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 სიახლე 

მართვის ღილაკები FLAT INOX

 პრიალა 
 (თან  3 კვ. 2021 გ)

 უჟანგავი ფოლადის მართვის ღილაკი PVD-
თი დაფარული

 მიმზიდველი დიზაინი, უმაღლესი ხარისხი, 
მაქსიმალური მდგრადობა

 ოთხი ფერის ვარიანტი
 ზედაპირი გლუვი ან პრიალა
 მოპირკეთებიდან მხოლოდ 5 მმ
 გადმოსაწევი მექანიზმი
 თავსებადია ALCA– ს ყველა სამონტაჟო 

სისტემასთან

თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურობის უნიკალურობას თან სდევს ინდივიდუალური მოთხოვნები 
ინტერიერის დიზაინის მიმართ. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ბაზარზე წარმოგიდგენთ მართვის  ღილაკებს, 
რომლებიც სასიამოვნო ფერებს უკიდურესად გამძლე ზედაპირებით აერთიანებს. ეს ქმნის უმაღლესი ხარისხის 
ძვირადღირებულ პროდუქტს, მდგრადია რეცხვის და ნაკაწრების მიმართ.

 დამუშავებული გლუვი 
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G-B | Gold- დამუშავებული გლუვი RG-B | Red gold- დამუშავებული გლუვი 

N-B | Nickel- დამუშავებული გლუვი GM-B | Gun metal- დამუშავებული გლუვი 

G-P | Gold- პრიალა RG-P | Red gold- პრიალა N-P | Nickel- პრიალა GM-P | Gun-metal- პრიალა 

 სიახლე 

დამუშავებული გლუვი
ყველაზე გაყიდვადი FLAT FUN მართვის ღილაკი, რომელმაც Red Dot Award 2014 მოიგო თავისი დიზაინისთვის, 
ახლა შესაძლებელია ფერებში GOLD, RED GOLD, NICKEL და GUN METAL დამუშავებული უჟანგავი 
ფოლადისგან. ყველა ეს ზედაპირი უზრუნველყოფს ფერის სრულყოფილ სიმტკიცეს და ნაკაწრებისადმი 
განსაკუთრებულ მდგრადობას.

მართვის ღილაკები FLAT INOX

სუპერ პრიალა დიზაინი
FLAT INDIVIDUAL პრიალა დიზაინის ღილაკები გამოვა ამ წლის მესამე კვარტალში.
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RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

 სიახლე 

 A400-RG-P 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 
DESIGN, RED GOLD-პრიალა 

 A392-RG-P 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/
CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, RED 
GOLD-პრიალა 

 A55K-RG-P 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED 
GOLD-პრიალა 

 ARV001-RG-P 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 
1/2"×3/8", RED GOLD-პრიალა 

 FUN-RG-P 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის 
ღილაკი, RED GOLD-პრიალა 

ფერების ვარიანტების კოდები

G-P Gold- პრიალა 

G-B Gold- დამუშავებული გლუვი 

RG-P Red gold- პრიალა 

RG-B Red gold- დამუშავებული გლუვი 

N-P Nickel- პრიალა 

N-B Nickel- დამუშავებული გლუვი 

GM-P Gun metal- პრიალა 

GM-B Gun metal- დამუშავებული გლუვი 

პროგრამა INDIVIDUAL

შეუკვეთეთ ნიმუშების კრებული

 სრულყოფილი ფერის
ერთგვაროვნება პროგრამის
ყველა პროდუქტში

 შესანიშნავად მიესადაგება
სხვა მწარმოებლის
შემრევების ფერებს

 ოთხი ფერის ვარიანტი
 ზედაპირი გლუვი ან პრიალა

აღმოაჩინეთ ინდივიდუალური პროგრამა

https://www.alcaplast.ge/en/customer-services/video/program-individual
https://www.alcaplast.ge/en/customer-services/video/program-individual
https://www.alcaplast.ge/en/order-colour-sampler
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 FUN-RG-B 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
RED-GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

 FUN-RG-P 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
RED GOLD-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-RG-B  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571474 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-RG-P  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571467 

 FUN-G-B 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

 FUN-G-P 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
GOLD-პრიალა 

 FUN-N-P 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
NICKEL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-G-B  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571511 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-G-P  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571504 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-N-P  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571481 

 FUN-N-B 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-N-B  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571498 

 2 კვ მ - 
დან 

 2 კვ მ - 
დან 

 2 კვ მ - 
დან 
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 FUN-GM-B 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი 

 FUN-GM-P 
 დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, 
GUN METAL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-GM-B  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571535 

 რაოდენობა (ყუთი)   FUN-GM-P  10   ცალი 
 ზომები (ცალი)  255×85×175   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4462   კგ 
EAN  8595580571528 

 2 კვ მ - 
დან 

ინდივიდუალური პროგრამის მართვის 
ყველა ღილაკში არის გადმოსაწევი 
მექანიზმი ტაბლეტების უფრო 
მოსახერხებლად და მარტივად 
მოსათავსებლად.

გადმოსაწევი მექანიზმი 
აბების მარტივად 
ჩასადებად

 მარტივი მოვლა
 ღილაკის მარტივი ამოღება
 თავსებადია ALCA- ს ყველა სამონტაჟო 

სისტემასთან, მათ შორის ძველ 
მოდელებთან

 კომბინირებული უნიტაზის ტაბლეტის 
დისპენსერით, ის გთავაზობთ ჰიგიენურ 
გადაწყვეტილებას.

 უნიტაზის ტაბლეტის დისპენსერი 
2021 წლიდან შედის ALCA– ს ყველა 
სამონტაჟო სისტემაში
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 A400-G-P 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
GOLD-პრიალა 

 A400-G-B 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

 A400-RG-P 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, RED 
GOLD-პრიალა 

 A400-RG-B 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
RED-GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

 A400-N-B 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი 

 A400-N-P 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
NICKEL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-G-P  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571580 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-G-B  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571597 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-RG-P  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571542 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-RG-B  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571559 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-N-B  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580562649 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-N-P  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571566 
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 სიახლე 

 A400-GM-P 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
GUN METAL-პრიალა 

 A400-GM-B 
 ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, 
GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-GM-P  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571603 

 რაოდენობა (ყუთი)   A400-GM-B  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330×70×150   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8974   კგ 
EAN  8595580571610 
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 A392-G-P 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-პრიალა 

 A392-G-B 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-G-P  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571665 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-G-B  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571672 

 A392-RG-P 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა 

 A392-RG-B 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული 
მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-
დამუშავებული ზედაპირი 

 A392-N-B 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-RG-P  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571627 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-RG-B  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571634 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-N-B  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571658 

 A392-N-P 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-N-P  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571641 
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 სიახლე 

 A392-GM-P 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი 
წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-პრიალა 

 A392-GM-B 
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული 
მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-
დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-GM-P  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571689 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392-GM-B  30   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×75×75   მმ 
 წონა (ცალი)  0,4074   კგ 
EAN  8595580571696 
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 სიახლე 

 ARV001-G-P 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-პრიალა 

 ARV001-G-B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-G-P  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571740 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-G-B  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571757 

 ARV001-RG-P 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-პრიალა 

 ARV001-RG-B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-
დამუშავებული ზედაპირი 

 ARV001-N-B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", NICKEL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-RG-P  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571702 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-RG-B  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571719 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-N-B  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571733 

 ARV001-N-P 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", NICKEL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-N-P  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571726 
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 სიახლე 

 ARV001-GM-P 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-პრიალა 

 ARV001-GM-B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-
დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-GM-P  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571764 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV001-GM-B  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150×45×65   მმ 
 წონა (ცალი)  0,3198   კგ 
EAN  8595580571771 
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 სიახლე 

 A55K-G-P 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLD-პრიალა 

 A55K-G-B 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-G-P  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571900 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-G-B  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571917 

 A55K-RG-P 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLD-პრიალა 

 A55K-RG-B 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLD-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 A55K-N-B 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-RG-P  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571863 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-RG-B  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571870 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-N-B  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571894 

 A55K-N-P 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKEL-პრიალა 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-N-P  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571887 
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 სიახლე 

 A55K-GM-P 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METAL-პრიალა 

 A55K-GM-B 
 აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METAL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-GM-P  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571924 

 რაოდენობა (ყუთი)   A55K-GM-B  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380×85×145   მმ 
 წონა (ცალი)  0,8476   კგ 
EAN  8595580571931 

80, 100, 120 სმ სიფონის სიგრძის სხვა ვარიანტები შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინდივიდუალური წარმოების მიხედვით.
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INFO 2/2021

 სიახლე 

F I T 

A N D 

G O
 წლიანი გარანტია 

 ტრაპი, ბადე და სიფონი, ყველაფერი ერთ 
შეფუთვაში

 ორმხრივი ბადე DOUBLE
 ხელმისაწვდომი სიგრძე: 

550, 650, 750, 850 და 950 მმ

საშხაპე ტრაპი APZ13-DOUBLE9 FIT AND GO

ახალი სიგრძე 550 და 650 მმ
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 APZ-S9 

 სიახლე 

 წლიანი გარანტია 

 ყველაფერი ერთ შეფუთვაში 

 კომპლექტში 
  ტრაპი 
  ორმხრივი ბადე DOUBLE (მთლიანი ბადე ან ფილის 

ჩასამაგრებელი ბადე) 
  ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის 

შესაბამისი 
  დაბალი სიფონი APZ-S9 
  ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები) 
  ფიქსირებადი ფეხები 
  დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი 

 APZ13-DOUBLE9   FIT AND GO 
 ტრაპი 
(550, 650, 750, 850, 950  მმ )

APZ13 Fit and Go: 
81  მმ 

Ø50 | 50  ლ/წუთში 

DOUBLE
 მატი  /  ფილების სამაგრი ბადე 
 ბადე არის კომპლექტის ნაწილი 

 რაოდენობა (ყუთი)   APZ13-DOUBLE9-550  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  857×147×100   მმ 
 წონა (ცალი)  3,1385   კგ 
EAN  8595580571443 

 რაოდენობა (ყუთი)   APZ13-DOUBLE9-650  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  857×147×100   მმ 
 წონა (ცალი)  3,1385   კგ 
EAN  8595580571450 

საშხაპე ტრაპი APZ13-DOUBLE9 FIT AND GO
ახალი სიგრძე 550 და 650 მმ
ჩვენ გავაფართოვეთ უჟანგავი ფოლადის საშხაპე სადრენაჟე APZ13-DOUBLE9 Fit and Go სიგრძით 550 და 650 მმ.

SMART
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 სიახლე 

 წლიანი გარანტია 

 შედის საუკეთესო გაყიდვადი ღარი და ბადე
 კომბინირებული წყლის ჩამკეტი – 2 ცალი.
 ხელმისაწვდომი სიგრძე: <550, 650, 750 მმ
 შეფუთულია ბლისტერში

საშხაპე ტრაპი APZ1 დაფასოებული 
ბადით LINE
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 სიახლე 

 APZ1SMART-LINE 
 ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 
(550, 650, 750  მმ )

 წლიანი გარანტია 

 ყველაფერი 
ერთ შეფუთვაში 

 კომპლექტში 
  ტრაპი 
  ბადე  LINE
  ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის 

შესაბამისი 
  წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART 
  ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები) 
  ფიქსირებადი ფეხები 
  დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი 

 LINE 
 მატი  
 ბადე არის კომპლექტის ნაწილი 

 რაოდენობა (ყუთი)   APZ1SMART-LINE-550  24   ცალი 
 ზომები (ცალი)  620×100×160   მმ 
 წონა (ცალი)  2,9564   კგ 
EAN  8595580567958 

 რაოდენობა (ყუთი)   APZ1SMART-LINE-650  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  720x100x160   მმ 
 წონა (ცალი)  3,3492   კგ 
EAN  8595580567217 

 რაოდენობა (ყუთი)   APZ1SMART-LINE-750  16   ცალი 
 ზომები (ცალი)  820x100x160   მმ 
 წონა (ცალი)  3,7242   კგ 
EAN  8595580566623 

საშხაპე ტრაპი APZ1 დაფასოებული ბადით LINE

უჟანგავი ფოლადის საშხაპე გადინების ყველაზე პოპულარული APZ1 ახლა შეგიძლიათ შეიძინოთ LINE ბადესთან და 
აქსესუარებთან ერთად, როგორც სრული კომპლექტი. ღარის ნაწილი არის კომბინირებული სუნიანი ხაფანგი SMART. 
შესაძლებელია 550, 650 და 750 მმ სიგრძით.

სანამ სიფონს გაივლის წყალი, 
გაჟონვის გარეშე ისინი დახურულ 
მდგომარეობაშია და სველი წყლის 
ჩამკეტის გამოშრობის შემთხვევაში 
ხელს უშლის კანალიზაციიდან სუნის 
ამოსვლას.

დემპრირი იხსნება 
წყლის ნაკადის დროს 
და უზრუნველყოფს მის 
გადინებას.

ბლისტერი

SMART
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20 ინოვაცია 

მაღალი ხარისხის მასალის 
დამუშავება 
პოლიპროპილენი 
მთელი სხეული დამზადებულია 
თერმულად და ქიმიურად მდგრადი 
მასალისგან

ზუსტი და სწრაფი მონტაჟი
ბეჭედი არის ლაინერის განუყოფელი ნაწილი
მაქსიმალური ჰერმეტულობის 
ორკომპონენტიანი ნაწილი, სიმტკიცისა და 
გამძლეობისთვის.

    უნიტაზის მოქნილი კავშირი – ახალია PREMIUM 
სერიაში
 საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი იმავე ფასად.
 ინოვაცია გამარტივებული ინსტალაციისთვის და უფრო ხანგრძლივი მოხმარებისთვის
 100% სიმტკიცე, როდესაც ნარჩენებთან არის დაკავშირებული
 ორკომპონენტიანი ერთი დეტალისგან
 დამზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკაში
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21 ინოვაცია 

 A97L 
 უნიტაზის გოფრირებული 

მილი, გამომშვები 

 A97SN 
 უნიტაზის გოფრირებული 

მილი, გამომშვები 

 A97 
 უნიტაზის გოფრირებული 

მილი, გამომშვები 

 A970 
 უნიტაზის გოფრირებული 

მილი, გამომშვები 

280–55
0

მმ

260–64
5

მმ

200–52
0

მმ

280–55
0

მმ

 რაოდენობა (ყუთი)   A97  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  280×120×120   მმ 
 წონა (ცალი)  0,5396   კგ 
EAN  8594045933468 

 რაოდენობა (ყუთი)   A97  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  280×120×120   მმ 
 წონა (ცალი)  0,5396   კგ 
EAN  8594045933468 

 A97 
 უნიტაზის გოფრირებული მილი, გამომშვები 

 A97 
 უნიტაზის გოფრირებული მილი, გამომშვები 

ძველი ახალი

PREMIUM მოქნილი კავშირის შეთავაზების მიმოხილვა

    უნიტაზის მოქნილი კავშირი – ახალია PREMIUM 
სერიაში
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22 ინდექსი 
 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  FUN-G-P   8595580571504   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, GOLD-პრიალა 

  FUN-G-B   8595580571511   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, GOLD-
დამუშავებული ზედაპირი 

  FUN-RG-P   8595580571467   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, RED GOLD-
პრიალა 

  FUN-RG-B   8595580571474   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, RED-GOLD-
დამუშავებული ზედაპირი 

  FUN-N-P   8595580571481   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, NICKEL-პრიალა 

  FUN-N-B   8595580571498   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, NICKEL-
დამუშავებული ზედაპირი 

  FUN-GM-P   8595580571528   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, GUN METAL-
პრიალა 

  FUN-GM-B   8595580571535   დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი, GUN METAL-
დამუშავებული ზედაპირი 

  A400-G-P   8595580571580   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GOLD-პრიალა 

  A400-G-B   8595580571597   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GOLD-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  A400-RG-P   8595580571542   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, RED GOLD-პრიალა 

  A400-RG-B   8595580571559   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, RED-GOLD-
დამუშავებული ზედაპირი 

  A400-N-P   8595580571566   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, NICKEL-პრიალა 
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  A400-N-B   8595580571573   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, NICKEL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  A400-GM-P   8595580571603   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GUN METAL-პრიალა 

  A400-GM-B   8595580571610   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GUN METAL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  A392-G-P   8595580571665   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-პრიალა 

  A392-G-B   8595580571672   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

  A392-RG-P   8595580571627   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა 

  A392-RG-B   8595580571634   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

  A392-N-P  8595580571641    ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-პრიალა 

  A392-N-B   8595580571658   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი 

  A392-GM-P   8595580571689   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-პრიალა 

  A392-GM-B   8595580571696   ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის 
გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი 

  ARV001-G-P   8595580571740   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-პრიალა 

  ARV001-G-B   8595580571757   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 
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  ARV001-RG-P   8595580571702   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-პრიალა 

  ARV001-RG-B   8595580571719   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  ARV001-N-P   8595580571726   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", NICKEL-პრიალა 

  ARV001-N-B   8595580571733   ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, NICKEL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  ARV001-GM-P   8595580571764   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-პრიალა 

  ARV001-GM-B   8595580571771   კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-დამუშავებული 
ზედაპირი 

  A55K-G-P   8595580571900   აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLD-პრიალა 

  A55K-G-B  8595580571917    აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

  A55K-RG-P   8595580571863   აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLD-პრიალა 

  A55K-RG-B   8595580571870   აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLD-დამუშავებული ზედაპირი 

  A55K-N-P   8595580571887   აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKEL-პრიალა 

  A55K-N-B   8595580571894   აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი 

  A55K-GM-P   8595580571924   აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METAL-პრიალა 



INFO 2/2021

25 ინდექსი 
 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  A55K-GM-B   8595580571931   აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი 

  APZ13-DOUBLE9-550   8595580571443   ტრაპი 

  APZ13-DOUBLE9-650   8595580571450   ტრაპი 

  APZ1SMART-
LINE-550   8595580567958   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით 

  APZ1SMART-
LINE-650   8595580567217   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით 

  APZ1SMART-
LINE-750   8595580566623   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით 

  A97   8594045933468   უნიტაზის გოფრირებული მილი, გამომშვები 
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