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کفشــورهای سفارشــی اســتیل
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کیـفیــــت

مجموعــه هســل دیزایــن ســابقه ای 25
ســاله در طراحــی و تولیــد انــواع مصنوعــات
اســتیل بــرای صنعــت ســاختمان دارد
پایــه فعالیــت هســل بــر ارائــه راه حــل،
طراحــی و تولیــد محصــوالت خــاص و
سفارشــی بــرای معمــاران و طراحــان قــرار
دارد
کفشــورهای تولیــدی هســل بــا توجــه بــه
نیازهــای صنعــت ســاختمان در ابعــاد و
طــرح هــای مختلــف قابــل ســفارش و تولیــد
هســتند
بــرای آشــنایی بــا دیگــر فعالیــت هــای هســل
از وبســایت و کانــال تلگــرام مــا بازدیــد کنیــد

www.hesseldesign.co
@hesseldesign

خصوصیات مهم کفشورهای هسل
ســاخته شــده از اســتنلس اســتیل  304یــا  316بــراق
یــا ســاتین بــه ضخامــت  ۱/۵میلیمتــر.
قابل سفارش از طول  ۱۰تا  ۲۴۰سانتیمتر.
قابل سفارش از عرض  8تا  ۲۰سانتیمتر.
قابلیــت انتخــاب محــل ســوراخ خروجــی آب بســته
بــه محــل نصــب.
عمــق نصــب بســیار کــم ،از  ۲/۵ســانتیمتر در نمونــه
ســرامیک خــور.
قابلیــت نصــب متریــال هــای مختلــف شــامل
ســرامیک ،ســنگ ،چــوب ،شیشــه ،موکــت و تمــام
اســتیل.
دارای پیــچ هــای تنظیــم بــرای دقــت بیشــتر موقــع
نصــب کفشــور.
دارای پیــچ تنظیــم زیــر ســرامیک بــرای دقــت بیشــتر
در چســباندن قطعــه داخلــی.
قابلیــت ســفارش طــول بــر اســاس محــل نصــب
بــرای تــک تــک کفشــورهای مــورد نیــاز ســاختمان و

پروژه اجرا شده در سعادت آباد

تولیــد بــا دقــت میلیمتــری.

پروژه اجرا شده در زعفرانیه

پروژه اجرا شده در سعادت آباد

پروژه اجرا شده در زعفرانیه

پروژه اجرا شده در سعادت آباد

پروژه اجرا شده در شیخ بهایی شمالی

پروژه اجرا شده در سعادت آباد

پروژه اجرا شده در زعفرانیه

پروژه اجرا شده در زعفرانیه

خصوصیات کفشورهای هسل

کفشور با قطعه داخلی
در ایــن نــوع کفشــور میتــوان از ســرامیک ،ســنگ،
چــوب یــا شیشــه بــه عنــوان قطعــه داخلــی اســتفاده
کــرد
ارتفــاع قطعــه داخلــی قابــل انتخــاب اســت و بســته
بــه وزن و طــول قطعــه داخلــی ،میتــوان آن را چنــد
تکــه ســفارش داد

کفشور تمام استیل ساده
در ایــن نــوع کفشــور از اســتیل بــراق یــا مــات بــرای
ســاخت قطعــه داخلــی اســتفاده میشــود .عــرض
ایــن نــوع کفشــور میتوانــد کمتــر از نمونــه ســرامیک
خــور باشــد

کفشور تمام استیل گریل
در ایــن نــوع کفشــور از اســتیل بــراق یــا مــات
بــرای ســاخت قطعــه داخلــی اســتفاده میشــود.
پتــرن اجــرا شــده روی قطعــه داخلــی میتوانــد
بــه ســفارش مشــتری و بــا توجــه بــه تــم طراحــی
ســاختمان بــه صــورت ســاده یــا فلــورال باشــد

کفشور مربعی سرامیک خور

کفشور خطی سنگ یا سرامیک خور

کفشور خطی گریل

سایزهای  17 ،15 ،12 ،10و  20سانتیمتر

عرض استاندارد  8سانتیمتر

عرض استاندارد  8سانتیمتر

طول استاندارد  30تا  90سانتیمتر

طول استاندارد  30تا  90سانتیمتر

طول سفارشی از  30تا  240سانتیمتر

طول سفارشی از  30تا  240سانتیمتر

کفشور مربعی سنگ خور

کفشور مربعی گریل

کفشور مربعی گریل

سایزهای  15 ،12 ،10و  20سانتیمتر

سایزهای  15 ،12 ،10و  20سانتیمتر

سایزهای  15 ،12 ،10و  20سانتیمتر

 +سایزهای سفارشی

 +سایزهای سفارشی

 +سایزهای سفارشی

کفشور خطی تمام استیل

کفشور خطی استیل 316

کفشور خطی گریل

عرض استاندارد  8سانتیمتر

عرض استاندارد  8سانتیمتر

عرض استاندارد  8سانتیمتر

طول استاندارد  30تا  90سانتیمتر

طول استاندارد  30تا  90سانتیمتر

طول استاندارد  30تا  90سانتیمتر

طول سفارشی از  30تا  240سانتیمتر

طول سفارشی از  30تا  198سانتیمتر

طول سفارشی از  30تا  240سانتیمتر

 +سایزهای سفارشی

کفشور مربعی تمام استیل

کفشور خطی سنگ خور

پوشاننده آبراه با پایه قابل تنظیم

جزئیات داخلی کفشور .استفاده از برآمدگی در بدنه به جای اسپیسر
پالستیکی

برداشتن ساده درپوش به وسیله کلید استیل

کفشور خطی سنگ یا سرامیک خور تا طول  240سانتیمتر

کفشور خطی ال شکل گریل

Product variations

ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت

Square shower drains

Linear shower drains

ﮐﻔﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﯽ

ﮐﻔﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻄﯽ

ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺧﻮر
Ceramic
insert

ﺳﻨﮓ ﺧﻮر
Stone
insert

ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ
Full Metal

ﮔﺮﯾﻞ
Grill

Custom

Custom

اﻗﻼم ﻫﻤﺮاه

Companion items

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ

ﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻔﺸﻮر

ﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮاﻣﯿﮏ

ﻓﻨﺮ آﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮ

ﮐﻠﯿﺪ

Installation
manual

Body adjusting
screws

Insert adjusting
screws

Dirt stuck

Lid removing key
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Speciﬁcation

Standard

Customized

A

Linear shower drain length

30, 40, 45, 60, 80, 90,100 cm

20 to 240 cm

B

Linear shower drain width

8 cm

8 to 20 cm

C

Shower drain body height

D

Insert seat depth

E

Square drains dimension

F

Waterway gap

G

Water outlet diameter

Ф46.0

Custom

H

Water outlet height

8mm

Custom

St. Steel 304

St. Steel 304 / 316

Made of material
Material thickness

2.4cm for Ceramic & Full metal / 3.4cm for Stone / 2.0cm for Grill

1.4cm for Ceramic / 2.4cm for Stone
10, 12, 15, 17, 20 cm

10 to 60 cm

4mm for Ceramic, Stone & Full metal / ~0 For Grill

1.5 mm

Custom

پروژه ها:

پروژه سدروس

پروژه ماری

معمار :مهندس تغابنی

معمار :مهندس موسی پناه

سعادت آباد ،میدان کاج ،خیابان نهم ،پالک 44

شیخ بهایی شمالی ،امداد شرقی ،پالک 6

پروژه گراندو

پروژه ستاره گلستان

معمار :مهندس تغابنی

معمار :مهندس نیکبخت

زعفرانیه ،زردکوه ،پالک 13

اقدسیه ،موحد دانش ،قاسمی ،پالک 5

پروژه ها:

پروژه زیما

پروژه کامران

معمار :مهندس حاتمی

معمار :مهندس هادی تهرانی

سعادت آباد ،میدان فرهنگ ،کوهسار ،پالک 16

الهیه ،کامران شرقی ،پالک 4

پروژه چهل باغ فرشته

پروژه هرمیداس شیرین

معمار :گروه شیفت

معمار :مهندس دلیری

الهیه ،آقابزرگی ،کوچه ولی ،پالک 10

نیاوران ،بوکان ،مرجان ،پالک 4

پروژه اداری آرین

پروژه کوروش

معمار :مهندس رستم بیگی  /مهندس تهرانی

معمار :مهندس صادقی

نیاوران ،نبش بن بست آرین

زعفرانیه ،اعجازی ،پالک 90

پروژه برج داریوش

پروژه ستاره ونک

معمار :شرکت باوند  /مهندس آذرخیش

معمار :مهندس عماد سوادکوهی

کامرانیه ،پالک 59

بزرگراه کردستان ،نرسیده به تقاطع خیابان ونک

پروژه ها:

پروژه زرین

پروژه دیپلمات

شرکت عمران تکالر

معمار :مهندس ذوالفقاری

سعادت آباد ،میدان فرهنگ

ولنجک ،ساسان

پروژه کوروش

پروژه سام رزیدنس

شرکت لوتوس

شرکت هفت پناه

خیابان درکه نبش آفتاب

اقدسیه ،سپند

پروژه ویالی مهندس شریفی

پروژه اداری شرکت علی بابا

معمار :مهندس تغابنی

معمار :مهندس تغابنی  /خانم مهندس نویان

دروس ،خیابان حسینی ،بن بست شریفی

میدان آزادی ،جنب مترو بیمه

پروژه آرت گالری ایران مال

پروژه ]VOID[+

شرکت توسعه عمران سازور

معمار :مهندس مريم پوستى

انتهای اتوبان خرازی

فرمانيه ،خيابان الدن
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شیخ بهایی شمالی ،بن بست دوازدهمتری دوم ،پالک 14
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