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حشیة مصاریف أسفل المغسلة
.مضادة للتسرب، ال تصدر روائح كریھة، مضادة للجراثیم

 رائحة المغسلة، مضادة للروائح الكریھة، حشیة محول، مضادة للروائح الكریھة، مضادة للتسرب، حشیة مانعة للتسرب،
 مضادة لروائح المغسلة الكریھة، حشیة التمدید، حشیة الحمام، حشیة حوض االستحمام، حشیة غرفة االستحمام، حشیة

جاكوزي

.حشیة مصاریف غسالة الصحون وغسالة الغسیل
.مضادة للتسرب، ال تصدر روائح كریھة ومضادة للجراثیم

 رائحة المغسلة، مضادة للروائح الكریھة، حشیة محول، مضادة لروائح غسالة الصحون الكریھة، مضادة لروائح غسالة
الغسیل الكریھة، مضادة للتسرب، حشیة مانعة للتسرب، حشیة التمدید

الحشیة الصفراء حشیة مصاریف أسفل المغسلة

الحشیة الزرقاء حشیة مصاریف الماكینات

سھلة الجمع الجیل الجدید من حشیة المحوالت

 مضادة للتسرب، ال
تصدر روائح كریھة

الصحون  مناسبة لغساالت 
.والغساالت
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،متوافقة مع الجانب المسطح أو الجزء المقطوع ألنابیب البالستیك مقاس 50 مم
.تستخدم بشكل عام في األرضیات المبللة على أنابیب مصاریف حوض االستحمام والجاكوزي وأحواض الدش

.مصنوعة من السیلیكون 100% ومضادة للبكتیریا، مانعة للتسرب، عملیة لالستخدام 

حشیة األنابیب المسطحة

.مصنوعة من السیلیكون 100% ومضادة للبكتیریا، مانعة للتسرب، عملیة لالستخدام

حشیة محول كالسیكیة



 من قبل السید علي إحسان إرجان كمؤسسة فردیة وحتى یومنا ھذا لطالما كنا سعداء بتقدیم خدماتنا لعمالئنا الكرام دون التنازل عن الجودة والمحافظة 
على1991تأسست شركتنا في عام  رضا العمالء مع أداء عمل ثابت ومستقر ومثابر ومن خالل معرفتنا لجدیّة وأھمیة مھنتنا والعمل الذي نقوم بھ

 نحن اآلن نواصل طریقنا مع كامل الوعي والحساسیة لنأخذ مكانة ذات شرف ونصبح شركة رائدة في القطاع وتقدیم أنشطة أكثر اتساًعا بعد الحصول
على االسم التجاري

ERCAN ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 شركة إرجان للكھربائیات والمقاولة والصناعة والتجارة محدودة المسؤولیة

 في عام 1996 بعد اتخاذ قرار إضفاء الطابع المؤسسي على الشركة بھدف إنتاج خدمة ذات جودة أفضل بالتوازي مع النمو السریع للقطاع الصناعي
 والقطاع السكني في المنطقة

 عالماتنا التجاریة
www.pkatu.com.tr
www.sariconta.com
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سھلة الجمع - مضادة للتسرب 100%
مضادة للجراثیم - ال تصدر روائح كریھة 

Ercan Elektrik Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

 حي ھستانھ، جادّة اسطنبول، رقم: 81 / أ ھادم كوي -
ارنافوتكوي / اسطنبول

+90 212 771 44 33
+90 212 771 44 73 (4 Hat)
+90 212 771 05 62
+90 532 322 66 83

E-mail: info@ercanelektrik.com

www.sariconta.com w
w

w
.c

an
d

an
of

se
t.

co
m

الحشیة الصفراء




