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خط مشی کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و 
بهداشت حرفه ای شرکت کاویان هم افزا 

به عنوان یکی از تولید کنندگان شیرآالت بهداشتی و همچنین 
اثرات  تأمین  راستای  در  صنعت  این  کنندگان  تامین  از  یکی 
الزامات  ذینفع،  طرف های  و  مشتریان  الزامات  و  خود  فنی 
سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس استانداردهای بین المللی 
مدیریت  سیستم   ،ISO 9001 - کیفیت 2015  مدیریت  سیستم 
زیست محیطی ISO 14001 - 2015 و سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی OHSAS 18001 - 200۷ مستقر و اجرا نموده و 

مقاصد و جهت گیری های خود را به شرح ذیل اعالم می دارد:
1. ارتقاء رضایت مندی مشتریان، کارکنان و طرف های ذینفع.

2. جلوگیری از ایجاد مصدومیت، بیماری و آلودگی های زیست 
از  ناشی  شغلی  مخاطرات  و  ریسک ها  کاهش  و  محیطی 

فعالیت ها تا حد مطلوب.
3. بهبود و نوآوری محصوالت و توسعه سهم بازارهای داخلی و 

بین المللی با توجه به رویکرد صادرات.
4. بهبود و نوآوری در ارائه خدمات )مکانیزاسیون تدریجی خط 
تولید( در جهت افزایش توان تولید برای تامین نیاز بازار شیرآالت 

بهداشتی و خدمات ریخته گری
راندمان  افزایش  کیفیت خدمات،  افزایش  راستای  در  5. تالش 

فرایندهای تولیدی و بهبود مستمر.
6. تالش در راستای توانمند سازی و توسعه نگرش سیستمی 
بین کارکنان و اعتقاد به حفظ حرمت و کرامت انسانی در کلیه 

سطوح شرکت.
۷. کاهش اتالف ها در فرآیند تولید

با  مرتبط  بین المللی  و  ملی  قوانین  و  استانداردها  رعایت   .8
موضوعات فوق و دیگر الزاماتی که سازمان در ارتباط با خطرات 
ایمنی و بهداشت شغلی و نیز جنبه های زیست محیطی خود، 

نسبت به رعایت آن موظف گردیده است.
9. جلب مشارکت عمومی در جهت ارتقاء کیفی مقاصد فوق.

الزامات  رعایت  جهت  در  کارکنان  فرهنگ  و  دانش  ارتقاء   .10
قانونی و انجام بهینه فعالیت ها. 

مدیر عامل شرکت تعهد می نماید ضمن تأمین منابع مورد نیاز، 
این خط مشی را در مقاطع سالیانه و یا در صورت نیاز در سایر 
مقاطع به جهت بهبود مستمر مورد بازنگری قرار داده و از کلیه 
کارکنان و تأمین کنندگان انتظار دارد در جهت تحقق مقاصد 

فوق حداکثر توانایی خود را بکار گیرند.

همایون شاکرین
مدیر عامل
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خط مشی مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری 
شرکت کاویان هم افزا 

و  ایران  در  بهداشتی  شیرآالت  تولید کنندگان  از  یکی  به عنوان 
همچنین یکی از تامین کنندگان این صنعت در راستای افزایش 
رضایت مندی و رسیدگی به شکایات گروه های مشتری )عاملین 
سیستم  استقرار  عالوه بر  نهایی(  کنندگان  مصرف  و  فروش 
مدیریت کیفیت ISO9001 - 2015، سیستم مدیریت رسیدگی به 
 ISO10002 - 2014 شکایت مشتریان خود را بر اساس استاندارد
طرح ریزی و پایه گذاری نموده و در این خصوص دستیابی به 

مفاد زیر را سرلوحه امور خود قرار می دهد: 
دریافت  سهولت  جهت  مناسب  ارتباطی  پل های  برقراری   .1

شکایات مشتریان.
2. اطالع رسانی نحوه دسترسی به فرایند رسیدگی به شکایات 

برای مشتریان و سایر طرف های ذینفع.
3. رسیدگی به شکایات بصورت منصفانه و بی طرفانه و بدون 

دریافت هزینه.
4. حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات شاکیان.

5. بکارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در فرایند رسیدگی 
به شکایات.

6. پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن.
۷. شناسایی علل ریشه ای و اصالح و بهبود مستمر فرایندها با 

هدف کاهش شکایات و جلب رضایت مشتریان.
8. قدردانی از نوآوری در توسعه فرایند رسیدگی به شکایات و 
رفتارهای شاخص و نمونه کارکنان در امر رسیدگی به شکایات. 

الزامات  برآورده سازی  به  تعهد  اعالم  عامل شرکت ضمن  مدیر 
و  منابع  تامین  فوق الذکر،  چارچوب های  و  مربوطه  استاندارد 
زیر ساخت های الزم در این راستا را در کانون توجه قرار داده و 
در همین راستا درک و هم سویی و هماهنگی تمامی کارکنان با 
مفاد این خط مشی را خواستار می باشد. الزم بذکر است با توجه 
به روند حرکتی شرکت و انتظارات مشتریان و سایر گروه های 
سیستم  مدیریت  بازنگری  جلسات  در  فوق  خط مشی  ذینفع، 

رسیدگی به شکایات مشتری، بازنگری و بروز خواهد شد.

همایون شاکرین
مدیر عامل
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توکـا این محصوِل ساختار شکن برگرفته از فرم پرنده می باشد 
و به دلیل همین فرم خاص، مراحل تولید این شیر از طراحی و 
قالب سازی گرفته تا ریخته گری و پرداختکاری پیچیده است. 
علم روشویی و ظرفشویی مدل توکا دارای قابلیت چرخش 360 
درجه است و در کنار کارتریج 35، لذت صرفه جویی در مصرف 

آب را برای  کاربران به ارمغان می آورد.

سفید،  طال مات،  رنگ های  با  طالیی،  عالوه بر  توکـا  شیرهای 
استیل و کروم هم موجود است:

300590

توالت اهرمی توکـا

300587

دوش اهرمی توکـا

300598

ظرفشـویی اهرمی توکـا

300596

روشـویی اهرمی توکـا
Tooka Basin Mixer

Tooka Sink MixerTooka Bath Mixer

Tooka Shower Mixer

مسـابقه طراحـی صنعتـی ایـران
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300722

روشـویی اهرمی پایه بلند آرنیکـا

شیرهای آرنیکـا عالوه بر طالیی، با رنگ  کروم هم موجود است.

Arnika Tall Basin Mixer

آرنیکـا ست کالسیک آرنیکا در سال 1398 به بازار عرضه شد 
و از لوکس ترین مدل های شیرآالت کاویان است. آرنیکا از فرایند 
ماشینکارِی )CNC( شمش برنج تو ُپر تولید می شود و به همین 
برای فضاهای  را  این شیر  آرنیکا،  ابعاد  باالیی دارد.  دلیل وزن 

بزرگ ایده آل ساخته است.
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300716

روشـویی اهرمی آرنیکـا

300725

ظرفشـویی اهرمی آرنیکـا

300714

دوش اهرمی آرنیکـا

300715

توالت اهرمی آرنیکـا
Arnika Basin MixerArnika Shower Mixer

Arnika Sink MixerArnika Bath Mixer
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کـارن در طراحی این ِست با الهام از موجودات دریایی به عنوان 
یکی از المان های طبیعت، سعی شده در کنار ظاهری جذاب، 
مدرن و مینیمال، عملکردی روان فراهم گردد. حضور کـارن در 

خانه، جریان خوش زندگی را تداعی می سازد.

شیرهای کـارن عالوه بر طالیی، با رنگ های سفید، کروم، استیل 
و مشکی هم موجود است:

300058

توالت اهرمی کـارن

300123

دوش اهرمی کـارن

300230

روشـویی اهرمی کـارن

300369

ظرفشـویی اهرمی کـارن

Karen Basin MixerKaren Shower Mixer

Karen Sink MixerKaren Bath Mixer

مسـابقه طراحـی صنعتـی ایـران
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بیتـا قو، سمبل وقار و عشق در طبیعت، اینک در کالبد مدل 
بیتا به خانه ی شما، رنگی از زیبایی و جذابیت می بخشد. بیتا 
با طراحی خاص و منحنی های هماهنگ خود، طنین انداز آوای 

طبیعت در منزل شما خواهد بود.

شیرهای بیتـا عالوه بر سفید، با رنگ های طالیی، کروم، استیل و 
مشکی هم موجود است:

300329

ظرفشـویی اهرمی بیتـا

300203

روشـویی اهرمی بیتـا

300098

دوش اهرمی بیتـا

300033

توالت اهرمی بیتـا
Bita Basin MixerBita Shower Mixer

Bita Sink MixerBita Bath Mixer

مسـابقه طراحـی صنعتـی ایـران
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300666

روشـویی اهرمی پایه بلند دلسـا

دلسـا آرامش خاطر شما را هنگام مصرف آب در خانه فراهم 
می آورد. در زمان انتخاب شیرآالت مورد پسند خود فرم خاص 

اهرم مدل دلسـا را در نظر داشته باشید.

ا با رنگ  طال  مات و استیل موجود است. شیرهای دلسـ

Delsa Tall Basin Mixer
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300477

روشـویی اهرمی دلسـا

300498

ظرفشـویی اهرمی دلسـا

300500

دوش اهرمی دلسـا

300494

توالت اهرمی دلسـا
Delsa Basin MixerDelsa Shower Mixer

Delsa Sink MixerDelsa Bath Mixer
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آوینـا »آو« در زبان فارسی همان آب است و آوینـا به معنای 
منحنی های  و  کشیده  فرم  که  مدل  این  آب.  مانند  زالل 
برای  مناسب  می کند  جلب  خود  به  را  چشم  آن  متناسب 

خاص پسندان است.

شیرهای آوینـا با رنگ  کروم موجود است.

300486

ظرفشـویی اهرمی دو کاره ٓاوینـا

300513

روشـویی اهرمی پایه بلند ٓاوینـا
Avina Tall Basin Mixer

Avina Dual Flow Sink Mixer
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300483

ظرفشـویی اهرمی آوینـا

300469

دوش اهرمی ٓاوینـا

300464

توالت اهرمی ٓاوینـا

300475

روشـویی اهرمی ٓاوینـا
Avina Basin MixerAvina Shower Mixer

Avina Sink MixerAvina Bath Mixer
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300630

روشـویی اهرمی پایه بلند دیبـا

شیرهای دیبـا عالوه بر طال  مات، با رنگ  کروم هم موجود است:

منزل شما  دکوراسیون  با  و خم  پیچ  پر  اگر طرح های  دیبـا 
جور در می آید و فضای مورد نظرتان با حال و هوای این مدل 

همخوانی دارد، دیبا برای شما انتخاب مناسبی است.

Diba Tall Basin Mixer
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300497

ظرفشـویی اهرمی دیبـا

300499

روشـویی اهرمی دیبـا

300495

توالت اهرمی دیبـا

300492

دوش اهرمی دیبـا

Diba Basin MixerDiba Shower Mixer

Diba Sink MixerDiba Bath Mixer
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300750

روشـویی اهرمی پایه بلند آسـا

شیرهای آسـا عالوه بر رنگ استیل با طالمات، طالیی، سفید و 
کروم هم موجود است:

آسـا آراینده و فراهم آورنده آسایش؛ شیرآالت فلت آسا نقطه 
تالقی طراحی مینیمال و ظرافت عالی است. همانطور که از معنی 
آسا برمی آید،  این ست قابی ناب برای گوهر آب و تضمین کننده 
تداوم جریان آن می باشد. علم روشویی و ظرفشویی مدل آسا به 
جای چرخش بر روی محور عمودی خود، از نقطه اتصال به تنه 

شیر و بر روی محور افقی خود بصورت 360 درجه می چرخد.

Asa Tall Basin Mixer
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300688

ظرفشـویی اهرمی آسـا

300687

روشـویی اهرمی آسـا

300685

توالت اهرمی آسـا

300686

دوش اهرمی آسـا

Asa Basin MixerAsa Shower Mixer

Asa Sink MixerAsa Bath Mixer
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قـو دیواری آسـا

قو دیواری آسـا، بدون علم

شیر دیواری قو آسا با رنگ کروم موجود است.

300754
Asa Wall-Mounted 
Single Faucet Shower Mixer
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300296

ظرفشـویی اهرمی فنری آرتـا

شیرهای آرتـا عالوه بر سفید، با رنگ های طالیی، کروم، استیل و 
مشکی هم موجود است:

آشتی  مصداق  خود،  خاص  و  منحصر به فرد  طراحی  با  آرتـا 
کمال زیبایی و سادگی است.

برای اطمینان از سالمت عملکرد و طول عمر محصوالت، تمام 
طی  پیشرفته  آزمایشگاه های  در  نهایی  محصوالت  و  قطعات 
اسپری  سالت  و  ضربه  فشار،  استاتیک،  دینامیک،  تست های 

بررسی می شوند.

300602

روشـویی اهرمی متحرک علم L آرتـا

Arta Pull-Down Sink Mixer

Arta Basin Mixer with L spout
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300286

ظرفشـویی اهرمی با علم L آرتـا

300076

دوش اهرمی آرتـا

300011

توالت اهرمی آرتـا

300181

روشـویی اهرمی آرتـا
Arta Basin Mixer

Arta Bath Mixer Arta Sink Mixer with L spout

Arta Shower Mixer
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پارمیس این ِست با طراحی خاص و کاربردی، زینت بخش 
آلیاژ  فناوری  پیشرفته ترین  بود.  خواهد  شما  زندگی  محیط 
سرامیکی به خلق کارتریجی منجر شده که اکنون در محصوالت 

کاویان، کارکرد مطمئن را تضمین می نماید.

شیرهای پارمیس با رنگ  کروم موجود است.

300250

روشـویی اهرمی متحرک علم کوتاه پارمیس

Parmis Basin 
Mixer with Short Spout
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300102

دوش اهرمی پارمیس

300356

ظرفشـویی اهرمی شاوری پارمیس

300037

توالت اهرمی پارمیس

300207

روشـویی اهرمی پارمیس
Parmis Basin MixerParmis Shower Mixer

Parmis Pull-Out Sink MixerParmis Bath Mixer
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نیـال در سال 139۷ تولید انبوه و به بازار عرضه شد. مهمترین 
نکته در طراحی پایدار برآورده ساختن نیاز کاربران بدون وارد 
کردن لطمه ای به منابع نسل های آینده است. ست نیال لذت 
صرفه جویی در مصرف آب برای کاربران به ارمغان می آورد. 

نیال یعنی »آبی دریا«.

شیرهای نیال عالوه بر طال مات، با رنگ های طالیی، سفید، کروم 
و استیل هم موجود است:

300699

ظرفشـویی اهرمی با علم فنری نیـال

300513

روشـویی اهرمی  متحرک علم L نیـال
Nila Basin Mixer with L spout

Nila Pull-Down Sink Mixer
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300582

ظرفشـویی اهرمی علم L نیـال

300574

دوش اهرمی نیـال

300573

توالت اهرمی نیـال

300578

روشـویی اهرمی نیـال
Nila Basin MixerNila Shower Mixer

Nila Sink Mixer with L spoutNila Bath Mixer
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قـو دیواری نیـال

قو دیواری نیـال کروم - بدون علم

شیر دیواری قو نیال عالوه بر کروم، با رنگ های سفید و طال براق  
هم موجود است:

300738
Nila Wall-Mounted 
Single Faucet Shower Mixer



31

.



 32

.

300318

ظرفشـویی اهرمی با علم فنری آنیتـا

آنیتـا در طراحی این ِست کمان ها و زوایای مالیم، طرحی 
مینیمال را در نهایت زیبایی رقم  زده است. در راستای حفاظت از 
محیط زیست با استفاده از کاهنده های طراحی شده در مبنای 

خروجی، گامی دیگر در حفاظت از منابع طبیعی برداشته ایم.

شیرهای آنیتـا عالوه بر سفید، با رنگ های طالیی، کروم، استیل 
و مشکی هم موجود است:

300249

روشـویی اهرمی متحرک علم ۲۵ آنیتـا
Anita Basin Mixer with 25 spout

Anita Pull-Down Sink Mixer
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300089

دوش اهرمی آنیتـا

300312

ظرفشـویی اهرمی با علم U۲8 آنیتـا

300024

توالت اهرمی آنیتـا

300195

روشـویی اهرمی آنیتـا
Anita Basin MixerAnita Shower Mixer

Anita Sink Mixer with U28 spoutAnita Bath Mixer
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و  سنتی  عناصر  از  شده  به روز  ترکیبی  ِست،  این  آناهیتـا 
مدرن را به تصویر می کشد. در  راستای تأمین تعهدات تعیین 
راندمان، اقدامات  افزایش  IMS سازمان و  شده در خط مشی 
و  اجرا  مستمر  به طور  تولید  خط  اتوماسیون  در راستای  الزم 

پیگیری می شود.

شیرهای آناهیتـا با رنگ  کروم موجود است.

300241

روشـویی اهرمی متحرک علم کوتاه آناهیتـا

Anahita Basin 
with Mixer Short Spout
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300082

دوش اهرمی آناهیتـا

300301

ظرفشـویی اهرمی آناهیتـا

300017

توالت اهرمی آناهیتـا

300188

روشـویی اهرمی آناهیتـا
Anahita Basin MixerAnahita Shower Mixer

Anahita Sink MixerAnahita Bath Mixer
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جهت  ِست  این  طراحی  در  گوناگونی  ویژگی های  پروانه 
پاسخگویی به سالیق متفاوت در نظر گرفته شده است. عملکرد 
راحت در محصوالت، لذتی را فراهم می کند که در خور انتظار 

مشتریان باشد.

300252

روشـویی اهرمی متحرک علم ۲۵ پروانه

300318

ظرفشـویی اهرمی با علم فنری پروانه

سفید،  رنگ های  با  ـ طالیی،  زیتونی  عالوه بر  پروانه  شیرهای 
طالیی، کروم و استیل هم موجود است:

Parvaneh Basin Mixer 

Parvaneh Pull-Down Sink Mixer

with 25 Spout
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300768

دوش اهرمی پروانه

300766

ظرفشـویی اهرمی با علم U۲4 پروانه

300767

توالت اهرمی پروانه

300769

روشـویی اهرمی پروانه
Parvaneh Basin MixerParvaneh Shower Mixer

Parvaneh Sink Mixer with U24 spoutParvaneh Bath Mixer
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آروشـا کاربردی و در عین حال جذاب؛ برای افرادی که سادگی 
را می پسندند.

آبکاری سطح شیرآالت زیر نظر متخصصان این رشته، با کیفیت 
و درخشندگی منحصر به فرد انجام می پذیرد.

شیرهای آروشـا عالوه بر کروم، با رنگ  سفید هم موجود است:

300240

روشـویی متحرک اهرمی علم کوتاه آروشـا

Aroosha Basin Mixer 
with Short Spout
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300080

دوش اهرمی آروشـا

300015

توالت اهرمی آروشـا

300297

300185

روشـویی اهرمی آروشـا

ظرفشـویی اهرمی علم بلند آروشـا

Aroosha Basin MixerAroosha Shower Mixer

Aroosha Sink MixerAroosha Bath Mixer
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تیـدا »دختر خورشید« با طراحی خاص و عملکردی متفاوت، 
جهت استفاده ی بهینه از منابع آب و بهبود اقتصاد خانواده

طالیی،  رنگ های  با  ـ طالیی،  زیتونی  عالوه بر  تیـدا  شیرهای 
سفید، کروم، استیل و مشکی هم موجود است:

300253

روشـویی اهرمی متحرک تیـدا
Tida Basin Mixer with 25 Spout
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300770

توالت اهرمی تیـدا

300771

دوش اهرمی تیـدا

300773

ظرفشـویی اهرمی U۲4 تیـدا

300772

روشـویی اهرمی تیـدا
Tida Basin MixerTida Shower Mixer

Tida Sink MixerTida Bath Mixer
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قـو تیـدا

300450

توالت قو دیواری تیـدا 

300441

روشـویی اهرمی با علم 33 قـو تو کاسه تیـدا

شیرهای قـو تیـدا عالوه بر کروم، با رنگ های طالیی، سفید و 
مشکی هم موجود است:

Tida Pillar Single Faucet 

Tida Wall-Mounted 

Basin Mixer with 33 Spout

Single Faucet Shower Mixer
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ظاهر متفاوت و جذاب، به همراه ویژگی های خاص  درینـا 
با طراحی حمام و آشپزخانه های مدرن طراحی  آن، متناسب 
خالقانه  و  خاص  طراحی  کنار  در  ما  محصوالت  است.  شده 
در راستای ادای مسئولیت های اجتماعی، امکان استفاده بهینه 
از منابع محدود محیط زیست که میراث ما و آیندگان است 

را فراهم می آورد.

شیرهای درینـا با رنگ  کروم موجود است.

300115

دوش اهرمی درینـا

300050

توالت اهرمی درینـا

300222

روشـویی اهرمی درینـا
Dorina Basin Mixer

Dorina Bath Mixer
ظرفشـویی اهرمی علم U۲4 درینـا

300351
Dorina Sink Mixer 

Dorina Shower Mixer

with U24 Spout
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روشـویی اهرمی متحرک میشکا علم ۲7

قرار دارد و طرح  کاویان  اقتصادی  میشکا در گروه شیرآالت 
ظرفشویی  تنه  به  علم  اتصال  محل  در  مخصوصًا  آن  خاص 
نمایان است. میشکا در سال 1398 با انگیزه امکانپذیر ساختن 
خرید شیرآالتی باکیفیت و در عین حال اقتصادی برای تمامی 

اقشار جامعه طراحی و تولید شد.

شیرهای میشکا عالوه بر رنگ  کروم با رنگ طالیی موجود است.

300679
Mishka Basin Mixer 
with 27 Spout
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300683

روشـویی اهرمی میشکا

300682

ظرفشـویی اهرمی میشکا

300681

دوش اهرمی میشکا

300680

توالت اهرمی میشکا
Mishka Basin MixerMishka Shower Mixer

Mishka Sink MixerMishka Bath Mixer
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همـا رعایت ارگونومی در تمام جزئیات همـا، عملکردی پایدار 
و باور نکردنی به آن بخشیده است.

شیرهای همـا با رنگ  کروم موجود است.

300262

روشـویی اهرمی متحرک علم کوتاه همـا

Homa Basin Mixer 
with Short Spout



51

.

300060

توالت اهرمی همـا

300125

دوش اهرمی همـا

300263

روشـویی اهرمی همـا

300373

ظرفشـویی اهرمی با علم ۲4 همـا

Homa Basin Mixer

Homa Bath Mixer
Homa Sink Mixer

Homa Shower Mixer

with U24 Spout
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آوا آمیزه ای از کیفیت باال و قیمت مناسب می باشد که زمینه 
)بستر( مصرف بهینه آب در تک تک خانه ها را فراهم می آورد.

شیرهای آوا عالوه بر کروم با رنگ  سفید موجود است:

300503

دوش اهرمی آوا

300506

ظرفشـویی اهرمی آوا

300502

توالت اهرمی آوا

300505

روشـویی اهرمی آوا
Ava Basin Mixer

Ava Sink MixerAva Bath Mixer

Ava Shower Mixer
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با  عناصر طبیعت  روح  آشتی  آتوسـا،  طراحی مدرن  آتوسـا 
جریان خوش زندگیست.

300174

روشـویی اهرمی آتوسـا

شیرهای آتوسـا با رنگ  کروم موجود است.

Atoosa Basin Mixer
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روشویی پایه بلند روشـا

روشویی های پایه بلند روشا عالوه بر رنگ  کروم با رنگ سفید و 
طال براق موجود است.

300479

روشـویی اهرمی پایه بلند روشـا
Rosha Tall basin mixer
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ظرفشـویی

ظرفشـویی های کاویان با رنگ  کروم موجود است و ست مروارید 
عالوه بر کروم با رنگ استیل هم موجود است. ست ماتیسا عالوه بر 

کروم با رنگ سفید و طال براق هم موجود است.

300670

ظرفشـویی اهرمی دو کاره علم ساده مروارید

300668

ظرفشـویی اهرمی دو کاره علم فنری مروارید

Morvarid Dual Flow Sink Mixer

Morvarid 
Dual Flow & Pull-Down Sink Mixer
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300377

ظرفشـویی دیواری اهرمی دسته از بغل

Wall-Mounted Sink Mixer 
(With Sided Handle)

300640

ظرفشـویی اهرمی شاوری الینا

300697

ظرفشـویی اهرمی دو کاره هیوا

300488

ظرفشـویی اهرمی شاوری ماتیسـا
Matisa Pull-Out Sink MixerElina Pull-Out Sink Mixer

Hiva Dual Flow Sink Mixer
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300410

علم یونیکا تک حالته فلوریدا کروم

علم یونیکا تک حالته

علم یونیکا تک حالته عالوه بر سفید و کروم با رنگ های طالیی 
و مشکی موجود است.

Florida Uniqa Spout
(single position), Chrome
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علم یونیکا تک حالته اکو کروم

300608

علم یونیکا تک حالته اکو طالیی

300606

علم یونیکا تک حالته اکـو

علم یونیکا تک حالته اکـو عالوه بر طالیی و کروم با رنگ سفید  
موجود است.

Ecco Uniqa SpoutEcco Uniqa Spout
(single position), Chrome(single position), Gold
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300419

علم یونیکا دو حالته تنسو کروم

300779

علم یونیکا دو حالته تنسو کروم

علم یونیکا دو حالته تنسو

علم یونیکا دو حالته تنسو عالوه بر کروم با رنگ های طالیی، 
طال مات، استیل و سفید موجود است.

Tenso Uniqa SpoutTenso Uniqa Spout
(double position), Chrome (double position), Chrome
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300422

علم یونیکا دو حالته فلت کروم

300430

علم یونیکا دو حالته فلت طالیی

علم یونیکا دو حالته فلت

علم یونیکا دو حالته فلت عالوه بر طالیی و کروم با رنگ های 
طال مات، استیل و سفید موجود است.

Flat Uniqa SpoutFlat Uniqa Spout
(double position), Chrome (double position), Gold
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شیلنگ توالت

300532

شیلنگ توالت طال مات
Matte Gold Hose

300539

شیلنگ توالت استیل
Steel Hose
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300278

شیلنگ توالت سفید

300276

شیلنگ توالت طالیی

300280

شیلنگ توالت مشکی

300277

شیلنگ توالت کروم
Chrome HoseBlack Hose

Gold HoseWhite Hose
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شیرآالت کاویان امکان سفارش دهی آنالین در وب سایت 
راحتی  و  عزیز  در وقت خریداران  برای صرفه جویی  را  کاویان 

هر چه بیشتر آنان فراهم آورده است.

kavianhamafza.com
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