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شـرکت همتـک پـالستیـک

راهنمای
کـاالهـای شـرکـت
همتـک پـالستیـک

3

درباره

همتـک پـالستیـک

محصـوالت "محـک"

همـگام بـا نيـازهـای صنعـت سـاختمـان
شرکت همتک پالستيک امروزه يکی از عمدهترين توليدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان و اتصاالت
مربوط به آن با نام تجاری "محک" در ايران است .محصوالت اين شرکت ظرف  30سال گذشته
به تدريج افزايش يافته و هم اکنون شامل انواع سيفونهای ديواری (فالش تانک) ،سيفونهای
سينکهای فانتزی و معمولی ،سيفونهای وان ،کفشور حمام ،بالکن ،پارکينگ ،بام ،انواع سردوش
و شير شناور (فلوتر) و همچنين ،قطعات و اتصاالت مورد نياز اين صنعت بوده که شرح و جزئيات
بيشتر آن در اين کاتالوگ به آگاهی شما رسانده شده است.
پایبندی به کيفيت و همگامی با نيازهای صنعت ساختمان در طی اين مدت موجب شده است که از
يک طرف ،اعتماد مشتريان به نام "محک" بيشتر شود و از طرف ديگر ،وظايف پيشروی شرکت با
توجه به روند فزاینده نیاز به مسکن به اهداف استراتژيک تبديل گردد .بنابراين ،مهمترين اهداف
راهبردی شرکت همتک پالستیک به شرح زير خواهد بود:
• نام تجاری "محک" در بازار لوازم بهداشتی ساختمان يادآور کيفيت ،قيمت مناسب و صرفهجويی
در وقت و هزينهها است .هدف تمام کارکنان و شبکه توزيع اين واحد تولیدی ،حمايت و نگهداری از
اين سرمايه ارزشمند خواهد بود.
• توليد محصوالت جديد با توجه به اولويت نيازهای صنعت ساختمان و همگامی با آنان در زنجيره
محصوالت تولیدی از ديگر اهداف شرکت است.
• افزايش تقاضا برای مسکن در کشورهای منطقه مانند عراق ،افغانستان و سوریه که نیازمند
بازسازی پس از جنگ خواهند بود ،شرايط مناسبی را برای حضور فعالتر در بازار فراهم مینمايد.
اين واحد تولیدی در نظر دارد با افزايش بهرهوری ،سرمايهگذاری بر روی ساخت قالبهای جديد
دارای توان توليد بيشتر ،کاهش مصرف انرژی با استفاده از ماشينآالت توليدی دارای تکنولوژی
روز و کاهش هزينههای باالسری ،بخشی از افزايش قيمتها را که يکی از معضالت مهم و کهنه
توليدکنندگان کشور ما است ،خنثی نمايد و بتواند حضور گستردهتری در بازار منطقه داشته باشد.
• همکاری با شرکتهای صاحبنام بينالمللی به منظور ارتقای سطح کيفيت محصوالت و انتقال
دانش فنی کاربر به شرکت برای حضور بيشتر در عرصه رقابت جهانی و بهکارگیری هر چه بیشتر
نیروی انسانی بومی از اقدامات مهم اين واحد تولیدی در سالهای آينده خواهد بود.
• تحقيق و توسعه ( )R&Dو طراحی محصوالت جديد و تاکيد بيشتر بر نقش اين قسمت در
فعاليتهای شرکت دارای اهميت است .به منظور حمايت از واحد تحقيق و توسعه در سالهای
پيشرو ،سرمايهگذاری بيشتری بر روی اين قسمت و همچنين ،همکاری با سازمان استاندارد برای
تدوين استانداردهای تشويقی و اجباری در زمينه محصوالت بهداشتی ساختمان صورت خواهد
گرفت.

5

4

همگـام بـا نیـازهـای صنعـت سـاختمـان

فهـرسـت
سیفون دیواری (فـالش تـانـک)

6

سیفون سینک فانتزی

10

ک معمولی
سیفون سین 

۱۲

سیفون وان

16

کفشور و کفخواب

18

سردوش

26

پمـپ و شیر شناور

30

لوازم یدکی

32

6

سیفـون دیـواری (فـالش تـانـک)

7

۸۵۰ L
سیفون دیواری (فـالش تـانـک)
دارای اهـرم تخلیـه

حجم تخلیه  5٬5±0٬5 :لیتر
نـرخ تخلیـه  1٬6 :تـا  2لیتـر بـر ثـانیـه

"½1

۸۵۰ B2

۸۵۰ BL

سیفون دیواری (فـالش تـانـک)

سیفون دیواری (فـالش تـانـک)

دارای پمـپ تخلیـه دوحـالتـه

دارای اهـرم و دکمـه تخلیـه

حداقـل حجم تخلیه  ۳٬5 :لیتر

حجم تخلیه  5٬5±0٬5 :لیتر

حداکثر حجم تخلیه  ۷ :لیتر

نـرخ تخلیـه  1٬6 :تـا  2لیتـر بـر ثـانیـه

سیفـون دیـواری (فـالش تـانـک)

8

9

۸۱۵ L
سیفون دیواری (فـالش تـانـک)
دارای اهـرم تخلیـه

حجم تخلیه  5٬5±0٬5 :لیتر
نـرخ تخلیـه  1٬6 :تـا  2لیتـر بـر ثـانیـه

۸۲۰ L

۸۱۵ BL

سیفون دیواری (فـالش تـانـک)

سیفون دیواری (فـالش تـانـک)

دارای اهـرم تخلیـه

دارای اهـرم و دکمـه تخلیـه

حجم تخلیه  5٬5±0٬5 :لیتر

حجم تخلیه  5٬5±0٬5 :لیتر

نـرخ تخلیـه  1٬6 :تـا  2لیتـر بـر ثـانیـه

نـرخ تخلیـه  1٬6 :تـا  2لیتـر بـر ثـانیـه

سیفـون سینـک فـانتـزی

10

"½1

درو
ن
ک
ا
ب
ینت

            
جـای

کم
تـری

۳۶۱ T
سیفون سینک ظرفشویی یکلگنـه

"½1

11

۳۶۲ T
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینـی

دارای سرریز سینی

م

ی
گیـرد

"½1

۳۶۲

"½1

سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

تخلیـه آسان رسـوبات

توری استیل آببنـد

۳۶۲ BT
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه

"½1

۳۶۳ B
سیفون سینک ظرفشویی سـهلگنـه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی و سرریز لگن

دارای سرریز لگن

سیفـون سینـک معمـولـی

12

"½1

۳۱۱
سیفون روشویی

"½1

بدون زیرآب

13

۳۱۶
سیفون روشویی و سینک ظرفشویی
دارای زیرآب

توری استیل

با کارکردی دوگانه
جلوگیری از خروج آشغال
و نگهداری آب درون سینک

"½1

۳۲۵ T
سیفون سینک ظرفشویی دولگنه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی
دارای سرریز سینـی

"½1

۳۱۷
سیفون سینک ظرفشویی
دارای زیرآب

"½1

۳۱۸
سیفون سینک ظرفشویی
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

سیفـون سینـک معمـولـی

14

"½1

۳۱۸ T
سیفون سینک ظرفشویی

"½1

۳۲۰
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه

"½1

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

15

۳۲۲
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینـی

"½1

۳۲۱
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

"½1

۳۲۱ T
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی
دارای سرریز سینـی

"½1

۳۳۴
سیفون روشویی و سینک ظرفشویی

"½1

۳۳۵
سیفون سینک ظرفشویی دولگنـه
دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

سیفـون وان

16

"½1

۴۰۱

"½1

سیفون زیـردوشـی
مکانیزم تخلیه

 :دستی

17

۴۰۴
سیفون سرریزدار وان
مکانیزم تخلیه

 :دستی

قطر لوله خرطومی تخلیه  40 :میلـیمتـر
طول لوله خرطومی تخلیه  400 :میلـیمتـر

دارای دریچه کریستالی و
زنجیر استنلـس استیل

"½1

۴۰۷
سیفون سرریزدار وان

"½1

"½1

۴۲۰

۴۱۰
سیفون سرریزدار وان

با چرخـش دریچـه سرریـز به راسـت

سیفون سرریزدار وان

درپوش کف باال آمده و آب درون وان

مکانیزم تخلیه

قطر لوله خرطومی تخلیه  40 :میلـیمتـر

قطر لوله خرطومی تخلیه  40 :میلـیمتـر

تخلیه میشود .با چرخش دریچه به

قطر لوله خرطومی تخلیه  40 :میلـیمتـر

طول لوله خرطومی تخلیه  400 :میلـیمتـر

طول لوله خرطومی تخلیه  ۶۰۰ :میلـیمتـر

چپ ،وان آماده آبگیـری خواهد شد.

طول لوله خرطومی تخلیه  ۶۰۰ :میلـیمتـر

مکانیزم تخلیه

 :دستی

مکانیزم تخلیه

 :دستی

 :اتومـاتیـک

کفشـور و کـفخـواب

18

19

ویـژگـی کفشور لنـگ
بـه دلیـل هممـرکز نبـودن سطـح
و محـور خـروجـی کفشور،
امکان نصب آن در بهتـریـن حـالـت
و بـا کمتـرین ضـایعـات
در سـرامیـک کـف وجـود دارد.

"2
100
mm

"2
120
mm

۵۲۲
کفشور سیفـوندار
دارای  2طرح دریچـه گوناگون

۵۲۶
کفشور
دارای 7طرح دریچـه گوناگون

"2
100
mm

"2
125
mm

۵۲۴
کفشور
دارای  ۷طرح دریچـه گوناگون

۵۶۰

"2

کفشور سیفـوندار
به خروجی آن ،مهره  5وصل میگردد.

130
mm

دارای  ۶طرح دریچـه گوناگون

۵۷۱ S
کفشور لنـگ استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل
با قابلیت چرخش سطح حول محور

چـرخـش حـول محـور خـروجـی

چـرخـش سطـح کفشور

کفشـور و کـفخـواب
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"2
150
mm

۵۶۱
کفشور سیفـوندار
به خروجی آن ،مهره  5وصل میگردد.

"2
150
mm

۵۶۸
کفشور
دارای  ۲طرح دریچـه گوناگون

"2
150
mm

"2
120
mm

کفشور لنـگ
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی
دارای 7طرح دریچـه گوناگون

کفشور لنـگ
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

130
mm

۵۷۱
کفشور لنـگ
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

دارای  6طرح دریچـه گوناگون

دارای  ۶طرح دریچـه گوناگون

۵۲۸

۵۷۰

"2

"2
120
mm

۵۶۹
کفشور لنـگ
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

"2
160
mm

۵۷۲
کفشور لنـگ
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

"2

21

۵۲۵ S1
کفشور استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل

کفشـور و کـفخـواب
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"2
100
mm

"2
160
mm

۵۲۵ S2
کفشور استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل

۵۵۲ S
کفشور استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل

"2
130
mm

"2
160
mm

۵۵۱ S
کفشور استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل

۵۷۲ S
کفشور لنـگ استیـل
دارای دریچه استنلـس استیل
با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

"4

۵۶۲
کفشور پـارکینـگ

175

175
mm

کفشور پـارکینـگ

200

mm

"4

"4

۵۶۷

mm

۵۶۳ B
کفشور بـام

"4
200
mm

۵۴۰ B
کفشور بـام

23

کفشـور و کـفخـواب

24

25

شیـوه نصـب

کـفخـواب "محـک"
مـوزاییـک یـا کـاشـی

کفشـور

300
mm

مـالت

الیه بـاالیـی قیرگـونـی

کـفخـواب

۵۶۵-۶۰
کـفخـواب

300
mm

۵۶۵-۸۰

300
mm

کـفخـواب

۵۶۵-۱۰۰
کـفخـواب

قابل استفاده برای کفشورهای

قابل استفاده برای کفشورهای

قابل استفاده برای کفشورهای

مختلف

مختلف

مختلف

قطـر خـروجـی  ۵۰ :میلـیمتـر

قطـر خـروجـی  ۶۰ :میلـیمتـر

قطـر خـروجـی  ۸۰ :میلـیمتـر

الیه پـایینـی قیرگـونـی

انـدود مـاسـه و سیمـان
پـوکـه  /شیـببنـدی

بتـون

لولـه فـاضـالب
٭ عایـقکاری مطمئـن سـرویسهای بهداشـتی ٭ جلوگیـری از نشـت آب،

>

ویـژگـیهـای

کـفخـواب "محـک"

>

فاضلاب ،رطوبـت و بـوی نامطبـوع ٭ ایجـاد یکپارچگـی بیـن کفخـواب و

سـیفون ٭ عـدم ایجـاد اختلاف سـطح در کفسـازی ٭ قابلیـت اتصـال بـه

کلیـه سیسـتمهای لولهکشـی فاضلاب ٭ جلوگیـری از ریزش مصالـح بنایی
بـه داخـل لولـه و سـیفون ٭ آسـیب ناپذیـری عایـقکاری هنـگام فنـر زدن

٭ اجرا و نصب سریع

425
mm

۵۶۵-۱۲۰
کـفخـواب تخـت

425
mm

۵۶۵-۱۲۰
کـفخـواب گـود

قابل استفاده برای توالتهای ایرانی ،فرنگی و کفشورهای مختلف

قابل استفاده برای توالتهای ایرانی ،فرنگی و کفشورهای مختلف

قطـر خـروجـی  100 :میلـیمتـر

قطـر خـروجـی  100 :میلـیمتـر

سـردوش

26

"½
75

mm

۷۰۳
سـردوش
 75 :میلـیمتـر

قطر

"½
75

mm

۷۰۵
سـردوش
قطر

 75 :میلـیمتـر

"½
160
mm

۷۱۵

"½

سـردوش متحـرک
قطر

 ۱۶۰ :میلـیمتـر

75

mm

چرخـش  ۳۶۰درجهای

۷۰۶
سـردوش
قطر

 75 :میلـیمتـر

"½
75

mm

۷۰۸
سـردوش متحـرک
قطر

 75 :میلـیمتـر

27

سـردوش

28

"½
100
mm

۷۱۰
سـردوش متحـرک
قطر

 100 :میلـیمتـر

"½
130
mm

۷۱۱
سـردوش متحـرک
 130 :میلـیمتـر

قطر

"½
70

mm

۷۵۳
دوش تلفنـی (کروم)
دارای "آببـان"
قطر

"½
130
mm

۷۱۲
سـردوش متحـرک
قطر

 130 :میلـیمتـر

"½
160
mm

۷۱۴
سـردوش متحـرک
قطر

 160 :میلـیمتـر

"½
70

mm

 70 :میلـیمتـر

۷۵۲
دوش تلفنـی
دارای "آببـان"
قطر

 70 :میلـیمتـر
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پمـپ و شیر شناور

30

"½1

۸۰۵
پمپ سیفون دیواری

"½1

مکانیزم تخلیه  :اهرمـی

پـرکردن لوله تخلیه پمپ
همزمان با آبگیـری و برای
پرهیز از پراکندگی بوی
ناخوشایند از توالت فرنگی

"½

۸۱۶
شیر شناور

"½

۸۱۰
شیر شناور

۸۰۸
پمپ سیفون دیواری

"½1

مکانیزم تخلیه  :دکمهای ـ اهرمی

"½

۸۱۱
شیر شناور
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۸۰۹
پمپ سیفون فـرنگـی
مکانیزم تخلیه  :دکمهای

"½

۸۱۴
شیر شناور

نوع آبگیـری  :از کف

نوع آبگیـری  :از کنار

نوع آبگیـری  :از کنار

نوع آبگیـری  :از کف

برای سیفونهای دیواری و فرنگی ،قابلیت تنظیم آسان،

برای سیفونهای دیواری و فرنگی

برای سیفونهای دیواری و فرنگی

برای سیفونهای دیواری و فرنگی

آبگیـری سریع و بـدون صـدا ،دارای دورشور مخزن

آبگیـری سـریـع و بدون صدا

آبگیـری سـریـع و بدون صدا

آبگیـری سـریـع و بدون صدا

لـوازم یـدکـی
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"¼1

6.5

mm

8

رولپالگ

۱۰۳

۱۰۴

mm

۱۰۵

mm

۱۰۷

10

۱۰۶

طـول  ۳۰ :میلـیمتـر
طـول  ۴۰ :میلـیمتـر
طـول  ۵۰ :میلـیمتـر
طـول  ۶۰ :میلـیمتـر
طـول  ۷۰ :میلـیمتـر

"½1

۲۰۱
زیرآب کامل ۴

۲۰۶
زیرآب سینک فانتزی

"½1

"½1

۲۰۳
زیـرآب کـامـل  ۵بلنـد

۲۰۸
زیرآب سینک فانتزی

"½1

"½1

33

۲۰۵
زیـرآب کـامـل  ۵کوتاه

۲۲۷
زیرآب سینک فانتزی
دارای خروجی برای سرریز سینی،
لگـن یا گـرد

34

کنتـرل کیفیـت

لـوازم یـدکـی

ویـژگـی کـالهـک تهـویـه
سـرپوش کالهک از ورود آب
بـاران بـه درون چـاه فـاضالب
جلوگیری میکنـد.

"حفاظت از زمین با استانداردها"
زمیـن یـک منبـع محـدود حیـات در منظومـه
پهنـاور خورشـیدی اسـت .زندگـی روی زمیـن بـه
انـرژی خورشـید وابسـته اسـت .هـر چنـد طـی
قـرن گذشـته ،انسـان و فعالیتهـای وسـیع
صنعتـی ناشـی از تمـدن مـدرن مـا مقادیـری بـه

با تنظیـم جهت دهانـه کالهک،

گازهـای گلخانـهای زمیـن افزودهاند کـه بر آب و

از انتشـار بـوی نـاخـوشـاینــد

هـوا و تمـام اشـکال حیات تبعـات منفی داشـته

فــاضالب تــوسط کـولـرهــا بـه

اسـت .در عیـن حــال ،رشـد سـریع جمعیـت و
شهرسـازی وسـیع ،بهرهگیری مسـئوالنه از منابع

درون ساختمــان جلـوگیــری
مـیشـود.

برای کاهش تاثیرات انسانی بر زمینمان

برای تولید محصوالت محک از دستگاههای پیشرفته و مواد اولیه

ابزارهای مناسب هستیم .استانداردهای

و بستهبندی کاال تحت نظارت کامل گروه کنترل کیفیت صورت

استانداردهایی که توسـط سه سازمان IEC ،ISO

همچنین ،واحد کنترل کیفیت به بررسی و رتبهبندی تامینکنندگان

نموده و به هنـگام وزش بـاد ،از

واقعی را برای چالشهای فنی ارائه میدهند.

ورود آن به داخـل چاه فاضـالب

استانداردها عمدتا اشتراکگذاری وسیع دانش

نظارت بر کارکنان به منظور شناخت و اجرای کامل نظامنامه کیفیت

فنی میان کارشناسان خبره در میان کشورهای

مدیریت شرکت میپردازد.

گـازهـای تـولیـدشـده عمـل

و انتشار بـوی ناخـوشـاینـد
جلـوگیـری مـیکنـد.

نیازمند اراده سیاسی ،اقدامات متمرکز و

بسیار مرغوب و باکیفیت استفاده شده و تمام مراحل تولید ،مونتاژ

بینالمللی یکی از این ابزارها هستند.

پذیرفته تا از سالمت و کارایی محصول نهایی اطمینان حاصل شود.

و  ITUتدوین میشوند ،راهحلهای آزموده و

توسعهیافته و در حال توسعه را به طور یکسان
فراهم میآورند .استانداردها همه جوانب
صرفهجویی انرژی ،کیفیت آب و هوا را شامل

کالهک تهویه فاضالب
جلوگیری از پخـش بوی ناخوشـاینـد در سـاختمـان

مقاوم در برابر تابش نور خورشید و
سرمای زیر صفر درجه سانتـیگـراد

همـگام بـا استـانـداردهـای جهـانـی

محـدود را میطلبـد.

سـوپـاپ یکطـرفه تنهـا با فشار

۹۲۰

محصـوالت "محـک"

طـراحـی درپـوش خـروجـی
کالهـک بـه گـونـهای اسـت کـه
برای نصب روی انواع لولههای
چـدنـی ،فلـزی ،پلـیاتیلـن و
پولیکا با هر اندازهای مناسب
است.

میشوند و پروتکلها و روشهای اندازهگیری
استانداردشده را وضع مینمایند .استفاده
گسترده از استانداردها موجب کاهش تبعات
فرآیندهای تولیدی و صنعتی شده ،استفـاده
مجـدد از منـابـع محـدود را فـراهم نمـوده و
بازدهی انرژی را ارتقا میبخشد.

بر اساس میزان کیفیت مواد اولیه یا قطعات ارسالی ،آموزش و

شرکت ،بازنگری و بهروزرسانی سیاستهای کنترل کیفیت با مشارکت

