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ــتیل س ا ــی  ش ر سفا های  ر ــو کفش



25 ای  ســابقه  دیزایــن  هســل   مجموعــه 
ــات ــواع مصنوع ــد ان ــی و تولی ــاله در طراح  س

دارد بــرای صنعــت ســاختمان  اســتیل 

راه حــل، ارائــه  بــر  فعالیــت هســل   پایــه 
و خــاص  محصــوالت  تولیــد  و   طراحــی 
ــرار ــان ق ــاران و طراح ــرای معم ــی ب  سفارش

د ر ا د

 کفشــورهای تولیــدی هســل بــا توجــه بــه
و ابعــاد  در  ســاختمان  صنعــت   نیازهــای 
ــد ــفارش و تولی ــل س ــف قاب ــای مختل ــرح ه  ط

هســتند

ــا دیگــر فعالیــت هــای هســل ــرای آشــنایی ب  ب
ــد ــد کنی ــال تلگــرام مــا بازدی از وبســایت و کان

کیـفیــــت  + قــــت  د
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خصوصیات مهم کفشورهای هسل

ســاخته شــده از اســتنلس اســتیل 304 یــا 316 بــراق 
یــا ســاتین بــه ضخامــت ۱/۵ میلیمتــر.

قابل سفارش از طول ۱۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر.

قابل سفارش از عرض 8 تا ۲۰ سانتیمتر.

ــته  ــی آب بس ــوراخ خروج ــل س ــاب مح ــت انتخ قابلی
ــه محــل نصــب. ب

ــه  ــانتیمتر در نمون ــم، از ۲/۵ س ــیار ک ــب بس ــق نص عم
ــور. ــرامیک خ س

شــامل  مختلــف  هــای  متریــال  نصــب  قابلیــت 
ــام  ــت و تم ــه، موک ــوب، شیش ــنگ، چ ــرامیک، س س

اســتیل.

ــع  ــتر موق ــت بیش ــرای دق ــم ب ــای تنظی ــچ ه دارای پی
ــور. ــب کفش نص

دارای پیــچ تنظیــم زیــر ســرامیک بــرای دقــت بیشــتر 
در چســباندن قطعــه داخلــی.

ــب  ــل نص ــاس مح ــر اس ــول ب ــفارش ط ــت س قابلی
بــرای تــک تــک کفشــورهای مــورد نیــاز ســاختمان و 

ــری. ــت میلیمت ــا دق ــد ب تولی
پروژه اجرا شده در سعادت آباد



پروژه اجرا شده در سعادت آباد

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 زعفرانیه

پروژه اجرا شده در زعفرانیه



خصوصیات کفشورهای هسل



کفشور با قطعه داخلی

ــنگ، ــرامیک، س ــوان از س ــور میت ــوع کفش ــن ن  در ای
 چــوب یــا شیشــه بــه عنــوان قطعــه داخلــی اســتفاده

کــرد

 ارتفــاع قطعــه داخلــی قابــل انتخــاب اســت و بســته
ــد ــوان آن را چن ــی، می ت ــه وزن و طــول قطعــه داخل  ب

تکــه ســفارش داد

کفشور تمام استیل ساده

 در ایــن نــوع کفشــور از اســتیل بــراق یــا مــات بــرای
ــرض ــود. ع ــتفاده می ش ــی اس ــه داخل ــاخت قطع  س
 ایــن نــوع کفشــور می توانــد کمتــر از نمونــه ســرامیک

خــور باشــد

کفشور تمام استیل گریل

 در ایــن نــوع کفشــور از اســتیل بــراق یــا مــات
ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــه داخل ــاخت قطع ــرای س  ب
 پتــرن اجــرا شــده روی قطعــه داخلــی می توانــد
ــی ــم طراح ــه ت ــه ب ــا توج ــتری و ب ــفارش مش ــه س  ب

ــد ــورال باش ــا فل ــاده ی ــورت س ــه ص ــاختمان ب س



کفشور مربعی سرامیک خور

کفشور مربعی گریلکفشور مربعی گریلکفشور مربعی سنگ خور

کفشور خطی سنگ یا سرامیک خور

کفشور خطی استیل 316 کفشور خطی تمام استیل

کفشور خطی گریل

کفشور خطی گریل

سایزهای 10، 12، 15، 17 و 20 سانتیمتر

سایزهای 10، 12، 15 و 20 سانتیمترسایزهای 10، 12، 15 و 20 سانتیمترسایزهای 10، 12، 15 و 20 سانتیمتر

طول استاندارد 30 تا 90 سانتیمتر

طول استاندارد 30 تا 90 سانتیمتر طول استاندارد 30 تا 90 سانتیمتر

عرض استاندارد 8 سانتیمتر

عرض استاندارد 8 سانتیمتر عرض استاندارد 8 سانتیمتر

طول استاندارد 30 تا 90 سانتیمتر

طول استاندارد 30 تا 90 سانتیمتر

عرض استاندارد 8 سانتیمتر

عرض استاندارد 8 سانتیمتر

+ سایزهای سفارشی

+ سایزهای سفارشی+ سایزهای سفارشی+ سایزهای سفارشی

طول سفارشی  از 30 تا 240 سانتیمتر

طول سفارشی  از 30 تا 198 سانتیمتر طول سفارشی  از 30 تا 240 سانتیمتر

طول سفارشی  از 30 تا 240 سانتیمتر

طول سفارشی  از 30 تا 240 سانتیمتر



کفشور خطی سنگ یا سرامیک خور تا طول 240 سانتیمتر

 کفشور خطی ال شکل گریل

پوشاننده آبراه با پایه قابل تنظیم

کفشور مربعی تمام استیل

 برداشتن ساده درپوش به وسیله کلید استیل

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

کفشور خطی سنگ خور



Ceramic
insert

Grill

Linear shower drainsSquare shower drains

CustomCustom

Stone
insert

Full Metal

Companion items

Lid removing keyDirt stuckInsert adjusting
screws

Body adjusting
screws

Installation
manual

Product variations

سرامیک خور

سنگ خور

گریل

تمام استیل

کفشورهاي مربعیکفشورهاي خطی

مدل هاي محصوالت

اقالم همراه 

طریقه نصبپیچ تنظیم کفشورپیچ تنظیم سرامیکفنر آشغالگیرکلید 
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A

Standard Customized

30, 40, 45, 60, 80, 90,100 cm 20 to 240 cm

B 8 cm 8 to 20 cm

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

D

E 10, 12, 15, 17, 20 cm 10 to 60 cm

1.4cm for Ceramic  /  2.4cm for Stone

Linear shower drain length 

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

G

G

H

H

G

H 8mm

Ф46.0 Custom

Custom

St. Steel 304

1.5 mm Custom

St. Steel 304 / 316

Linear shower drain width

Shower drain body height

Insert seat depth

Square drains dimension

Waterway gap

Water outlet diameter

Water outlet height

Made of material

Material thickness

Specification
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D

D
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F
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A

Standard Customized

30, 40, 45, 60, 80, 90,100 cm 20 to 240 cm

B 8 cm 8 to 20 cm

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

D

E 10, 12, 15, 17, 20 cm 10 to 60 cm

1.4cm for Ceramic  /  2.4cm for Stone

Linear shower drain length 

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

G

G

H

H

G

H 8mm

Ф46.0 Custom

Custom

St. Steel 304

1.5 mm Custom

St. Steel 304 / 316

Linear shower drain width

Shower drain body height

Insert seat depth

Square drains dimension

Waterway gap

Water outlet diameter

Water outlet height

Made of material

Material thickness

Specification



پروژه ها:

پروژه سدروس
معمار: مهندس تغابنی

سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پالک 44

پروژه ماری
معمار: مهندس موسی پناه

شیخ بهایی شمالی، امداد شرقی، پالک 6

پروژه گراندو
معمار: مهندس تغابنی

زعفرانیه، زردکوه، پالک 13

پروژه ستاره گلستان
معمار: مهندس نیکبخت

اقدسیه، موحد دانش، قاسمی، پالک 5



پروژه ها:

پروژه زیما
معمار: مهندس حاتمی

سعادت آباد، میدان فرهنگ، کوهسار، پالک 16

پروژه چهل باغ فرشته
معمار: گروه شیفت

الهیه، آقابزرگی، کوچه ولی، پالک 10

پروژه کامران
معمار: مهندس هادی تهرانی
الهیه، کامران شرقی، پالک 4

پروژه هرمیداس شیرین
معمار: مهندس دلیری

نیاوران، بوکان، مرجان، پالک 4



پروژه اداری آرین
معمار: مهندس رستم بیگی / مهندس تهرانی

نیاوران، نبش بن بست آرین

پروژه کوروش
معمار: مهندس صادقی

زعفرانیه، اعجازی، پالک 90

پروژه برج داریوش
  معمار: شرکت باوند / مهندس آذرخیش

 کامرانیه، پالک 59

پروژه ستاره ونک
معمار: مهندس عماد سوادکوهی

بزرگراه کردستان، نرسیده به تقاطع خیابان ونک



پروژه ها:

پروژه زرین
شرکت عمران تکالر

سعادت آباد، میدان فرهنگ

پروژه کوروش
شرکت لوتوس

خیابان درکه نبش آفتاب

پروژه دیپلمات
معمار: مهندس ذوالفقاری

ولنجک، ساسان

پروژه سام رزیدنس
شرکت هفت پناه 

اقدسیه، سپند



پروژه ویالی مهندس شریفی
معمار: مهندس تغابنی

دروس، خیابان حسینی، بن بست شریفی

پروژه اداری شرکت علی بابا
معمار: مهندس تغابنی / خانم مهندس نویان

میدان آزادی، جنب مترو بیمه

پروژه آرت گالری ایران مال
شرکت توسعه عمران سازور

انتهای اتوبان خرازی

VOID[+] پروژه 
معمار: مهندس مريم پوستى

فرمانيه، خيابان الدن



شیخ بهایی شمالی، بن بست دوازده متری دوم، پالک 14
تلفــن: 88219317     021
0912   9 2 3 5 3 7 5 همراه: 
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