
IN-WALL FLUSH TOILET TANK SYSTEMS



فالش تانک های برند الپس از سال ۱۳۹۶ توسط کارخانه NKP در ترکیه، به سفارش 
شرکت گلزار طراحی و تولید می شوند.

به  متریال  باالی  کیفیت  به  الپس،  فالش تانک های  ویژگی های  مهم ترین  از 
کاررفته در آن ها می توان اشاره کرد؛ به عنوان مثال:

• استفاده از شیرآالت و اتصاالت برنجی در ساختار فالش تانک ها
• عایق بندی صحیح و اصولی مخزن آب برای جلوگیری از آسیب به بافت دیوار و 

ایجاد رطوبت
• اجرای استراکچر مستحکم با متریال فوالدی به همراه روکش گالوانیزه

شرکت بازرگانی گلزار ۱۰ سال گارانتی، به همراه خدمات پس از فروش مادام العمر 
بابت  فالش تانک ّای الپس به مشتریان ارائه می دهد.



کلید فالش تانک  توکار

• ارائه خدمات پس از فروش
به صورت مادام العمر

• دارای ۱۰ سال گارانتی

• ساخته شده از بهترین
متریال و تکنولوژی تولید

• تنوع در رنگ بندی



کلید فالش تانک  توکار

APCS0044 مشکیAPCS0043 طالییAPCS0042 سفیدAPCS0041 کروم براقAPCS0040 کروم مات

APCS0054 مشکیAPCS0053 طالییAPCS0052 سفیدAPCS0051 کروم براقAPCS0050 کروم مات

APCS0064 مشکیAPCS0063 طالییAPCS0062 سفیدAPCS0061 کروم براقAPCS0060 کروم مات

APCS0074 مشکیAPCS0073 طالییAPCS0072 سفیدAPCS0071 کروم براقAPCS0070 کروم مات
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• ارائه خدمات پس از فروش
به صورت مادام العمر

• دارای ۱۰ سال گارانتی

• ساخته شده از بهترین
متریال و تکنولوژی تولید

فالش تانک های توکار

400
kg

• قابلیت تحمل وزن 
تا ۴۰۰ کیلوگرم



فالش تانک های توکار

فالش تانک  تک پایه توکار الپس
APCS101 

ابعاد: ۶۰×۱۱۰×۱۵ سانتی متر
گنجایش مخزن: ۶ لیتر

 مجهز به عایق ضد رطوبت
سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

مخصوص نصب توالت فرنگی دیواری
قابلیت نصب در دیوارهای اصلی و کاذب

ابعاد: ۶۰×۱۱۰×۱۵ سانتی متر
گنجایش مخزن: ۶ لیتر

 مجهز به عایق ضد رطوبت
سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

مخصوص نصب توالت فرنگی دیواری
قابلیت نصب در دیوارهای اصلی و کاذب

12cm 10cm

فالش تانک  دو پایه توکار الپس
APCS201 

ابعاد مخزن: ۸۰×۵۷×۱۱ سانتی متر
گنجایش مخزن: ۶ لیتر

 مجهز به عایق ضد رطوبت
سیستم شیر ُپرکن: بی صدا

مخصوص نصب توالت فرنگی دیواری
قابلیت نصب در دیوارهای اصلی و کاذب

8cm

فالش تانک  زمینی توکار الپس
APCS501



NKP گواهی نامه های رسمی همکاری شرکت 
در ترکیه و شرکت بازرگانی گلزار در ایران



شرایط و مدت زمان گارانتی
بدین وسیله شرکت بازرگانی گلزار اعالم می دارد که کلیه فالش تانک های برند الپس براساس استانداردهای معتبر جهانی طراحی و تولید شده اند؛ هم چنین این محصوالت درصورت نصب 
اصولی، دارای عملکرد مناسب هستند. اما درصورت بروز هرگونه اشکال کنترل نشده از جانب شرکت گلزار، خواهشمندیم بالفاصله مورد مذکور را به شرکت اطالع دهید، تا ظرف مدت ۲۴ ساعت 

پس از اعالم خرابی، محصولی سالم را با محصول معیوب، به صورت کامال رایگان تعویض نماییم.

مدت اعتبار گارانتی
• ۱۰ سال گارانتی تعویض فالش تانک های توکار الپس (از تاریخ خرید مشتری تا تاریخ متناظر آن در ۱۰ سال آینده)

• ۲ سال گارانتی تعویض کلید فالش تانک  (از تاریخ خرید مشتری تا تاریخ متناظر آن در ۱۰ سال آینده)

شرایط اعمال گارانتی
۱. تمامی مشکالت ناشی از طراحی و تولید غیراصولی کاال شامل گارانتی شده و هزینه های آن نیز برعهده شرکت گلزار است؛ هزینه هایی مانند ایاب و ذهاب، تعویض، تعمیر، نصب، و انبارداری.

۲. فالش تانک  معیوب باید به شرکت گلزار عودت داده شود تا درصورت صالحدید کارشناسان فنی، تعمیر یا تعویض شده و درنهایت فالش تانک سالم به خریدار تحویل داده شود.
۳. گزارش خرابی کاال باید حداکثر تا ۱۴ روز پس از مشاهده توسط مشتری، به شرکت گلزار ارائه شود.

۴. درصورت ارائه گزارش خرابی فالش تانک پس از مرحله نصب، خریدار باید اجازه بازدید از کاالی معیوب در محل را به کارشناسان مورد تایید شرکت گلزار بدهد.
۵. هیچ یک از شرایط زیر شامل گارانتی نمی شوند:

a. برخی قطعات پرمصرف مانند واشر
b. بروز مشکل ناشی از آسیب های عامدانه و آگاهانه واردشده به کاال توسط تعمیر شخص خریدار و یا افراد متفرقه

c. خرابی ناشی از نصب نادرست و غیراصولی
d. ایجاد مشکل به دلیل استفاده نادرست از کاال

e. خیس یا مرطوب شدن کاال براثر قرارگرفتن در اماکن نامناسبی هم چون اماکن مرطوب، بسیار سرد و یا حتی تماس مستقیم و طوالنی با آب
f. تخریب ناشی از مجاورت کاال با مواد شوینده

g. اعمال آسیب براثر کیفیت نامناسب آب مصرفی درون کاال
h. آسیب های ناشی از عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان و ...

i. استفاده از لوازم جانبی متفرقه و غیر اصل
j. تعمیر یا نصب کاال توسط افراد غیرحرفه ای و متفرقه

قابل توجه مصرف کنندگان عزیز
خواهشمندیم مراحل مربوط به نصب و راه اندازی فالش تانک های الپس، کلیدها و لوازم جانبی آن ها را به متخصصان نصب شرکت گلزار بسپارید؛ چرا که درصورت عدم نصب صحیح کاال 

و یا استفاده از لوازم جانبی متفرقه، شرکت بازرگانی گلزار هیچ مسئولیتی در قبال مشکالت پیش آمده نخواهدداشت.
ضمنا جهت بهره  مندی از گارانتی و خدمات پس از فروش فالش تانک های توکار الپس، در حفظ و نگه داری از فاکتور خرید کاال کوشا باشید.
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