسمی۳

شرکت بازرگانی گلزار اتصال از سال ۱۳۸۹ به عنوان واردکننده انحصاری محصوالت سرامیکی و 

شیرآالت بهداشتی ساختمانی برند الپس (تحت لیسانس اسپانیا) در ایران شناخته شده است. 

محصوالت سرامیکی الپس شامل چینی آالت بهداشتی ساختمانی از جمله انواع وال هنگ (توالت 

فرنگی دیواری) و انواع کاسه روشویی می باشد.



جنس تمامی چینی آالت بهداشتی ساختمانی الپس از سرامیک درجه یک می باشد. بخش سفالی 

این محصوالت به مدت ۲۰ ساعت و در دمای ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد پخته شده تا مقاومت خوبی 

در برابر پوسیدگی و نفوذ باکتری ها به الیه های درونی داشته باشد؛ درحالی که دیگر برندهای 

تولیدکننده چینی آالت بهداشتی، این مواد را به مدت ۱۴ ساعت و در دمای ۱۱۹۰ درجه سانتی گراد 

حرارت می دهند. همین موضوع باعث کدرشدن دیگر چینی آالت بهداشتی می شود.

محصوالت الپس با مواد آنتی باکتریال و با درصد چگالی (غلظت) باالتر لعاب کاری شده اند. چگالی 

باالی این الیه باعث عدم جذب آب و نفوذ انواع باکتری های موجود در سرویس بهداشتی به الیه

 های درونی آن می شود. این موضوع دو مزیت بسیار مهم زیر را به همراه دارد:

۱. باکتری ها توانایی نفوذ به لعاب سرامیک و تغییر رنگ آن را ندارند.

۲. انسجام درونی بین مولکول های این مواد بسیار باالست؛ بنابراین سطح سرامیک در طوالنی 

مدت دچار پوسیدگی و ترک خوردگی نمی شود.

از طرفی این محصوالت سرامیکی همیشه براق و درخشنده به نظر می رسند و به واسطه این 

ویژگی مهم کار نظافت آن ها بسیار آسان و سریع انجام می پذیرد.

طراحی تمامی محصوالت سرامیکی الپس، به سبک مدرن و مینیمال و برگرفته از اصول طراحی 

ایتالیایی انجام شده است. به همین جهت عالوه بر اشغال فضای کم، به راحتی با دیگر اجزای 

سرویس بهداشتی نیز هماهنگ می شوند.

ویژگی ها۴

ویژگی های منحصربه فرد
چینی آالت بهداشتی الپس



Wall Hung
وال هنگ چیست؟

کمک  به  که  است  فرنگی  توالت  نوعی  وال هنگ 

به دیوار متصل می شود؛ و هیچ  فالش تانک توکار 

به  ندارد.  بهداشتی  سرویس  کف  با  تماسی  نقطه 

منحصربه فردی  زبیایی  از  که  است  دلیل  همین 

برخوردار است و پروسه نظافت آن بسیار سریع و 

آسان انجام می پذیرد.



وال هنگ ۶

تکنولوژی ریملس در وال هنگ های الپس

وال هنگ های برند الپس بدون بیده (خودشور) و در دو نوع لبه دار و بدون لبه (ریملس) طراحی شده اند؛ که مدل های ریملس آن عالوه

 بر طراحی زیباتر، نظافت بسیار سریع و آسان تری نیز دارند. چرا که لبه های چنین وال هنگ هایی بدون درز طراحی و اجرا شده است. درب 

ضد خش آن ها آرام بند بوده و توسط لوالهای استیل ضد زنگ روی کاسه وال هنگ نصب می گردد.

تاثیر سیستم تخلیه Wash Down بر سرعت تخلیه و کاهش مصرف آب

به دلیل استفاده از سیستم تخلیه Wash Down و تعبیه خروجی ۱۰ سانتی  متری، فرآیند تخلیه در این وال هنگ ها با سرعت باالیی اتفاق 

می افتد. سیستم تخلیه Wash Down عالوه بر سرعت باال، نقش موثری در کاهش مصرف آب نیز دارد. در این سیستم تخلیه، برخالف 

سیستم Siphonic که تخلیه توسط ایجاد نیروی خالء انجام می شود، جریان آب با قدرت و سرعت زیاد از لبه های وال هنگ به سمت 

پايين سرازیر می گردد. طی این پروسه تمامی مواد زائد سطح داخلی وال هنگ، به یک باره از آن جداشده و توسط جریان آب به خروجی 

فاضالب هدایت می شوند.

تفاوت سیستم فالش یک زمانه و دو زمانه

سیستم فالش هر یک از وال هنگ های الپس بسته به مدل آن ها ممکن است یک زمانه یا دو زمانه باشد؛ که توسط نازل تخلیه دکمه ای 

فعال می گردد. اگر سیستم فالش یک زمانه باشد، با هربار فشردن کلید فالش تانک، حدود ۶ لیتر آب وارد وال هنگ شده و از آن خارج 

می گردد؛ درحالی که در سیستم های فالش دو زمانه با زدن کلید فالش کوچک ۳ لیتر و با زدن کلید فالش بزرگ ۶ لیتر آب تخلیه می گردد. 

از همین مطلب به سادگی می توان نتیجه گرفت که سیستم فالش دو زمانه نقش بهتری را در کاهش مصرف آب ایفا می کند.

چرا آکس وال هنگ های الپس ۱۸ سانتی متر است؟

آکس تمامی آن ها در اندازه ۱۸ سانتی متر طراحی شده تا عالوه بر فالش تانک های الپس، روی تمامی فالش تانک های استاندارد موجود 

در بازار قابل نصب باشند.

رنگ بندی وال هنگ های الپس

آن ها اغلب در این رنگ بندی تولید می شوند: سفید براق، سفید مات، مشکی براق و مشکی مات

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) فلوید
FLUID

رنگ: سفید
ابعاد:36×37×54

18 سانتی متری آکس: 

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) ادوارد
EDWARD
رنگ: سفید

ابعاد:37×37×53
18 سانتی متری آکس: 



وال هنگ ۷

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) ویکتوریا
VICTORIA
رنگ : سفید

ابعاد:36×36×50
18 سانتی متری آکس: 

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) ویکتوریا
VICTORIA

رنگ : مشکی
ابعاد:36×36×50

18 سانتی متری آکس: 

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) میالن
MILAN

رنگ : سفید
ابعاد:34×38×54

18 سانتی متری آکس: 

توالت فرنگی دیواری (وال هنگ) برلین
BERLIN

سفید رنگ بندی: 
ابعاد:36×37×52

18 سانتی متری آکس: 
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کاسه روشویی
کاسه روشویی های برند الپس در چهارچوب سبک مدرن ایتالیایی و با ساختاری مینیمال طراحی و ساخته شده اند. برخالف 

اغلب کاسه روشویی های مدرن موجود در بازار که مناسب سرویس بهداشتی های با فضای نسبتا بزرگ است، کاسه روشویی

 های برند الپس در ابعاد بسیار مناسب تری ساخته شده اند. یعنی می توان آن ها را بدون نگرانی از اشغال فضای زیاد در 

سرویس بهداشتی های متوسط و نسبتا کوچک نیز نصب کرد. از طرفی قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه در برابر سطح 

کیفیت فوق العاده عالی آن توجه و اشتیاق همه را به خود جلب کرده است.

عالوه بر ابعاد مناسب، تنوع نسبتا باال در طراحی و دیزاین کاسه های روشویی برند الپس را می توان به عنوان دیگر نقاط قوت 

آن ها برشمرد.

کاسه روشویی های برند الپس را از نظر روش نصب می توان به سه گروه روکار، توکار و دیواری تقسیم نمود.



روشویی۹

کاسه روشویی روکار

کاسه روشویی گرد الپس

CP158AW
رنگ: سفید

46  ×  46  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی بیضی الپس

CP198AW
رنگ: سفید

62  ×  40  ×  15 : د بعا  ا

کاسه روشویی گرد الپس

CP211AW
رنگ: سفید

44  ×  44  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی مربعی الپس

CP213AW
رنگ: سفید

38  ×  38  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی مستطیل الپس

CP214AW
رنگ: سفید

50  ×  38  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی مربع الپس

CP215AW
رنگ: سفید

40  ×  40  ×  13 : د بعا  ا



روشویی۱۰

کاسه روشویی بیضی الپس

CP216AW
رنگ: سفید

62  ×  40  ×  15 : د بعا  ا

کاسه روشویی گرد الپس

W1125
رنگ: مشکی

40  ×  40  ×  12 : د بعا  ا

کاسه روشویی گرد الپس

W1125
رنگ: سفید

40  ×  40  ×  12 : د بعا  ا

کاسه روشویی مستطیل الپس

W1294
رنگ: سفید

70  ×  40  ×  12 : د بعا  ا

کاسه روشویی گرد الپس

W1409
رنگ: سفید

41  ×  41  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی گرد الپس

W1409
رنگ: مشکی

41  ×  41  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی روکار

NEW PRODUCT



روشویی۱۱

کاسه روشویی مربع الپس

W1418
رنگ: سفید

36  ×  36  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی روکار

کاسه روشویی مستطیل الپس

W1071
رنگ: سفید

55  ×  36  ×  12 : د بعا  ا

کاسه روشویی مستطیل الپس

W1233
رنگ: سفید

49  ×  38  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی مربعی الپس

W1414
رنگ: سفیدبراق، سفیدمات

42  ×  42  ×  14 : د بعا  ا

کاسه روشویی مستطیل الپس

W1232
رنگ: سفید

49  ×  38  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی سه گوش الپس

W1168
رنگ: سفید

58  ×  39  ×  14 : د بعا  ا

NEW PRODUCT NEW PRODUCT



روشویی۱۲

کاسه روشویی گرد الپس

W1126
رنگ: سفیدبراق، سفیدمات

31  ×  31  ×  10 : د بعا  ا

کاسه روشویی بیضی الپس

W1511
رنگ: سفید

60  ×  40  ×  13 : د بعا  ا

کاسه روشویی روکار

کاسه روشویی های روکار برند الپس اغلب با ارتفاعی بین ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر طراحی و ساخته شده

 اند. از آن جایی که شیرآالت مناسب برای کاسه روشویی های روکار، شیرآالت پایه بلند و توکار روشویی 

هستند، این عمق، از پاشیدن قطرات آب به اطراف کاسه جلوگیری می کند. از مهم ترین مزایای 

استفاده از کاسه روشویی های روکار، به نصب سریع و آسان آن ها روی انواع کانتر و کابین روشویی

 ها می توان اشاره کرد.

کاسه روشویی مربع الپس

W1239B
رنگ: سفید

38  ×  38  ×  12 : د بعا  ا
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روشویی۱۳

کاسه روشویی توکار  بیضی الپس

CPO44BW

57  ×  41  ×  19 : د بعا  ا

کاسه روشویی توکار مستطیل الپس

CPO49BW
56  ×  40  ×  20 : د بعا  ا

کاسه روشویی توکار نیم دایره الپس

CPO50BW
51  ×  39  ×  21 د: بعا  ا

کاسه روشویی توکار

انواع کاسه روشویی های توکار الپس که متناسب با انواع شیرآالت روشویی پایه کوتاه و توکار طراحی 

و ساخته شده اند، نسبت به انواع روکار دارای مزایای ویژه ای هستند؛ از جمله:

• زیبایی بیش تر و لوکس تر نشان دادن محیط سرویس بهداشتی

• نظافت سریع تر و راحت تر

• قابلیت استفاده از انواع شیر روشویی پایه کوتاه که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر از شیرآالت 

روشویی پایه بلند هستند

• اشغال فضای کم تر روی کانتر و در اختیار گذاشتن مساحت بیش تر برای قراردادن لوازم و اکسسوری 

سرویس بهداشتی روی آن



روشویی۱۴

کاسه روشویی ایستاده الپس

WK-8013
83  ×  45  ×  43 : د بعا  ا

کاسه روشویی دیواری الپس

WK-HB019

53  ×  44  ×  36 : د بعا  ا

کاسه روشویی دیواری الپس

WK-HB021
50  ×  48  ×  37 : د بعا  ا

کاسه روشویی دیواری الپس

WK-HB025

53  ×  43  ×  38 : د بعا  ا

کاسه روشویی دیواری

کاسه روشویی دیواری

کاسه روشویی های دیواری ایده ای بسیار خالقانه و هوشمندانه برای سرویس بهداشتی های متوسط 

و نسبتا کوچک بودند که مورد استقبال فوق العاده طراحان داخلی قرار گرفتند؛ تا جایی که امروزه این 

کاسه روشویی های زیبا و مدرن را نه تنها در مساحت های کوچک، بلکه در مساحت های بزرگ تر 

سرویس بهداشتی نیز مشاهده می کنیم.

همان طور که از نام این محصوالت پیداست، نصب شان به صورت وال هنگی (دیواری) انجام می پذیرد. 

این ویژگی تناسب و هماهنگی بسیاری با سبک طراحی مدرن کاسه روشویی های دیواری دارد.

NEW PRODUCT
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تمامی چینی آالت بهداشتی برند الپس قابل عرضه در شرکت بازرگانی گلزار، دارای ۵ 

بروز  شامل  گارانتی  این  فروش هستند.  از  پس  سال خدمات   ۱۰ و  گارانتی  سال 

مشکالتی از قبیل موارد زیر می گردد:

• پوسیدگی و ترک خوردگی ناشی از فرسایش

• تغییر رنگ الیه لعاب کاری شده و کدر شدن سطح سرامیک

• از بین رفتن الیه لعابی و نمایان شدن بخش سفالی محصول

تنها مواردی که شامل این گارانتی نمی شوند، عبارت اند از:

• استفاده از مواد شوینده اسیدی، مانند اسید، جوهرنمک و ...

• واردآوردن ضربات عمدی که باعث آسیب و شکستگی در چینی آالت بهداشتی شود

گارانتی و خدمات پس از فروش

روشویی۱۵



آدرس:پاسداران،خیابان پايدارفرد، نبش بوستان دهم، پالک ۲۹، واحد۱۴
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