تاسيساتی
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ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

A CONSISTENT FLOW

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد
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در یک نگاه:

شــرکت  ZTFبــا هــدف تولید شــیلنگ هــای تاسيســاتی
و بهداشــتی بــا قطعــات کامــا برنجــی و اســتاندارد
) ( PEX &EPDMاز ســال  1398بــه طــور رســمی در
ایــران و کانــادا فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت.
مــا بــا داشــتن تیمهــای متعهــد در حــوزه هــای مختلــف
و کیفیــت عالــی محصــول ،برآنیــم تــا ســهم مناســبی از
بــازار را از آن خــود ســازیم.
در همیــن راســتا آمــاده همــکاری بــا انبــوه ســازان،
نماینــدگان فــروش و تولیــد کننــدگان هســتیم.
 ZTFبــا برنامــه ریــزی هــای منســجم در حــوزه
صــادرات ،تاکنــون بــا کشــورهای افغانســتان ،عــراق،
ترکیــه  ،ســوریه و  ...همــکاری داشــته و در ایــن مســیر
تجــارب ارزشــمندی کســب نمــوده اســت.
شــرکت  ZTFبــا داشــتن آزمایشــگاه تضمیــن اســتاندارد
محصــول ،جهــت ارائــه تولیــدات باکیفیــت ،مطابــق بــا
جدیدتریــن اســتانداردهای جهانــی و ملــی اســت.
همیشــه یــک جریــان مــداوم از تولیــد و کیفیــت را از مــا
بخواهیــد.

سال
5
انتی
گار

آدرس دفتر مرکزی ايران :تهران ،ونک ،مالصدرا ،شیراز
شمالی ،زاینده رود غربی ،پالک  12واحد 6
Tehran Office
Address: Unit 6, NO 12, West Zayanderod ST,
North Shirazi ST, Mollasadra ST, Vanak Sq, Tehran
TEL: +98 (21) 88 21 85 25
WWW.ZTFCO.COM
info@ztfco.com
Vancouver Office
| 787 Nicola St., Unit 601 Vancouver BC V6G3L4
Canada
T: +1 778 8654368
info@ztfco.com

یک جریان مداوم
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شیلنگهای
قطر

8

12

A CONSISTENT FLOW

ZTF

شــیلنگهای

میلههای تكپایه       
Tall & Short Style
Faucet Connector Hoses
3
8

تاسيساتی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

شــیلنگهای تــك پایــه

)Alsl-304(0.20

)0.5mm(12.5×13.5

)3/8-1/2(6.2mm

PEX

)SW10-010,11(MB,M10

http//: WWW.ZTFCO.COM
ZTF.hoses

&Stainless steel 304
brass


شیلنگ
تکپایه میله بلند

از سایز
20cm
الی
100cm

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

)0.5mm(12.5×13.5

8

بوش استیل304
و برنجی

6


شیلنگ
تکپایه میله کوتاه

از سایز
20cm
الی
100cm

5

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

PEX

3/8-1/2

-30~+110

1
)Alsl-304(0.20

3

2

1

Brass Fitting

)3/8-1/2(6.2mm

Rubber Washer

Coated Stainless
steel wire

Brass male fitting
with nickel plated

7
)SW10-010,11(MB,M10

Temperature
tolerance

روكش سیم استیل

قابلیت تحمل دما

Ability to
tolerance
pressure

Temperature
tolerance

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

Brass Nut with
nickel plated

3

1

واشر الستیكی

Rubber Washer

4

2

3/8-1/2

6

5

3

7

4

واشر الستیكی

Ability to tolerance
pressure

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

قابلیت تحمل
فشار

EPDM/NBR/SBR

Brass male
fitting with
nickel plated

Brass Nut with
nickel plated

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

EPDM/NBR/SBR

1

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

قابلیت تحمل دما

قابلیت تحمل فشار

20Bar

Brass Fitting

مهره برنجی
اكستروژن
با آبكاری نیكل

میله تكپایه بلند
و كوتاه برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل

-30~+110

&Stainless steel 304
brass

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

میله تكپایه بلند
و كوتاه برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

(میلــه كوتــاه -میلــه بلنــد)

A CONSISTENT FLOW

20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

Coated Stainless
steel wire

M8,M10- 12

مورد مصرف آب
آشامیدنی ،شیرآالت
بهداشتی تکپایه اهرمی
دستشویی و آشپزخانه
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

میلههای تكپایه       Tall & Short Style M8,M10-
Faucet Connector Hoses
شیلنگهای تك پایه
1 3
2 8

( میله بلند)

مورد مصرف ،جهت
شیرآالت اهرمی و
شیرآالت تك پایهای
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

http//: WWW.ZTFCO.COM
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9

Stainless
steel
braiding

Kitchen
& Bath
Plumbing

A CONSISTENT FLOW

ZTF

شــیلنگهای

1
       M8,M10-
میلههای تكپایه 2 8
3

تاسيساتی

Faucet Connector Hoses
شیلنگهای تك پایه

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

)0.5mm(12.5×13.5

)3/8-1/2(6.2mm

PEX,EPDM

)SW10-010,11(MB,M10

)Alsl-304(0.20

6

5

3

7

4
3/8-1/2

1

Coated Stainless
steel wire

Brass male
fitting with
nickel plated

Brass Nut with
nickel plated

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

واشر الستیكی

Temperature
tolerance

Rubber Washer

Ability to tolerance
pressure

3

2

1

-30~+110

Brass Fitting

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

قابلیت تحمل دما

A CONSISTENT FLOW

قابلیت تحمل فشار

EPDM/NBR/SBR

&Stainless steel 304
brass

مهره برنجی
اكستروژن
با آبكاری نیكل

20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

میله تكپایه بلند
و كوتاه برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

( میله بلند سایزمیله )70 -170mm

مورد مصرف ،جهت
شیرآالت اهرمی و
شیرآالت تك پایهای
45,50
60,70,80,90
130Cm

سایز میلهها

70mm
الی

170mm


شیلنگ
تکپایه میله بلند

از سایز
45cm
الی
130cm

12
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13

Connector
Hoses

Double
Nut
Hoses

A CONSISTENT FLOW

ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

Double Nut Hoses

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

)0.5mm(12.5×13.5

)3/8-1/2(6.2mm

)Alsl-304(0.20

روكش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

8
)Alsl-304(0.20

ZTF.hoses

)0.5mm(12.5×13.5

http//: WWW.ZTFCO.COM

7

5

3

1

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن
Brass Fitting

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

Brass Nut with
nickel plated

واشر الستیكی

Rubber Washer

6

4

2

)3/8-1/2(6.2mm

16

&Stainless steel 304
brass

Temperature
tolerance

Ability to
tolerance
pressure

PEX,EPDM

PEX,EPDM

قابلیت تحمل فشار

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3/8-1/2

3/8-1/2

8

بوش استیل 304و
برنجی

قابلیت تحمل
فشار

قابلیت تحمل دما

-30~+110

7

6

5

4

3

2

1

Coated Stainless
steel wire

&Stainless steel 304
brass

Brass Fitting

واشر الستیكی

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

EPDM/NBR/SBR

Brass Nut with
nickel plated

Temperature
tolerance

Rubber Washer

Ability to tolerance
pressure

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

قابلیت تحمل دما

A CONSISTENT FLOW

20Bar

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

-30~+110

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

EPDM/NBR/SBR

تیوپ داخلی مخصوص
آب آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

20Bar

بوش استیل 304و
روكش سیم استیل
برنجی

شــیلنگهای دوســره مهــره

مورد مصرف ،شیرآالت،
بیده ،فالشتانك ،توالت
فرنگی ،پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Connector Hoses
شــیلنگهای رابــط افزایــش طــول

مورد مصرف ،شیرآالت،
بیده ،فالشتانك ،توالت
فرنگی ،پمپ آب
,20,30,40,50
,60,70,80,90
100Cm

http//: WWW.ZTFCO.COM
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ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

90o Elbow Hoses
شــیلنگهای ســرخم چپقــی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

)Alsl-304(0.20

)0.5mm(12.5×13.5

)3/8-1/2(6.2mm

PEX,EPDM

)C1/2-3/8(6.2mm

3/8-1/2

-30~+110

EPDM/NBR/SBR

20Bar

)Alsl-304(0.20

ZTF.hoses

2

1

بوش استیل304
و برنجی

&Stainless steel 304
brass

6
)0.5mm(12.5×13.5

http//: WWW.ZTFCO.COM

Rubber Washer

1

5

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3
PEX,EPDM

18

Temperature
tolerance

Ability to tolerance
pressure

7

قابلیت تحمل دما

Ability to
tolerance
pressure

Temperature
tolerance

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

Brass Nut with
nickel plated

4
3/4

6

5

3

7

4

3

قابلیت تحمل فشار

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

قابلیت تحمل
فشار

Washing Machin Hoses
شــیلنگهای ماشــین لباسشــوئی

3

1

واشر الستیكی

Rubber Washer

2
EPDM/NBR/SBR

drinking water in
according to I.R
standard

Brass elbow with
nickel plated
)(360o Rotatable

Brass Nut with
nickel plated

واشر الستیكی

Brass Fitting

)3/4 (6.2 , 8.5 mm

1

Coated Stainless
steel wire

Coated Stainless
steel wire

Brass elbow with
nickel plated

)C3/4 (6.2 , 8.5 mm

Brass Fitting

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

روكش سیم استیل
قابلیت تحمل دما

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل

-30~+110

&Stainless steel 304
brass

مهره برنجی
اكستروژن
با آبكاری نیكل

A CONSISTENT FLOW
20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

تیوپ داخلی
سرخم برنجی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با اكستروژن با آبكاری
نیكل (قابلیت
استاندارد ملی ایران
چرخش360درجه)
Ineer tubes for

مورد مصرف ،فالش
تانک ،توالت فرنگی،
آبسردکن و ...
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

مورد مصرف
سرویسهای بهداشتی،
دستشویی ،بیده  ،فالش
تانک و آبسردکن
,20,30,40,50
,60,70,80,90
100Cm

http//: WWW.ZTFCO.COM
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A CONSISTENT FLOW
شیلنگهای
قطر

11 و16

21
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A CONSISTENT FLOW

ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

Coated Stainless
steel wire

)Alsl-304(0.20

)0.7mm(16.5×18

)1/2(8.5mm

PEX,EPDM

)1/2(8.5mm

-30~+110

EPDM/NBR/SBR

)0.5mm(12.5×13.5) - (16.5 ×18

PEX,EPDM

ZTF.hoses

6

3

قابلیت تحمل دما

Ability to
tolerance
pressure

Temperature
tolerance

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

Brass Nut with
nickel plated

3

1

واشر الستیكی

Rubber Washer

4
3/4

http//: WWW.ZTFCO.COM

&Stainless steel 304
brass

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

7

قابلیت تحمل
فشار

Washing Machin Hoses
شــیلنگهای ماشــین لباسشــوئی

2
EPDM/NBR/SBR

6

5

3

4

3

2

بوش استیل304
و برنجی

)3/4 (6.2 , 8.5 mm

1

Brass Fitting

standard

plated

tolerance

5

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

)C3/4 (6.2 , 8.5 mm

Rubber Washer

1

20Bar

واشر الستیكی

Brass elbow with
nickel plated

Brass Fitting

قابلیت تحمل فشار

Ability to tolerance
pressure

&Stainless steel 304
brass

22

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

روكش سیم استیل

)Alsl-304(0.20

تیوپ داخلی
مخصوص آب
مهره و سردنده
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل
Ineer tubes for
سرشیلنگی برنجی  Brass Nut& male drinking water inقابلیت تحمل دما
اكستروژن
Temperature
according to I.R
fitting with nickel

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل

-30~+110

1

شــیلنگهای فشــار قــوی آبگرمكــن

A CONSISTENT FLOW
20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

Coated Stainless
steel wire

Water Heater Hoses

  مورد مصرف
آبگرمکنهای دیواری و
زمینی و افزایش طول
شیلنگ ...
,20,30,40,50
,60,70,80,90
100Cm

مورد مصرف
جهت دستگاههای
ماشین لباسشوئی
و ظرفشویی و ...
1, 1.5,2,2.5 ,
3, 3.5 m

http//: WWW.ZTFCO.COM
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A CONSISTENT FLOW
شیلنگهای
قطر

22 و19

25
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A CONSISTENT FLOW

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

Stainless steel 304&
brass

27
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Combi boiler& Fan coil Hoses
شــیلنگهای فشــار قــوی پكیــج و فــن كوئــل

1

tolerance

plated

standard

Brass Fitting

2

3

4

3

5

6
0.7mm(20.5×22.23×24.5mm

1

1

روكش سیم استیل

Stainless steel 304&
brass

1/2,3/4(10.5mm,12.5mm)

5

Coated Stainless
steel wire

Rubber Washer

بوش استیل
 و برنجی304

PEX,EPDM

4

روكش سیم استیل

Alsl-304(0.20)

2

1/2,3/4(10.5mm,12.5mm)

Brass Fitting

1/2,3/4(10.5mm,12.5mm)

Brass Nut& male
fitting with nickel
plated

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

EPDM/NBR/SBR

 جهت،مورد مصرف
،پكیجهای دیواری
 فن، آبگرمكن،زمینی
...كوئل و
,20,30,40,50
,60,70,80,90
100Cm

مهره و سردنده
برنجیاكستروژنبا
آبكارینیكل

6
0.7mm(20.5×22.23×24.5mm)

واشر الستیكی

Rubber Washer

3
PEX,EPDM

3
-30~+110

20Bar

1

واشر الستیكی

Ability to tolerance
pressure

20Bar

قابلیت تحمل فشار

تیوپ داخلی
مخصوص آب
مهره و سردنده
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل
Ineer tubes for
 قابلیت تحمل دماBrass Nut& male drinking water in سرشیلنگی برنجی
اكستروژن
Temperature
according to I.R
fitting with nickel

1/2,3/4(10.5mm,12.5mm)

Temperature
tolerance

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

-30~+110

قابلیت تحمل دما

Ability to
tolerance
pressure

 و304بوش استیل
برنجی

ZTF

تاسيساتی

Combi boiler& Fan coil Hoses
شــیلنگهای فشــار قــوی پكیــج و فــن كوئــل

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل
فشار

تیوپ داخلی مخصوص
آب آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

شــیلنگهای

Coated Stainless
steel wire

Alsl-304(0.20)

A CONSISTENT FLOW

 جهت،  مورد مصرف
، زمینی،پكیجهای دیواری
... فن كوئل و،آبگرمكن
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

26
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شیلنگهای قطر

35 و27

A CONSISTENT FLOW

ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

بوش استیل 304و
برنجی

قابلیت تحمل دما

Ability to
tolerance
pressure

Temperature
tolerance

)Alsl-304(0.20

)1mm(29×31

)3/4,i~(17mm

PEX,EPDM

)3/4,i~(17mm

-30~+110

EPDM/NBR/SBR

20Bar

)Alsl-304(0.20

)0.7mm(29×31mm36×88mm

Brass Nut& male
fitting with nickel
plated

واشر الستیكی

Rubber Washer

5

4

2

)1”(17, 20 mm

1

Brass Fitting

PEX,EPDM

Coated Stainless
steel wire

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

مهره و سردنده
برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل

)1”(17, 20 mm

6

5

7

4

3

2

1

6

روكش سیم استیل

3

3

1

EPDM/NBR/SBR

Brass Fitting

standard

plated

tolerance

Rubber Washer

ZTF.hoses

قابلیت تحمل
فشار

قابلیت تحمل فشار

&Stainless steel 304
brass

http//: WWW.ZTFCO.COM

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

&Stainless steel 304
brass
Ability to tolerance
pressure

30

تیوپ داخلی مخصوص
آب آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

-30~+110

1

تیوپ داخلی
مخصوص آب
مهره و سردنده
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل
Ineer tubes for
سرشیلنگی برنجی  Brass Nut& male drinking water inقابلیت تحمل دما
 Temperatureواشر الستیكی
اكستروژن
according to I.R
fitting with nickel

A CONSISTENT FLOW
20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

Coated Stainless
steel wire

Combi boiler& Fan coil Hoses
شــیلنگهای فشــار قــوی پكیــج و فــن كوئــل

  مورد مصرف فن كوئل،
پکیج ،انواع دستگاه تحت
فشار ،کنتور و پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Combi boiler& Fan coil Hoses

شــیلنگهای فشــار قــوی پكیــج و فــن كوئــل

  مورد مصرف فن كوئل،
پکیج ،انواع دستگاه
تحت فشار ،کنتور و
پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm
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ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

90 o Elbow Hoses

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

شــیلنگهای ســرخم چپقــی

)Alsl-304(0.20

)1mm(29×31

)3/4-7”(17mm

PEX,EPDM

)C3/4-7”(17mm

”3/4-1

-30~+110

EPDM/NBR/SBR

20Bar

)Alsl-304(0.20

ZTF.hoses

&Stainless steel 304
brass

Brass Nut with
nickel plated

6

3

4

)1mm(36×38

http//: WWW.ZTFCO.COM

2

1

بوش استیل304
و برنجی

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

مهره برنجی
اكستروژن با
آبكاری نیكل

PEX,EPDM

32

Rubber Washer

1

5

7

Temperature
tolerance

~1~-1

6

5

3

7

4

3

Temperature
tolerance

Ability to tolerance
pressure

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

Ability to
tolerance
pressure

3

1

Rubber Washer

90 o Elbow Hoses

شــیلنگهای ســرخم چپقــی

واشر الستیكی

2
EPDM/NBR/SBR

drinking water in
according to I.R
standard

Brass elbow with
nickel plated
o
)(360 Rotatable

Brass Nut with
nickel plated

واشر الستیكی

قابلیت تحمل فشار

)1”~(20mm

1

Coated Stainless
steel wire

Coated Stainless
steel wire

Brass Fitting

قابلیت تحمل
فشار

قابلیت تحمل دما

Brass elbow with
nickel plated
o
)(360 Rotatable

)C1~(20mm

Brass Fitting

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

روكش سیم استیل
قابلیت تحمل دما

سرخم برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل (قابلیت
چرخش360درجه)

-30~+110

&Stainless steel 304
brass

مهره برنجی
اكستروژن
با آبكاری نیكل

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

A CONSISTENT FLOW
20Bar

روكش سیم استیل

بوش استیل
 304و برنجی

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

تیوپ داخلی
سرخم برنجی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با اكستروژن با آبكاری
نیكل (قابلیت
استاندارد ملی ایران
چرخش360درجه)
Ineer tubes for

مورد مصرف ،جهت
آبگرمكن،پكیجو
دستگاههایتحتفشار

مورد مصرف ،جهت
آبگرمكن ،پكیج و
دستگاههای تحت فشار
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm
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35

Brass Fitting

1

Rubber Washer

Brass ballvalve
with nickel plated

1

2

3

4

7

3

5

6
0.7mm(20.5×22)

PEX,EPDM

90o Elbow Ball valveHoses
شیلنگهایســرخمچپقیشــيردار

1

روكش سیم استیل

Brass Nut& male
fitting with nickel
plated

1/2- 3/4 (10mm)

(DN15-PN10), (DN20-PN10)

6

Stainless steel 304&
brass

Temperature
tolerance

PEX,EPDM

C1/2 -3/4

جهت قطع و وصل آب
ورودی بهمنظور نصب
آسان و سریع انواع
آبگرمکن و پکیج
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

5

بوش استیل
 و برنجی304

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

(DN15-PN10),
(DN20-PN10)

3

فشار ساچمهای
برنجی با آبكاری
نیكل

1/2- 3/4

7

مهره و سردنده
برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل

-30~+110

Coated Stainless
steel wire

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

EPDM/NBR/SBR

4

شــیلنگهایشــیردارفشــارقویپكیــجوفنكوئل

روكش سیم استیل

Alsl-304(0.20)

1

3

ZTF.hoses

Stainless steel 304&
brass

قابلیت تحمل فشار

2

http//: WWW.ZTFCO.COM

Brass Nut with
nickel plated

304بوش استیل
و برنجی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

& Fan coil Ball valve Hosess

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Ability to tolerance
pressure

واشر الستیكی

قابلیت تحمل دما

ZTF

تاسيساتی

Combi boiler

20Bar

Brass ballvalve with
nickel plated

-30~+110

Brass elbow with
nickel plated (3000
Rotatable)

EPDM/NBR/SBR

Rubber Washer

Temperature
tolerance

مهره برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل

0.7mm(20.5×22)

واشر الستیكی

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

20Bar

Ability to
tolerance
pressure

شیر ساچمهای
برنجی با آبكاری
نیكل

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

1/2- 3/4

قابلیت تحمل
فشار

سرخم برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل (قابلیت
)درجه360چرخش
قابلیت تحمل دما

شــیلنگهای

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

Coated Stainless
steel wire

Alsl-304(0.20)

A CONSISTENT FLOW

جهت قطع و وصل آب
ورودی بهمنظور نصب
آسان و سریع انواع
آبگرمکن و پکیج

34
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ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

ماسوره برنجی با
آببندی كونیك

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

روكش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

A CONSISTENT FLOW

بوش استیل
 304و برنجی

)Alsl-304(0.20

)1/2- 3/4 (10mm

Brass fitting

)Alsl-304(0.20

6
)1mm(29×31,36×38

شــیلنگهای مشــعل گاز

,50,60,70,80
90, 100Cm

&Stainless steel 304
brass

مهره و دنده برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل
Brass Nut&male
fitting with nickel
plated

3

تیوپ داخلی
مخصوص گاز

Ineer tubes for gas

2

1

4
~1

Gass Hoses

مورد مصرف ،جهت
مشعلهای گاز و
دستگاههای گازسوز

بوش استیل
 304و برنجی

5
)1~(17.20mm

)0.7mm(20.5×22

1/2- 3/4

1/2 to1/2,1/2 to3/4

Coated Stainless
steel wire

قابلیت تحمل فشار

Ability to tolerance
pressure

Brass union with
sealing conic

~1~to1

ZTF.hoses

سرشیلنگ برنجی
اكستروژن

روكش سیم استیل

1

ماسوره برنجی با
آببندی كونیك

NBR

http//: WWW.ZTFCO.COM

2

1

,50,60,70,80
90, 100Cm

20Bar

36

4

Ineer tubes for gas

شــیلنگهای مشــعل گاز

NBR

6

Brass Nut& male
fitting with nickel
plated

3

تیوپ داخلی
مخصوص گاز

20Bar

&Stainless steel 304
brass

مهره و سردنده
برنجی اكستروژن با
آبكاری نیكل

Gass Hoses

Ability to tolerance
pressure

Brass union with
sealing conic

Brass Fitting

5

قابلیت تحمل فشار

مورد مصرف ،جهت
مشعلهای گاز و
دستگاههای گازسوز
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تاسيساتی

1

1

سرشیلنگ برنجی
اكستروژن

Brass male fitting
with nickel plated

تیوپ داخلی
مخصوص گازوئیل

Ineer tubes for Oil

مهره برنجی
اكستروژن با آبكاری
نیكل

Brass Nut fitting with
nickel plated

4
3/8

 جهت،مورد مصرف
شیرآالت متحرك و
شاوری

39
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45,55,100,
110,120,130,
140,150cm

Pull-out kitchen Hoses

شــیلنگهای شــاوری

 جهت،مورد مصرف
مشعلهای گازوئیل و
دستگاههای گازوئیل
,50,60,70,80
90, 100Cm

Oil Hoses

شیلنگهایمشعلگازوئیل

Coated Stainless
steel/ Aluminum/
p.pwire

Brass fitting

NBR

2

3

،روكش سیم استیل
آلومینیوم و طرح
استیل

5

 و304بوش استیل
برنجی

Stainless steel 304&
brass

6
0.5mm(12.5×13.5)

قابلیت تحمل فشار

Ability to tolerance
pressure

3/8(6.2mm)

6

Coated Stainless
steel wire

سردندهبرنجی
اكستروژنباآبكاری
نیكل

1/4(6.2mm)

5

روكش سیم استیل

20Bar

3

Stainless steel 304&
brass

Alsl-304(0.20)

5

Brass Fitting

 و304بوش استیل
برنجی

0.5mm(12.5×13.5)

4

سرشیلنگی برنجی
اكستروژن

1/2(6.2M)

3

Brass threed with
nickel plated

Ineer tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

PEX,EPDM

2

Temperature
tolerance

دنده برنجی با
آبكاری نیكل

M15.M16(6.2mm)

Rubber Washer

EPDM/ NBR/SBR

20Bar

1

واشر الستیكی

Brass conlcal nut
with chrome plated
(smooth and
o-rings)

1/2

Ability to
tolerance
pressure

قابلیت تحمل دما

-30~+110

قابلیت تحمل
فشار

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

1
Alsl-304(0.20) - Al (0.25) - p.p(0.25)

A CONSISTENT FLOW
كونیك برنجی با
آبكاری كروم (صاف
)و اروینگ دار

ZTF

شــیلنگهای

38
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ZTF

شــیلنگهای

تاسيساتی

A CONSISTENT FLOW

بــــــاقطعـــــــاتکامـــــــا
برنــــــجی و استانــــــدارد

بدنه کامال برنجی
  آبکاری نیکل
  دسته آلومینیوم
  در سایزهای  1/2و 3/8

Angel Valve WM

3/4

شيرپيسوارلباسشويی
بدنه کامال برنجی
  آبکاری نیکل
  دسته آلومینیوم
  در سایز 3/4
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Angel Valve

شيرپيسوار

3/8
1/2
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A CONSISTENT FLOW

A CONSISTENT FLOW
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