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تعداد محصول فروخته شده
در هرسال

۲.۸۰۰.۰۰۰
تعداد مراکز کار

۴۵۲
حجم معامالت
(برحسب یورو)

۸۰.۰۰۰.۰۰۰
مساحت فضای تولیدی

(متر مربع)

۸۸.۰۰۰

واقعیتی منحصربه فرد

تنها شرکت اروپایی در این صنعت با چرخه تولید کامًال یکپارچه، که به دلیل تحقیقات خود و مهم تر از 
همه به دلیل تکامل فناوری  در سیستم های تولید خود در صدر قرار دارد: ۴۵۲ واحد کاری که در مساحت 

۸۸۰۰۰ متر مربع قرار گرفته اند؛ با مجموع فروش ۲٫۸ میلیون کاال در سال.

کارخانه ایده آل

مرکز فناوری نوبیلی – واحد تولیدی سونو در استان نووارا – یکی از کامل ترین و کارامدترین مجموعه هایی 
است که در این بخش از صنعت وجود دارد؛ که در چارچوبی طراحی شده تا از رشد مستمر و ارائه باالترین 

کیفیت ها با کم ترین میزان ضرر به محیط زیست پیروی کند. 





افتخاری از جنس ایتالیایی

درست در سال هایی که خیلی از شرکت های مهم در این حوزه تصمیم به 
نقل مکان کردند، کارلو نوبیلی تصمیم گرفت با تخصیص منابعی عظیم برای 
در  فناوری ها،  پیشرفته ترین  از  استفاده  و  بی عیب  تولیدی  فرایند  ایجاد 
کشور خود سرمایه گذاری کند! در پیرو این کار، بازار بیش تری نصیب نوبیلی 
شد: چراکه معماران و طراحان داخلی بیش تری – به صورت پی در پی – به دلیل 
زیبایی، کارمد و قابل اعتماد بودن محصوالت نوبیلی را انتخاب کردند. این 
محصوالت رفته رفته در هتل های معتبر، امالک مسکونی باکیفیت، و مکان

نوبیلی توانست   های منحصربه فرد دیگر استفاده شدند. درنتیجه شرکت 
تنها در طی چند سال به عنوان سمبل استاندارد ایتالیایی شناخته شود. اما 
برعکس  برنمی داریم!  تالش  از  دست  موفقیت  هر  با  ما  نوبیلی،  در 
هرموفقیتی برای ما به عنوان انگیزه ای برای تقویت تعهد و تالش بیش تر 
برای ارائه برتری مطلق به بازار می باشد. درسال ۲۰۱۳ بود که نوبیلی با دنبال 
کردن مقررات اروپایی توانست تبدیل به اولین شرکتی در صنعت شیرآالت 
شود که برروی بدنه شیر مخلوط کن های خود، عالمت ساخت ایتالیا را قرار 
دهد. این هم یک رکورد و موفقیت دیگری است که باعث افتخار مالکان 
معتبرترین   –  ۲۰۰۰ از  بیش   – مشتری  هزاران  است.  شده  شرکت  این 
تاییدیه برای انتخاب های این شرکت هستند؛ هم چنین به خوبی تایید می

 کنند که راه موفقیت با میانبرها هم وار نمی شود، بلکه با تعهد همیشگی 
خواهد شد. و این چیزی است که روز به روز در کار نوبیلی تاکید می شود. 



نوآوری

ما بیش از شصت سال است که بهترین فناوری ممکن را تولید می کنیم؛ درواقع ما معتقدیم  
که امکانات تولیدی آوانگارد ما باید در نوآوری فناوری محصوالتی که تولید می کنیم منعکس 
شوند. قدرت و کارایی شیرآالت ما، یکی از اصلی ترین نشانه های کیفیت نوبیلی است، که 

باالترین استانداردها و اعتبار را در محصوالت مان تضمین می کند. 



فناوری

عملکردی پربازده درصدر همه چیز است: درواقع این قاعده ای است که همیشه در طراحی 
مدل های جدید و تولیدات آن به عنوان زیرساخت و نکته ای ریشه ای بوده، البته بدون آن
 که به ظاهر و زیبایی آن بی توجهی شود. هم چنین قانون مهم عملکرد پربازده در تمام ویژگی

 های محصوالت منعکس شده است تا آن ها را تبدیل به ابزاری برای رفاه و راحتی در استفاده 
روزمره باشد!

ساخته شده در نوبیلی

هر کارتریجی که در محصوالت ما استفاده می شوند، در مرکز فناوری نوبیلی توسط ماشین
 آالت تمام اتوماتیک تولید و مونتاژ می شوند. درکنار آن، بازرسی هر دیسک سرامیکی 
شخصا توسط مهندسان ما انجام می شود. این کار بررسی کلی دیسک را بهبود می بخشد و 

از آسیب رسیدن به آن توسط گیره مکانیکی جلوگیری می کند.



ساختار داخلی شیرآالت نوبیلی با ساختار دیگر شیرآالت کامال متفاوت است. درحالی که دیگر سازندگان شیرآالت 
ترجیح می دهند از کارتریج تولیدی کارخانه های تخصصی تولید کارتریج استفاده کنند، نوبیلی به طور مستقل، 
کارتریج  مخصوص برندش را طراحی و تولید می کند. در شرکت بازرگانی گلزار این کارتریج  های مخصوص از ۲۰ سال 

گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر برخوردارند.



Water Saving

Eco Fresh

Live Drive

Eco Plastic

BLOCKADE
BLOCKADE کنترل فشار آب توسط قطعه

۲۰ سال گارانتی
خدمات پس از فروش مادام العمر

اهرم دومرحله ای برای صرفه جویی در مصرف آب

Eco Fresh کنترل دمای آب توسط قطعه

دیسک های سرامیکی بدون سایش و جذب رسوب آب

ساخته شده از مواد قابل تجزیه در طبیعت و بدن انسان

..YE
ARS  WARRANTY

YEARS WARRANT
Y 20

بیش تر کارتریج های تولیدی جدید با پیروی کردن از طراحی اولین کارتریج تولید شده که قطری ۴۵ میلی
 متری داشتند تولید می شوند. این فناوری باعث می شود شیرآالت عمر بیش تر و کاربری راحت تری داشته 
باشند. دلیل آن هم این است که وقتی اهرم شیر را در حالت بسته بودن می چرخانیم، در میان دیسک های 
سرامیکی آن هیچ گونه سایشی ایجاد نمی شود؛ چراکه سایش دیسک ها به حداقل راسانده شده  و حرکتی نرم 

و راحت برای آن ها تضمین شده است. 



اختراعات ثبت شده

و  ایده های خالق معمار  همیشه کشفیات و 
طراحان دررابطه با محصوالت نوبیلی فناوری

 های نوآورانه ما هم سو بوده است: درحقیقت 
توسط  اختراع   ۱۰۰ از  بیش  سال ها  طول  در 
نوبیلی ثبت شده که به طور قابل توجهی در 
تکامل فناوری این صنعت کمک کرده است. 
متأسفانه این واقعیت پیامدهای ناخوشایندی 
و پیش پاافتاده  بی پایان  تقلیدهای  دارد:  نیز 
توسط تولیدکنندگان دیگر، که سرنخ خود را از 
ایده های توسعه یافته و ریزبینانه شرکت ما 
می گیرند. اما در درازمدت محصولی که نتیجه 
تقلید باشد – هرچند مشابه نمونه اصلی باشد 
– به مشکل خورده و باعث آسیب می شود؛ به
در صورتی  این  به سالمت شخصی.   خصوص 
است که آن  محصول اصالتی مشکوک داشته 
باشند یا از مواد بی کیفیت که به طور کلی برای 
شده  ساخته  نیست  مناسب  آب  با  تماس 
باشد. اولین اختراعی که نوبیلی به بازار وارد 
کرد مربوط به دهه ۸۰ میالدی است: آن هم 
سیستم دیسک سرامیکی با حداقل اصطکاک 

بوده است.



رنگ محصول

یکی از نکات کلیدی در طراحی تجهیزات سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، رنگ سطوح و نوع آن 
است. به همین دلیل ما متعهد هستیم تا با رعایت مقررات سخت گیرانه محیط زیست، محصوالتی 

تولید کنیم که نه تنها ظاهری فوق العاده دارند، بلکه زیبای شان عمری طوالنی هم داشته باشد.  

روکش کروم

برای رسیدن به رنگ هایی براق و درخشان و هم چنین دوامی پایدار از بهترین تجهیزات به همراه پیشرفته
 ترین منابع تکنولوژیک استفاده می شود. هم چنین به لطف کنترل کامل در مدیریت مواد مورد استفاده، 

از آسیب رسیدن به محیط زیست و سالمت عوامل جلوگیری می شود.



آبی،  تجهیزات  و  شیرآالت  اصلی  مقصد 
طیف  هستند:  حمام ها  و  بهداشتی  سرویس 
کامل و گسترده محصوالت ما با سبکی جذاب و 
قوی هویت یافته اند، در سطح کیفی بسیار باال 
طراحی و تولید شده، و با تمرکز برروی ارگونومی 
و بازدهی عملکرد – مانند صرفه جویی در مصرف 

آب و انرژی – ساخته می شوند. 

سرویس بهداشتی
و حمام



VELIS











شیر روشویی توکار

VE125198/1CR

VELIS

شیر حمام توکار

VE125100/ECR

شیر توالت توکار

VE125108CR



شیر روشویی پایه کوتاه

VE125118/3CR

VELIS

شیر روشویی پایه بلند

VE125158/2CR

شیر حمام

VE125110/1CR

شیر توالت

VE125130CR



DRESS











DRESS

شیر روشویی توکار

VE125198/1CR

شیر حمام توکار

VE125100/ECR

شیر توالت توکار

VE125108CR



شیر روشویی پایه کوتاه

DS106118/2C01

DRESS

شیر روشویی پایه بلند

DS106128/2C01

شیر حمام

DS106110/1C01

شیر توالت

DS106030C01



CARLOS PRIMERO







شیر روشویی

CP218/1CR

CARLOS PRIMERO

شیر روشویی توکار

CP298CR

شیر حمام توکار

CP101CR

شیر حمام

CP210CR



SOFI











شیر روشویی توکار

SI98118/1CR

SOFI

شیر توالت توکار

SI98128/2CR

 شیر حمام توکار

SI98110/1CR



شیر روشویی پایه کوتاه

SI98118/1CR

SOFI

شیر روشویی پایه بلند

SI98128/2CR

 شیر حمام

SI98110/1CR

شیر توالت

SI98130CR



UP







UP

شیر توالت توکار

UP94108CR/1

شیر حمام توکار

UP94100CR/1

شیر روشویی توکار

UP94198/1CR

شیر روشویی توکار

UP00199/1CR



UP

شیر روشویی پایه کوتاه

UP94118/3CR

شیر روشویی پایه بلند

UP94128/2CR



SEVEN









شیر روشویی پایه کوتاه

SE124118/2CR

SEVEN

شیر توالت توکار

SE124108CR

شیر حمام توکار

SE124100CR

شیر روشویی توکار

SE124198/1CR



MIA







شیر روشویی پایه کوتاه

MI102118/2CR

MIA

شیر توالت توکار

MI102108CR/1

شیر حمام توکار

MI102100CR/1

شیر روشویی توکار

MI102198/1CR



LOOP









شیر توالت توکار

LP90108CR/1

LOOP

شیر حمام توکار

LP90100CR/1

شیر روشویی توکار

LP90198/1CR

شیر روشویی توکار آب ریز آبشاری

LPC90198/1CR



شیر روشویی پایه کوتاه

LP90118/3CR

LOOP

شیر روشویی پایه بلند

LP90128/2CR

شیر روشویی پایه کوتاه
آب ریز آبشاری

LPC90118/1CR

شیر روشویی پایه بلند
آب ریز آبشاری

LPC90128/1CR



LIRA UNO



شیر روشویی پایه کوتاه

LR116118/2CR

LIRA UNO

شیر توالت توکار

LR116108CR/1

 شیر حمام توکار 

LR116100CR/1

شیر روشویی توکار

LR00198/2CR

190 €

55 €

105 €

160 €



ACQUAVIVA









شیر تواات توکار

VV103108CR/1

ACQUAVIVA

شیر حمام توکار

VV103100CR/1

شیر روشویی توکار

VV103198/1CR



شیر روشویی پایه کوتاه

VV103118/2CR

ACQUAVIVA

شیر روشویی پایه بلند

VV103128/2CR

 شیر حمام

VV103110/1CR

شیر توالت

VV103130CR



NEW ROAD









NEW ROAD

شیر توالت توکار

RD00108CR/1

شیر حمام توکار

RD00100CR/1

شیر روشویی توکار

RD00499/1CR

شیر روشویی توکار آب ریز آبشاری

RDC90198/1CR



شیر روشویی پایه کوتاه

RDC0118/2CR

شیر روشویی پایه بلند

RDC0128/2CR

 شیر حمام

RD00110/1CR

شیر توالت

RD00130CR

NEW ROAD



ACQUERELLI







ACQUERELLI

شیر روشویی پایه کوتاه

AQ93118/1CR

شیر تواات توکار

AQ93108CR/1

شیر حمام توکار

AQ93100CR/1

شیر روشویی توکار

AQ00198/1CR



SAND







شیر توالت توکار

RD00108CR/1

شیر حمام توکار

RD00100CR/1

شیر روشویی توکار

SA00198/1CR

 شیر روشویی توکار

SA00199/1CR

SAND



SAND

شیر روشویی پایه کوتاه

SA99118/2CR

شیر روشویی پایه بلند

SAE99128/2CR

 شیر حمام

SA99110/1CR

شیر توالت

SA99130CR



NOBI







شیر توالت توکار

NB84108CR/1

شیر حمام توکار

NB84100CR/1

شیر روشویی توکار

NB103198/1CR

 شیر روشویی توکار

NB00499/1CR

NOBI



NOBI

شیر روشویی پایه کوتاه

NB84118/2CR

شیر روشویی پایه بلند

NBE84128/2CR

 شیر حمام

NB84110/1CR

شیر توالت

NB84130CR



BLUES







شیر توالت توکار

BS101108CR/1

شیر حمام توکار

BS101100CR/1

شیر روشویی توکار

bs00199/1CR

 شیر روشویی توکار

BS00498/1CR

BLUES



BLUES

شیر روشویی پایه کوتاه

BS101118/3CR

 شیر حمام

BS101110/1CR

شیر توالت

BS101130CR



ABC





شیر توالت توکار

AB87108CR/1

شیر حمام توکار

AB87100CR/1

شیر روشویی توکار

AB103198/1CR

 شیر روشویی توکار

AB00199/1CR

ABC



ABC

شیر روشویی پایه کوتاه

AB87118/2CR

شیر روشویی پایه بلند

ABE87128/2CR

 شیر حمام

AB87110/1CR

شیر توالت

AB87130CR



محصوالت  را  ما  محصوالت  طیف  از  کوچک تری  بخش  درواقع 
تجهیزات  تولید  در  ما  می دهند.  تشکیل  آشپزخانه  بهداشتی 
آشپزخانه، تالش مان را برروی دو محور اصلی، یعنی زیبایی و عملکرد 
عمدتا  که   – مشتریان مان  دراختیار  هم چنین  می گذاریم.  محصول 
راه های   – هستند  داخلی  طراحان  و  معماران  آشپزخانه،  طراحان 

بیشماری را با محصوالت مان خواهیم گذاشت!

آشپزخانه



HERON



شیر ظرفشویی شاوری

HR125300CB 

HERON



شیر ظرفشویی شاوری

HR125300IB

HERON



MASTER



شیر ظرفشویی شاوری

MP118300CR

MASTER



شیر ظرفشویی شاوری

MP118300IX

MASTER



LEVANTE



LEVANTE

شیر ظرفشویی شاوری

MV123300CR



LEVANTE

شیر ظرفشویی شاوری

MV123300FLP



LEVANTE

شیر ظرفشویی شاوری

MV123300BM



LAMP



LAMP

شیر ظرفشویی شاوری

MP119400CR



MOVE



MOVE

شیر ظرفشویی شاوری

MV92400/50CR



MOVE

شیر ظرفشویی شاوری

MV92400/50IX



MOVE

شیر ظرفشویی شاوری

MV92300/50IX



MOVE

شیر ظرفشویی شاوری

MV92400/50BM





پاسداران،خیابان پايدارفرد،
نبش بوستان دهم، پالک ۲۹، واحد ۱۴
۰۲۱-۹۱۰۰۳۳۷۷
WWW.GOLZARHOME.COM


