
 لوازم فريدة من
 نـوعـها للحـمام



                           المجموعة الكالسيكية 
 نطاق شامل للوازم الحمامات بأسعار معقولة ولكن ذات طراز رفيع

                           مجموعة البالزما
مجموعة مبتكرة وأنيقة

                            مجموعة  البالتينوم
 مجموعة جميلة ومعاصرة تلبي احتياجات الحمام

                           المجموعة المريحة
 نظام للحمام متين ومريح

مجموعة ما خلف المرأة
 المساعدة في زيادة المساحة في حمامك

 محطات الغسيل
 نطاق عصري ومتطور

المحتوياتحول صناعات )شركة دودلي(

 صناعات دودلي ،مزود رائد لمعدات الحمام من نوع معدن ستانلس
ستيل بجوده ممتازة وتصاميم متطورة

متخصصون في مجال تصميم وتصنيع كل ما يلزم قطاع الحمامات بجودة عالية .منذ تأسيسنا 
عام 1942 اكتسبنا خبره تصل الى أكثر من 75 سنه في عمليات التصنيع التقليدي التي 

حافظنا عليها الى العصر الحديث مع التقدم في مجاالت التكنولوجيا التي ساعدت في تقديم 
الجودة والكفاءة.

إن ِفَرق عملنا الداخلي التي تتكون من المصممين المحترفين تضمن أن تصاميم منتجاتنا 
تواكب التصميم الداخلي للحمامات العصرية باإلضافة إلى الحفاظ على التناسق مع أصعب 

التصاميم .

باختيار منتجات شركة دودلي بإمكانك ان تكون واثقا بالشكل والجودة المدعومة بفريق خدمة 
العمالء الذي يسهل الوصول إليه لطلب المساعدة مهما كان نوعها.

Affiliations

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا 

ت:311 738  1253  )0( 44+
sales@dudleyindustries.com : البريد االلكتروني
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 نطاق شامل للوازم الحمامات بأسعار معقولة ولكن ذات طراز رفيع

المجموعة الكالسيكية
هذا التصميم الخالد يربط الموضة مع كل من الوظيفة والموثوقية. مصنوع من ستانلس ستيل ذات جودة عالية.

التصميم الكالسيكي هو تصميم  متين و مضمون  لتطوير كل  الحمامات مهما كانت مزدحمة.
التصاميم الكالسيكية تحتل النطاق األوسع من منتجاتنا مع حلول لكل متطلبات الحمامات.  



موزعات ورق التواليت

الكالسيكي
موزع ورق تواليت محوري 2  

• مالئم للفافات المحارم ثنائية المحور والتي تصل الى 
100 متر.

• يعمل على ضمان توافر لفافات احتياطية،والتي تكون 
في مكانها عند الحاجة لها.

• تساعد آلية التوقف الذاتي على الحد من عمليه ضياع 
أو اسراف المناديل الورقية.

• آلية قفل ميكانيكية تحفظ ورق التواليت وتحميه من 
السرقة .

الكالسيكي
     مجفف ورق المحارم بسعة ٣ لفافات 

• يتسع ل ٣ لفافات مناديل ورقية

• يضمن توافر لفافات احتياطية للحمامات ذات االستخدام 
المستمر

• يتم وضع لفافات ورق التواليت االحتياطية في مكان أمن 
حتى ال يتم تبديل الموجودة في الموزع.

• يتم وضع مخزون اللفافات في مكان بعيد عن المستعمل.

• آلية قفل ميكانيكية تحفظ ورق التواليت وتحميه من السرقة .

صغير كبير

فوالذ مغطى بمسحوق أبيض

)78417WH:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع:7738400(فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع:7761500(

)SP77119: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

)78417PS: 77384(فوالذ مقاوم للصدأ )المرجعPS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

)77615SS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

الوزن)كغم( :0.8 

الوزن)كغم( :1 الوزن)كغم( :1.8 

الوزن)كغم( :1.3 

األبعاد)ملم(:

األبعاد)ملم(: العرض: 125    االرتفاع: 399      العمق:127 األبعاد)ملم(: العرض: 137    االرتفاع: 221      العمق:111 

األبعاد)ملم(:

العرض: 137    االرتفاع: 221      العمق:111  العرض: 142    االرتفاع: 363      العمق:111 
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)SS77119:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع

)78417SS:77384(فوالذ مطلي بالدهان )المرجعSS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع

الكالسيكي
مجفف ورق التواليت  الضخم 

• اسطوانة ورق التواليت التي تناسب اللفافات الصغيرة 
والمتوسطة.

• الصحن الخلفي المتكامل يدعم القوة والثبات.
• شباك فحص يظهر مستوى الورق من أجل تسهيل التزويد 

في حال النفاذ.
• آلية قفل ميكانيكية تحفظ ورق التواليت وتحميه من السرقة .

غطاء مزود بالقط يقفل بسهولة في حالة اإلغالق.

لفافات صغيرة               

لفافات متوسطة

)83700SS :الفوالذ المغطى بالدهان  )مرجع

)83710SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع  

)83700WH.فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)83710WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

الوزن)كغم(:1.6

الوزن)كغم(:1.9

األبعاد)ملم(:

األبعاد)ملم(:

العرض: 269    االرتفاع: 279      العمق:135

العرض: 307    االرتفاع: 320      العمق:135

الفوالذ المقاوم للصدأ    

)83710PS:فوالذ مقاوم للصدأ )مرجع 

•موزع لمستحضرات الحمام المسطحة متعددة الطبقات.

 • اظهار كمية المخزون لتسهيل عملية اعادة التعبئة.
  وحدات صغيرة مثالية للحمامات ذات المساحة الصغيرة.

•الموزع الكبير مثالي للحمامات ذات المساحات الكبيرة و 
المزدحمة.

•آلية قفل للحفاظ على المناديل وحمايتها من السرقة.

الكالسيكي
موزع مناديل تواليت مسطح متعدد

 معدات مالئمة تأتي مع كل المنتجات

www.dudleyindustries.com 311 738 1253(0) 44+للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا: 



Small

• مالئم للصابون السائل، كما يمكن وضع هذا  
الموزع المحكم في  الحمامات الصغيرة.

•يعمل بسهولة فحين الضغط على الرافعة بيد 
واحده يتوزع الصابون في اليد فورا.

•اآلية محكمة االغالق التي تحمي الصابون من 
التلوث االشعاعي..

تغطية القطات األقفال في مكانها عند االغالق

• مناسب للمناشف الورقية المتداخلة.

• شباك فحص جانبي يعطي بسرعة مستوى 
المخزون لتسهيل الخدمة.

• قياس محكم مناسب لألماكن الصغيرة 
والمزدحمة.

• الحجم األكبر مناسب لألماكن ذات االستخدام الكثير 
والمزدحمة.

• آلية قفل لتأمين وحماية ورق التنشيف من السرقة.

•موزع متين مركزي للفافات الورق.

•مناسبة لكل من اللفات المثقبة وغير المثقبة.

•آلية قفل لتأمين وحماية ورق التنشيف من السرقة.

• مالئم للصابون السائل، سعة واحد ليتر تجعل 
الموزع مناسب للحمامات مزدحمة االستعمال.

• يعمل بسهولة فحين الضغط على الرافعة بيد 
واحده يتوزع الصابون في اليد فورا.

• آلية محكمة االغالق التي تحمي الصابون من 
التلوث االشعاعي.

• سهوله فتح وتغطية المفصالت لألمام من أجل 
التعبئة بيسر.

• تغطية القطات األقفال في مكانها عند االغالق.

الكالسيكي
موزع صابون ذو سعه 500 مل ليتر

الكالسيكي
 c موزع ورق تنشيف متعدد من نوع 

الكالسيكي
موزع ورق تنشيف مع مغذي مركزي

الكالسيكي
موزع الصابون ذو سعة 1 ليتر

فوالذ مقاوم للصدأ 
)50220PS: المرجع(

الوزن)كغم( :1

األبعاد)ملم(:

العرض: 101 االرتفاع: 176  العمق:95 

فوالذ مطلي بالدهان 
)50220SS:المرجع(

موزعات الصابون

موزعات ورق التنشيف

                       
الرغوة

                       
السائل

 )50415WHS:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع فوالذ مغطى بمسحوق أبيض
 )50415WHS:المرجع( 

)50415PS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع )50410PS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

الوزن)كغم( :1.2  الوزن)كغم( :1.2 

األبعاد)ملم(: األبعاد)ملم(:

العرض: 113    االرتفاع: 249      العمق:93  العرض: 113    االرتفاع: 249      العمق:93 

)50415SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع )50410SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع

                       
الصغير

                       
الكبير

)78810SS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

الوزن)كغم( :1.8  الوزن)كغم( :3.4   الوزن)كغم( :3.1  

األبعاد)ملم(:  العرض: 255    االرتفاع: 205       األبعاد)ملم(:  العرض: 250  االرتفاع: 363  العمق:110  األبعاد)ملم(:  العرض: 211  االرتفاع: 369  العمق:216 

)78810PS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع

 )50415WHS:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع  )78982WH:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)50415PS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع )78982PS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

)50415SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع )78982SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع
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 معدات مالئمة تأتي مع كل المنتجات
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الكالسيكي
مجفف يد ذو هواء ساخن

•مجفف يد ذو أداء عالي ومنفذ محوري والذي 
يجعله مناسب لتجفيف الوجه ايضا.

•قوي وموثوق للحمامات كثيرة االستعمال.
•يعطي هواء دافئ يضمن سهولة وسرعة االستعمال.

•تكاليف تشغيلية قليلة مقارنة مع ورق التنشيف وبدون خسارة.
•مصادق عليه من االتحاد األوروبي .       

الكالسيكي
خزانة لفافات ورق التنشيف

•لفافات التنشيف مالئمه لتجفيف األيدي عندما تكون الطاقة الخاصة بجهاز 
التجفيف غير متوفرة وبدون اضاعة الورق.

•الرؤية الواضحة تمكننا من الفحص اللحظي لمستوى  مخزون ورق 
التجفيف الغير مستعمل.

•الجزء المستعمل من ورق التجفيف معزول بشكل أمن عن غير المستعمل.

•سهوله فتح وإغالق الخزانة عند االنتهاء من االستعمال.

•كل جزء يتسع لورق تنشيف بطول 17.5 سنتيميتر

بحيث يسهل تعبئتها بتعليمات كاملة و واضحة.

•مصادق عليه من االتحاد األوروبي .       

الكالسيكي
موزع ورق التنشيف

•موزع متين للفافات ورق التنشيف
• مثالي لمواقع متنوعة 

•مالئم لكل من لفافات الورق المخرمة والمتتالية. حيث يوجد 
حافة مسننة لتسهيل قطع ورق التنشيف.

)38500CR:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)38500CR: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

الوزن)كغم( :6.3

األبعاد)ملم(: العرض: 348    االرتفاع: 185      العمق:260 

مجفف اليدمجفف اليد

خزانة ورق التنشيف

                       
اللفافة “10

                     موزع ورق التنشيف السكريم                                      موزع ورق التنشيف الدوار

                       
اللفافة “20

فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع:7732100( فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع:7707000(

الوزن)كغم( :1.4 الوزن)كغم( :2.3

األبعاد)ملم(: العرض: 288  االرتفاع: 159   العمق:165  األبعاد)ملم(: العرض: 544  االرتفاع: 160  العمق: 165 

)40320SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع )40541SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع

)40320WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع :4054100(

الوزن)كغم( :4.3 الوزن)كغم( :8.3

األبعاد)ملم(: العرض: 380   االرتفاع: 470   العمق:243  األبعاد)ملم(: العرض: 242   االرتفاع: 470   العمق:380 
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 معدات مالئمة تأتي مع كل المنتجات
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الكالسيكي

سلة قمامة بسعة 30 لتر

مع غطاء قابل للطي

•مقبض الحقيبة المبتكر يساعد على ارجاع غطاء 

الحاوية بأمان.

•شنت للجدار من اجل الصاقها به بشكل آمن 

•يتم تعليق سلة المهمالت بواسطة البراغي لتأمينها

•باالمكان وضعها بصورة حرة الوقوف بدون اي 

دعامات.

الكالسيكي

سله مهمالت مع غطاء دوراني

 وبسعة 50 لتر

• سلة مهمالت معدنية باتساع 50 لتر وغطاء دوراني.

• ال يحتاج لدعامة وقوف ولكن يمكن تعليقه على الحائط للحصول على خاصية 

أمان إضافية باستخدام صحن التعليق

الكالسيكي

سله مهمالت  معدنية  بغطاء تحميل  متقلب وبسعة 50 لتر
• حزام داخلي يضمن ثبات السلة في مكانها.

• ال يحتاج لدعامة وقوف ولكن يمكن تعليقه على الحائط للحصول على خاصية 
أمان إضافية باستخدام صحن التعليق.

• يساعد الشكل المدبب على تجميع ورق التنشيف بصوره مناسبه لفكرة عدم 
التلوث حين سقوط الورق ،ومالئم لوضعيات دورات المياه.

• تم العناية جيدا بالغطاء بوجود طبقه عازله من مادة اللكر من أجل منع التصاق 

بصمات االصابع.

الكالسيكي

 سله مهمالت 75 لتر 
بمفتاح قَدمي 

•   غالف معدني صلب مغطى 

بمسحوق مع مفتاح قدمي 

لفتح الغطاء.

• مقاومته للحريق تجعله االمثل 

لوضعيات المخاطرة العالية او 

للسالمة

.

Classic
75L Pedal Bin
• Powder Coated Mild Steel 75L capacity 

bin with foot pedal operated lid.
• Fire retardant making it ideal for high 

risk or healthcare settings.

سّلات القمامة
الكالسيكي

سلة قمامة بسعة 30 لتر
)على شكل شالل مظلل(

•سله فوالذية سعتها 30 لتر مع حزام داخلي لتأمين 
الكيس.

•تقف بدون دعامة ولكن اسنادها على الحائط لتعزيز 
الحماية.

•تصميم مستدق مالئم لتجميع ورق التنشيف الذي 
تم استخدامه، ومثالية مع ترتيبات الحمام .

•الشكل الشاللي تم طالؤه باللكر )دهان( متطور 
ليمنع التصاق بصمات األيدي .

 •تصميم ذو غطاء مفتوح .

الوزن)كغم( :5 

الوزن)كغم( :6 

الوزن)كغم( :19.7

األبعاد)ملم(: العرض: 307    االرتفاع: 625      العمق:214 

األبعاد)ملم(: العرض: 355    االرتفاع: 644      العمق:165 

األبعاد)ملم(: العرض: 454    االرتفاع: 801      العمق: 410  

)78202SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع )78962WH:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)78962PS: فوالذ مقاوم للصدأ )المرجع

)78962SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع
)78095SL:المعدن )المرجع

الوزن)كغم( : 7 

األبعاد)ملم(: العرض: 355    االرتفاع: 707      العمق: 258 الوزن)كغم( : 6 

األبعاد)ملم(: العرض: 357    االرتفاع: 705      العمق: 620 
)84530WH:فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)84530SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع

)78210SS:فوالذ مطلي بالدهان )المرجع
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2L

Classic
2L & 5L Bottle Holders
• Sturdy wall mounted bottle holder 

accommodates a 2L or 5L bottle.
• Ideal for keeping bottle stores neat 

and tidy and upright.
• Simple to install using the fixing holes.

5L

موزع األغطية

معلق المعطف            

حامالت العبوات              
الكالسيكي

موزع األغطية 
• مقاومته للحريق تجعله االمثل للوضعيات ذات المخاطرة العالية او 

للسالمة.
• موزع يدوي ألغطية البوليثين المتخلص منها.

• يمكن تعليقها على الحائط لمالئمة االستخدام 

الكالسيكي
معلق المعطف 

• معلق للمعطف من الفوالذ  القوي المدهون بتصميم عصري.
• حجمه الصغير يساعد على تثبيته في األماكن الضيقة

 • متداخل بطريقه مخفية نهايته مغطاة بالساتان

 

الكالسيكي
       خطاف تعليق العبوات 10-5 لتر

• خطاف تم تصنيعه خصيصا لحمل القوارير من نوع 5 الى 
10 لتر

• البساطة في التركيب باستخدام ثقوب التثبيت.
• مناسب لغرض تخزين القوارير بشكل مرتب ومستقيم 

وآمن.

الكالسيكي
  حاملة العبوة 1X3لتر

• مقاومته للحريق تجعله االمثل للوضعيات ذات المخاطرة العالية او 
للسالمة.

• موزع يدوي ألغطية البوليثين المتخلص منها.

• يمكن تعليقها على الحائط لمالئمة االستخدام 

الكالسيكي
 حاملة العبوة   2 لتر  و  5 لتر 

• مقاومته للحريق تجعله االمثل للوضعيات ذات 
المخاطرة العالية او للسالمة.

• موزع يدوي ألغطية البوليثين المتخلص منها.

• يمكن تعليقها على الحائط لمالئمة االستخدام 

)99899WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)960202SS: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

))96038WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)96072WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)96041WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

الوزن)كغم( :1.6

الوزن)كغم( :0.145

الوزن)كغم( : 1 

الوزن)كغم( : 0.6 

الوزن)كغم( : 1 

األبعاد)ملم(: العرض: 375   االرتفاع: 151   العمق: 174 

األبعاد)ملم(: العرض: 50   االرتفاع: 80   العمق: 50 

األبعاد)ملم(: العرض: 360   االرتفاع: 100   العمق: 95 

األبعاد)ملم(: العرض: 139   االرتفاع: 141   العمق: 105 

األبعاد)ملم(: العرض: 193   االرتفاع: 161   العمق: 139 

)96026SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع

الوزن)كغم( : 0.25

األبعاد)ملم(: العرض: 42   االرتفاع: 140   العمق: 88 
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لوازم دورات مياه متينة ولكن ذات تصميم جذاب       

 مجموعة البالزما             
توفر مجموعة البالزما التصميم األروع من خالل خطوط نظيفة وزوايا أنيقة. الخيار المفضل

للمهندسين المعماريين والمتخصصين في هذا النطاق حيث ال يؤثر على وظيفة توفير الموثوقية في االستخدام ، وسهولة 
الخدمة والمتانة طويلة العمر كما يوفر هذا النطاق اللمسات األخيرة لألناقة في الحمام.

  



سّلات القمامة

بالزما 
موزع محارم تواليت متعدد الطبقات.

•موزع عصري لورق التواليت المسطح ،الممتلئ.

•قفل راحة للحفاظ على خطوط أنيقة وشكل عصري 

مع حماية المحتويات.

•ينحني الغطاء لألمام لتوفير وصول سهل إلعادة تعبئتها.

بالزما 
موزع دوالب ورق التواليت 2 

•يضمن دائما وجود دوالب ورق المحارم الذي ينزل في المكان عند الحاجه إليه.

•ينحني الغطاء لألمام لتوفير سهولة الوصول من أجل الخدمة .

•آلية قفل لضمان حماية ورق التواليت من السرقة.

 

بالزما 
موزع دوالب ورق التواليت 3 

•يضمن دائما وجود اللفافات اإلضافية في البيئات المزدحمة .

•اللفافات االحتياطية تم تخزينها بشكل آمن لمنع تكدسها 

في المجمع.

 •يتم حفظ اللفافات االحتياطية بعيداً عن اللفافة التي تم استخدامها .

•آلية قفل تحمي وتحفظ ورق التواليت من السرقة.

)83710SS:7797(  الفوالذ المغطى بالدهان )مرجعPS:77974(  الفوالذ المغطى بالدهان )مرجعSS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع  

)78795WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع )7797WH: 77974(فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجعWH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)78795PS:7792( فوالذ مقاوم للصدأ )مرجعSS:77974( فوالذ مقاوم للصدأ )مرجعPS:فوالذ مقاوم للصدأ )مرجع 

الوزن)كغم( : 1.5 الوزن)كغم( : 1.9الوزن)كغم( : 1.8
األبعاد)ملم(: العرض: 137   االرتفاع: 223   العمق: 110  األبعاد)ملم(: العرض: 126   االرتفاع: 405   العمق: 129 األبعاد)ملم(: العرض: 126   االرتفاع: 330   العمق: 129 
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PAPER TOWEL DISPENSERS

موزع الصابون              موزعات ورق التنشيف            

مجفف األيدي                 

بالزما 
موزع الصابون 1 لتر

 •مناسب للصابون السائل،سعة 1ليتر الكبيرة تجعل من هذا الموزع مناسب 
لدورات المياه ذات االستخدام الكثير.

•تعمل بشكل سهل فعند دفع الرافعة إلى األمام ينزل الصابون.

•آلية قفل مريحه تحمي وتحفظ مخزون الصابون من التلوث اإلشعاعي بينما تبقي 
على التصميم األنيق للموزع.

• سهلة الفتح والغطاء يتدلى إلى األمام لسهولة ملئه.

الوزن)كغم( : 1.2
األبعاد)ملم(: العرض: 93   االرتفاع: 250   العمق: 112 

)509440SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع  

)50440WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)50440PS:فوالذ مقاوم للصدأ )مرجع 

بالزما 
C\موزع ورق التنشيف متعدد االستخدام نوع

 •مثالي لورق التنشيف من نوع c وورق التنشيف متعدد 

االستخدام.

 • شباك لمراقبة مستوى الورق لتسهيل تعبئته .

 • الحجم األصغر والمضغوط يجعله مثاليًا لألماكن الضيقة.

 •الحجم األكبر يجعل منه مثاليًا لألماكن ذات التردد 

واالستخدام العالي.

 • آلية قفل تحمي وتحفظ ورق التنشيف من السرقة.

بالزما 
مجفف األيدي ذو الخط الرفيع

•مجفف أيدي ذو أداء عالي محاط بصندوق جذاب ورفيع ليكمل تصميم الحمام.

• متين ومضمون من ناحية الديمومة للحمامات ذات االستخدام الكثير.

• يقوم بضخ الهواء الساخن الذي يضمن سهولة وسرعة االستخدام 

• تكاليف تشغيلية مقارنة مع ورق التنشيف بدون اي هدر.

• مصادق عليه من قبل االتحاد األوروبي.

)78820WH:78805(مغطى بمسحوق أبيض )المرجعWH:مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)78820PS: 78805(مقاوم للصدأ )المرجعPS: مقاوم للصدأ )المرجع

الوزن)كغم( :1.8 

الوزن)كغم(  : 5.5 

الوزن)كغم( :3.4 

األبعاد)ملم(: العرض: 260 االرتفاع: 211  العمق:124 

األبعاد)ملم(: العرض: 300 االرتفاع: 347  العمق: 99 

األبعاد)ملم(: العرض: 260 االرتفاع: 378  العمق:124 

)78820SS:مطلي بالدهان )المرجع

)78805SS:مطلي بالدهان )المرجع

)78805SS:مطلي بالدهان )المرجع

كبيرصغير  
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سالل المهمالت               

بالزما 
سله مهمالت 50 لتر مع غطاء صفع

•سعته الكبيرة التي تصل ل 50 لتر مع غطاء الصفع تجعله مناسبًا لدورات 
المياه المزدحمة دائمًا.

•حامل الحقيبة المبتكر يبقي سلة الحقيبة في مكانها بصوره أمنة.

•يمكنه الوقوف بدون أي دعامة او التعليق على الحائط إلضافة االمان.

•تم ربط السلة في مكانها باستخدام براغي بطريقة محكمة لتأمينها بشكل 
كامل.

بالزما 
   سلة مهمالت 30 لتر مع غطاء صفع

•سعته 30 لتر مع غطاء خارجي مقلوب.

•حامل الحقيبة المبتكر يبقي سلة الحقيبة في مكانها بصوره أمنة.

•يستطيع الوقوف بحرية ولكن يمكن تعليقه على الحائط إلضافة األمان.

•معلق بالحائط بوساطة صحن التعليق المالئمة للحائط بسهولة.

•تم ربط السلة في مكانها باستخدام براغي بطريقة محكمة لتأمينها بشكل 
كامل.

بالزما 
 سلة مهمالت 30 لتر مفتوح الغطاء

•سعته 30 لتر ومزود بغطاء ذو فتحة علوية لسهولة التخلص من ورق 
التنشيف.

•حامل الحقيبة المبتكر يبقي سلة الحقيبة في مكانها بصوره أمنة.

• يمكنه الوقوف بدون أي دعامة او التعليق على الحائط إلضافة األمان.

•معلق بالحائط بوساطة صحن التعليق المالئمة للحائط 

بسهوله.

•تم ربط السلة في مكانها باستخدام براغي بطريقة محكمة لتأمينها بشكل 
كامل.

) 78658SS:78647 (  الفوالذ المغطى بالدهان )مرجعSS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع  

)78658WH: فوالذ مغطى بمسحوق أبيض )المرجع

)78658PS:78647( فوالذ مقاوم للصدأ )مرجعPS:78650( فوالذ مقاوم للصدأ )مرجعPS:فوالذ مقاوم للصدأ )مرجع 

الوزن)كغم( : 5الوزن)كغم( : 6 الوزن)كغم( : 5
األبعاد)ملم(: العرض: 355   االرتفاع: 644   العمق: 164 األبعاد)ملم(: العرض: 337   االرتفاع: 701   العمق: 257  األبعاد)ملم(: العرض: 355   االرتفاع: 644   العمق: 159 
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لوازم دورات مياه معاصرة وجميلة

 مجموعة البالتينيوم             
تضمن مجموعة منتجاتنا البالتينية لمسة من الرقي في الحمام الخاص بك بينما تقدم لزوارك تجربة صحية.ُصنعت من أجود أنواع 

الفوالذ المقاوم للصدأ وتم تصميمها لتكمل كل ديكورات الحمام ،يحافظ البناء القوي للبالتين على المواد االستهالكية نظيفة 
وجافة وخالية من التلوث اإلشعاعي، مما يساعد على تحسين معايير النظافة في أماكن العمل الخاصة بك.

يساعد الطالء المبتكر على منع عالمات بصمات األصابع القاسية التي تجعل الموزعين ينظرون إلى أفضل ما لديهم ، مما يساعد 
على تنظيف وإبقاء الحمام الخاص بك عريقا.



              

www.dudleyindustries.com

 حامل حقيبة التخلص الصحي      

موزعات ورق محارم التواليت           

منظف كرسي الحمام

بالتينيوم 
حامل حقيبة التخلص الصحي

•حقائب التخلص الصحي تساعد في احتواء الفضالت وابقاء السالل 
نظيفة خالل تقديم الخدمات.

•هذا الحامل يساعد على إبقاء الحقائب بشكل مرتب.

•يدعم جماليات الحمام .

•الدهان المبتكر يساعد على منع التصاق بصمات األصابع إلبقاء 
الموزعات تبدو بأفضل حاالتها.

بالتينيوم 
موزع لفافة المحارم الضخمة.

•هو موزع لفافة التواليت المالئم للفافات متوسطة الحجم.

•شباك فحص نظري الذي يظهر بسهولة مستوى اللفافة

لخدمة سهلة.

•آلية أقفال التي تحمي وتؤّمن لفافات التواليت من السرقة.

•أقفال تغطيه سهلة اإلغالق عند الحاجة.

•دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى 
تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها

بالتينيوم 
موزع ورق التواليت ثنائي  المحور 

• مناسب للفافات التواليت ثنائية المحور

• يضمن دائمًا وجود لفافات احتياطية التي تسقط في المكان 
المطلوب عند الحاجة.

• ينحني الغطاء لألمام لتوفير دخول سهل لتقديم الخدمة.

• آلية أقفال التي تحمي وتأمن لفافات التواليت من السرقة

• الدهان المبتكر يساعد على منع التصاق بصمات األصابع إلبقاء 
الموزعات تبدو بأفضل حاالتها.

بالتينيوم 
منظف كرسي الحمام)375مل(

•لزيادة صحية دورات المياه

  •تركيبة بخاخ تعمل بالضغط . رش على المرحاض لترطيب المقعد 
وتدفئة المقبض.

•شباك مطل للفحص السريع والسهل لمستوى االستهالك.       

•قوي ومحمي من العبث به. مقفل للمزيد من االمان.

•الطالء المبتكر يساعد في منع التصاق بصمات األصابع إلبقاء 
الموزع في أروع حاالته

) 77021CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 83650CB:77019 (  مطلي بالدهان/اللكر )مرجعCB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 50008CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

الوزن)كغم( : 0.27

الوزن)كغم( : 2.4 الوزن)كغم( : 1.7

الوزن)كغم( : 0.6
األبعاد)ملم(: العرض: 111   االرتفاع: 155   العمق: 48 

األبعاد)ملم(: العرض: 299   االرتفاع: 334   العمق: 133  األبعاد)ملم(: العرض: 162   االرتفاع: 280   العمق: 172 

األبعاد)ملم(: العرض: 89   االرتفاع: 194   العمق: 88 
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www.dudleyindustries.com

موزعات الصابون

بالتينيوم 

موزع صابون ذو رغوة 375 مل
•تصميم مدمج مناسب لرغوة 375 مل

أو عبوات الصابون السائل.

•تعمل بسهولة بيد واحدة  فبالضغط على الغطاء يتوزع 
الصابون الرغوي في اليد.

•آلية أقفال التي تحمي وتؤّمن مخزون الصابون من التلوث.

• سهوله الفتح ينحني الضاغط لألمام لتيسير التعبئة.

• اقفال تغطيه سهله االغالق عند االنتهاء من االستخدام.

• دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من 
االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها

بالتينيوم 

موزع صابون سائل 1 لتر   
• تصميم مدمج للصابون السائل بسعة 1 لتر

ومتوفر لملئ خرطوشة ومجمع التعبئة.

• تعمل بسهولة بيد واحدة  فبالضغط على الغطاء   يتوزع 
الصابون الرغوي في اليد.

• آلية أقفال التي تحمي وتؤّمن مخزون الصابون من 
السرقة.

• سهوله الفتح ينحني الضاغط لألمام لتيسير التعبئة.

• أقفال تغطية سهلة االغالق عند الحاجة.

• دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من 
االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها

بالتينيوم 

موزع صابون رغوي1 لتر
•تصميم  مدمج للصابون الرغوي بسعة 1 لتر

 •متوفر لملئ خرطوشة ومجمع التعبئة.

  •تعمل بسهولة بيد واحدة فبالضغط على الغطاء  

 يتوزع الصابون الرغوي في اليد.

•آلية إقفال التي تحمي وتؤّمن مخزون الصابون من 
السرقة.

• سهولة الفتح ينحني الضاغط لألمام لتيسير التعبئة.

•أقفال تغطية سهلة االغالق عند االنتهاء من االستخدام.

•دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق 
حتى تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها

بالتينيوم 

موزع جل اإلستحمام 
•مثالي لوضعه في أماكن االستحمام مثل مرافق الترفيه 

،الفنادق وبيوت اإلقامة.

• تصميم عصري منزلي بسعة 1 لتر ومالئم لنظامي 
التعبـئة الخرطوشة والتجميعي.

• تعمل بسهولة بيد واحدة  فبالضغط على الغطاء   يتوزع 
الصابون  في اليد.

•آلية أقفال التي تحمي وتؤمن مخزون الصابون من 
السرقة.

• سهولة الفتح ينحني الضاغط لألمام لتيسير التعبئة.

• أقفال تغطية سهلة االغالق عند االنتهاء م االستخدام.

• يرجى المالحظة بأن هذا الموزع غير معزول باللكر وبذلك 
قد يكون غير مالئم لبيئات االستحمام

) 50006CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

 )50012CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 50014CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 50015CB:50004 (  مطلي بالدهان/اللكر )مرجعCB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 50018CB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

الوزن)كغم( : 0.6

الوزن)كغم( : 1

الوزن)كغم( : 0.6

الوزن)كغم( : 0.6

الوزن)كغم( :1

الوزن)كغم( : 1

األبعاد)ملم(:
العرض: 89 االرتفاع: 194 العمق: 88 

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250 العمق: 102 

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250 العمق: 102 

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250 العمق: 102 

األبعاد)ملم(:
العرض: 89 االرتفاع: 194  العمق: 88 

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250  العمق: 102 

صابون رغوة

تعبئة الخرطوشة

تعبئة الخرطوشة

صابون سائل 

              تعبئة تجميعية               تعبئة تجميعية 

تعبئة تجميعية 

) 50012SS:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

) 50018SS:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

الوزن)كغم( : 1

الوزن)كغم( : 1

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250 العمق: 102 

األبعاد)ملم(:
العرض: 120 االرتفاع: 250  العمق: 102 

تعبئة الخرطوشة
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موزعات ورق التنشيف              
بالتينيوم 

.z موزع ورق التنشيف مطوي بشكل   
.z مالئم لورق التنشيف المطوي بشكل•

•شباك فحص مرئي جانبي الذي يظهر بسرعة مستوى المخزون لخدمة سهلة.

•الحجم المدمج يجعله مثاليًا لوضعه في األماكن الضيقة.

•مناسب لحزمة واحدة من المناشف الورقية )الصغيرة(،أو 3-2 حزم من ورق التنشيف )كبير الحجم(.

•آلية أقفال التي تحمي وتؤّمن مخزون ورق التنشيف من السرقة.

•دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها.

بالتينيوم 

كابينة لفافة ورق التنشيف
•تعتبر مناشف األسطوانة حاًل مثالًيا لتجفيف األيدي عندما تكون الطاقة غير متوفرة لجهاز مجفف اليد ودون إهدار 

المناشف الورقية.

•يتيح خزان الرؤية الواضح فحصًا فوريًا لمستوى المنشفة غير المستخدمة المتاح.

•يتم فصل الجزء المستخدم من المنشفة بشكل آمن عن القسم غير المستخدم.

•يسهل فتح الخزانة ويتم قفلها تلقائًيا.

•يتم تعيين طول تغذية منشفة الى 17.5 سم لكل جزء.

•دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على أفضل حاالتها.

صغيركبير

) 77017CB:77015 (  مطلي بالدهان/اللكر )مرجعCB:مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

الوزن)كغم( : 2.6الوزن)كغم( : 3.1
األبعاد)ملم(:

العرض: 290 االرتفاع: 427  العمق: 147 
األبعاد)ملم(:

العرض: 290 االرتفاع: 317  العمق: 144 

)41600CB :مطلي بالدهان/اللكر )مرجع  

الوزن)كغم( : 7.14
األبعاد)ملم(: العرض: 405   االرتفاع: 480   العمق: 275 

www.dudleyindustries.com 311 738 1253(0) 44+للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا: 
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PLATINUM RANGE I P17

مجفف اليد                      سالل القمامة                       
بالتينيوم 

مجفف اليد
• مجفف يد عالي األداء مزود بغالف أنيق رفيع لتكميل ديكور الحمام.

• قوية وموثوقة للمغاسل األكثر ازدحامًا.

• يوفر الهواء الدافئ لالستخدام المريح والسريع.

• يوفر تكاليف تشغيل أقل للمناشف الورقية بدون هدر.

• مصادق عليها من قبل االتحاد األوروبي.

• دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على 
أفضل حاالتها.

بالتينيوم 

سله قمامة 14 لتر
• سعة 14 لتر مدمجة مع غطاء علوي مفتوح لسهولة التخلص من المناشف الورقية.

  • يمكنه الوقوف بدون أي دعامة او التعليق على الحائط إلضافة األمان.

• دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على 
أفضل حاالتها.

بالتينيوم 

 سله قمامة 30 لتر
• سعة 30 لتر مدمجة مع غطاء علوي مفتوح لسهولة التخلص من المناشف الورقية.

• يمكنه الوقوف بدون أي دعامة او التعليق على الحائط إلضافة األمان.

• دهان مبتكر يساعد على منع بصمات األصابع من االلتصاق حتى تحافظ الموزعات على 
أفضل حاالتها.

) 38155B:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع 

) 77004SS:الفوالذ المغطى بالدهان )مرجع 

) 77004CB:مطلي بالدهان/واللكر   )مرجع

) 77020CB:مطلي بالدهان/واللكر   )مرجع

الوزن)كغم( : 3.1

الوزن)كغم( : 3.1

الوزن)كغم( : 3.1

األبعاد)ملم(: العرض: 220   االرتفاع: 340   العمق: 170 

األبعاد)ملم(: العرض: 410   االرتفاع: 275   العمق: 215 

األبعاد)ملم(: العرض: 332   االرتفاع: 603   العمق: 236 

www.dudleyindustries.com 311 738 1253(0) 44+للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا: 
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 نظام دورات مياه ذو مكانة عالية

مجموعة الراحة                  
مجموعة الراحة هي إضافة أنيقة وعصرية إلى دورات المياه المعاصرة. في حين توفر خدمات الحمام الضرورية كما أنها 

تحافظ على نظرة  سلسة  تدعم نظام الديكور. االستفادة من المساحة المتاحة في تجويف الجدران ، متجنبًا العناصر البارزة 
من الجدران للمساعدة في الحفاظ على الجمالية.



الراحة 

موزع منشفة ورقية 
•موزع منشفة ورقية أنيق ومريح

 • قابل للتعديل بشكل كامل اللتقاط إما شكل c او متعدد األشكال للمناشف 
الورقية المتداخلة.

• مصممة للتثبيت بشكل أنيق في تجويف جدار 100 ملم.

• سوف يستكمل الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول ديكورات الحمامات جميعها.

•مصممة للعمل كوحدة مستقلة وكذلك في الجمع مع سلة المهمالت 
ومجفف اليد لتوفير

الراحة

سلة قمامة  18 لتر
• سلة نفايات منفصلة  18 لتر للتخلص من المناشف الورقية.

• يناسب بدقة تجويف جدار 100 مل.

• يوفر بطانة بالستيكية متكاملة لسهولة التفريغ.

• سوف يستكمل الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول ديكورات الحمامات جميعها.

الراحة

سلة قمامة  18 لتر
• مزيج متكامل من عناصر الراحة لزيادة كفاءة المساحة الجمالية لدورة المياه.

• يشكل حاًل متكاماًل لتنشيف اليد كونه يلعب دور مجفف اليد وموزع ورق 
التنشيف معا.

• يتضمن صندوق نفايات لجمع المناشف الورقية المستعملة مع بطانة 
بالستيكية متكاملة لسهولة الخدمة

• يالئم جدار التجويف 100ملم للحفاظ على نظافة ديكور الحمام

الراحة

مجفف اليد ذو الهواء الدافئ
• مجفف اليد الدافئ يناسب تمامًا لتجويفات الجدار 100 مم.

• يمكنك تشغيلها دون لمسها للمزيد من النظافة    

• مصادق عليها من االتحاد االوروبي.

• سوف يستكمل الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول ديكورات الحمامات جميعها.

• مصممة للعمل كوحدة مستقلة وكذلك في تركيبة

• مع موزع منشفة ورقية وصندوق النفايات لتوفير  خيارات إضافية لتجفيف اليدين.

 موزع منشفة ورقية         

سلة قمامة                  

 مجفف اليد                   

نظام متكامل

) 92280SS :مقاوم للصدأ  )مرجع ) 92282SS :مقاوم للصدأ  )مرجع 

الوزن)كغم( : 10.5 الوزن)كغم( : 14.3
األبعاد)ملم(: العرض: 382   االرتفاع: 579   العمق: 116  األبعاد)ملم(: العرض: 382   االرتفاع: 579   العمق: 116 

)   92284SS :92280   ( مقاوم للصدأ  )مرجعSS/ 92282SS/ 92284SS :مقاوم للصدأ   )مرجع

الوزن)كغم( : 3.1 الوزن)كغم( : 27.9
األبعاد)ملم(: العرض: 382   االرتفاع: 840   العمق: 116  األبعاد)ملم(: العرض: 382   االرتفاع: 2116   العمق: 116 
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نساعدك في تحقيق أقصى قدر من المساحة في الحمام الخاص بك

مجموعة خلف المرآة                  
يعد استخدام التخزين المخفي خلف المرآة هو الحل المثالي لتوفير خدمات النظافة اليدوية أثناء العمل كما ويحافظ 

على جماليات الديكور. توفر مجموعة “خلف المرآة” حاًل شاماًل لـ الصابون والمناشف الورقية ومجفف اليد.



 موزع الصابون             

 مجفف اليد                      

موزعات ورق التنشيف     

خلف المرآة

موزع الصابون
• موزع الصابون السائل 400 مل ، يديره ذراع سحب جذاب.

• تنزلق الوحدة لألسفل لسهولة إعادة تعبئتها وتقديم الخدمات

• قابل للقفل لألمان ، ومنع الوصول إلى آلية وخزان الصابون.

• إصالحات تتماشى مع قاعدة المحفظة للحفاظ على

خطوط نظيفة ، وتقديم الرافعة فقط للمستخدم.

خلف المرآة

 مجفف اليد ذو الهواء الدافئ
•  مجفف اليد الدافئ يناسب تماًما لتجويفات الجدار خلف المرأة 

 • يمكنك تشغيلها دون لمسها للمزيد من النظافة    

  • مصادق عليها من االتحاد االوروبي.

• مجفف متين مناسب لدورات المياه دائمة االزدحام.

• تناسق في الخطوط مع قاعده الخزنة للحصول على صفوف واضحة.

خلف المرآة

موزع ورق تنشيف -نهاية مدببة
•  التخزين المنفصل للمناشف الورقية باستخدام  مفهوم التجويف خلف 

المرآة.

• تسمح اللوحات المحملة بنهاية قاعدة الوحدة  بتوزيع الورق  وإعادة 
تعبئتها بسهولة.

• مناسب للشفرات الورقية المتداخلة من نوع C أو متعددة األلوان.

• النهايات المدببة تضمن بأن الورق مرتب تحت المرآة.

خلف المرآة

موزع  ورق - نهاية مسطحة
• التخزين المنفصل للمناشف الورقية باستخدام مفهوم التجويف خلف المرآة.

• تسمح اللوحات المحملة بنهاية قاعدة الوحدة  بتوزيع الورق  وإعادة تعبئتها 
بسهولة.

• مناسب للشفرات الورقية المتداخلة من نوع C أو متعددة األلوان.

• إصالحات تتماشى مع قاعدة الخزانة للحفاظ على نظافة خطوطها.

) 92020SS :مقاوم للصدأ  )مرجع ) 922094SS :مقاوم للصدأ   )مرجع

الوزن)كغم( : 3.3 الوزن)كغم( : 2.2
األبعاد)ملم(: العرض: 212   االرتفاع: 343   العمق: 163  األبعاد)ملم(: العرض: 270   االرتفاع: 491   العمق: 120 

) 922022SS :مقاوم للصدأ   )مرجع ) 92296SS :مقاوم للصدأ   )مرجع

الوزن)كغم( : 2.3 الوزن)كغم( : 2.4

األبعاد)ملم(: العرض: 306   االرتفاع: 346   العمق: 100  األبعاد)ملم(: العرض: 270   االرتفاع: 558   العمق: 120 
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مجموعة الحمامات العصرية والحديثة                 

محطات الغسيل                          
لدينا مجموعة من محطات الغسيل التي توفر حاًل لتوفير المساحة لوحدة غسل اليدين التي تزود الماء والحوض والصابون 

وتجفيف اليدين، وترتيبها بدقة في تجاويف الجدران.



محطات الغسيل
محطات الغسيل 

محطة الغسيل العادية
•  محطة غسيل آلية بالكامل تدمج المياه الجارية والصابون ومجفف اليد.

• صممت لتالئم بشكل أنيق في تجويف حائط مجوف

• للمساعدة في الحفاظ على جماليات الحمام والديكور.

• مثالية لغرف الحمام حيث تكون المساحة محدودة.

محطات الغسيل 

محطه الغسيل وودو
• مالئم لعملية الوضوء قبل الصالة.

• وحيث أن وودو تتعلق بغسل اليدين والقدمين ، فإن الوحدة تعمل  بسهولة وتوفر االستقرار عندما 
يقوم المستخدمون بغسل أقدامهم.

• تم تقليل فرصة رش الماء إلى أدنى حد لمنع تلطخ المالبس.

• يتم وضع حامل الصابون بشكل مركزي حتى ال يسبب أي تداخل.

• تعمل الحنفية الموفرة للمياه على تقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى ٪80 مقارنًة بـ

الصنبور التقليدي.

• يتم زيادة النظافة من خالل الشبكة األمامية المعلقة التي توفر وصواًل سهاًل للتنظيف.

• يتضمن صمام منع تسرب المياه التلقائي.

محطات الغسيل 

مقعد محطة واحد لسهولة وراحة عند استخدام محطة الغسيل وودو.
• مقعد مريح.

• مصنوعة من أجود أنواع الفوالذ المقاوم للصدأ 304.

 • لون الغالف متوافر باللونين األبيض واألسود.

مقاوم للصدأ   )مرجع: 5023000 (

الوزن)كغم( : 19.7

الوزن)كغم( : 19.7

الوزن)كغم( : 19.7

األبعاد)ملم(: العرض: 422   االرتفاع: 815   العمق: 176 

األبعاد)ملم(: العرض: 500   االرتفاع: 780   العمق: 450 

األبعاد)ملم(: العرض: 400   االرتفاع: 530   العمق: 290 

) 95000BK :أسود  )مرجع

) 95001BK :أسود  )مرجع

) 95000WH :أبيض  )مرجع

) 95001WH :أبيض  )مرجع
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Affiliations

Sales: +44 (0)1253 738 311

Dudley Industries Ltd
Preston Road
Lytham-St-Annes
Lancashire
FY8 5AT

Email: sales@dudleyindustries.com
Web: www.dudleyindustries.com


