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3



We’re constantly striving for originality. No-one wants to be the same as others; everyone wants to  
be different. We look everywhere for ideas to make us unique. But in the process, we often forget that 
these ideas are there, inside us. We just need to give them space to unfold. In a place where we can  
rest and be ourselves. Where we can find inspiration and be as unique as we are. A place that’s much  
more than the start to the day or the prelude to the night. A place that helps us be as individual as  
we like. And which contributes to our life. Every day.

—
نحــن نســعى باســتمرار إلى األصالة. ال أحــد يريد أن يكون مثل اآلخر ؛ الكل يريد أن يكــون مختلًفا. نحن نبحث في 
كل مــكان عــن أفــكار جتعلنا مميزين. لكن في هذه العملية ، غالًبا ما ننســى أن هذه األفــكار موجودة بداخلنا. نحن 

بحاجة فقط ملنحهم مســاحة لالستكشــاف. في مكان ميكننا أن نرتاح فيه وأن نكون أنفســنا. حيث ميكننا أن جند 
اإللهــام وأن نكــون مميزيــن كعادتنا. مكان ميثل أكثــر بكثير من مجرد بداية النهار أو مقدمة الليل. مكان يســاعدنا 

على أن تكون انفســنا كما حتب. والذي يســاهم في حياتنا. كل يوم.
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—
A complete bathroom from a single source.

حمــام كامل من مصدر واحد.

Duravit has played a major role in shaping the bathroom. With unparalleled bathroom design in form and 
function. Duravit has been operating for more than 200 years. Today, the company supplies products for all 
areas of the bathroom. Our faucets are the perfect addition to any area - from the washbasin to the shower 
to the bathtub. That’s because all Duravit faucets are developed to high standards of design, to provide users 
with comfort and visual appeal every day. With our range of faucets, Duravit reaffirms its commitment to 
holistic bathroom design with the best possible functionality. 

—
لعبــت ديورافيــت دورا جوهريا في جتديد شــكل احلمام. بشــكل ووظائف ال مثيل لها لتصميم احلمــام، ظلت ديورافيت قائمة 

منــذ أكثر من 200 ســنة. واليوم، تقوم الشــركة بتوريد املنتجات اخلاصة بكافة مكونــات احلمام. وخالطاتنا هي اإلضافة 
املثاليــة، مــن احلوض إلى الدش إلى البانيو. ذلك ألن خالطــات ديورافيت مصممه بناء على أعلــى معايير التصميم، كي 

تقــدم للمســتخدمني، كل يوم، الراحــة واملنظر اجلذاب. وتؤكد ديورافيت مرة أخرى، من خالل مجموعــة خالطاتنا، التزامنا 
بوضــع تصميما متكامال للحمام يحقــق أفضل الوظائف املمكنة.
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— 
Quality in everything we do.

اجلــودة في كل ما نقوم به.

Durable products are created only by using the highest standards. At Duravit, this begins with 
the selection of high-quality materials. For example, our faucets use reliable ceramic cartridges 
that ensure a long service life. Our products are manufactured with the perfect combination  
of craftsmanship and the latest technology. 

—
يتــم إنشــاء املنتجات املعمرة فقط باســتخدام أعلى املعايير. في ديورافيت ، هذا يبــدأ باختيار مواد عالية 

اجلــودة. على ســبيل املثال ، حتتوى خالطاتنا على قلب ســيراميك موثوق يضمن ذلــك عمر خدمة طويل. يتم 
تصنيــع منتجاتنا مبزيج مثالي من احلرفيــة و أحدث التكنولوجيا.
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Y E A R S  W A R R A N T Y

ـان
مــ

5سنـــوات الض

Because we are convinced of the quality of our products, we offer a voluntary five-year warranty  
on our fittings. During this period, we guarantee that our products are free from material,  
workmanship and design defects. If an error is discovered in spite of this, Duravit will bear the  
costs for the affected product.

—
ألننــا مقتنعــون بجودة منتجاتنا ، فإننا نقدم ضمانًا ملدة خمس ســنوات علــى خالطاتنا. خالل هذه الفترة، 
نضمــن أن منتجاتنــا خالية من عيوب املواد املســتخدمة او التصنيع. إذا مت اكتشــاف خطأ على الرغم من 

ذلــك، تتحمل ديورافيت تكاليــف تغيير املنتج املتأثر.

—
5 year guarantee.

ضمان 5 سنوات.
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— 
Faucets
اخلالطات
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Siena
سيينا

Lago
الجو

Aqua
أكوا

—
Our faucet series at a glance.
نظرة عامــة عن مجموعات اخلالطات.

—
Faucets for all design options and budgets. From reduced  
to powerful. From universal to extravagant. From classic  
to avant-garde. The Duravit faucet ranges offer a wide variety 
of designs for a wide range of styles. And all this for every 
budget, in consistently high design quality.

—
اخلالطات تناســب جميع التصميمات وامليزانيات. من البســاطة إلى 

القــوة. من العام إلى املميز. من الكالســيك للريادة. تقدم مجموعات 
خالطات ديورافيت تشــكيلة واســعة من التصاميم تناسب جميع 

االذواق. مبيزانيــات مختلفة ، بجودة تصميم عالية باســتمرار.
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Scala 

Vivaسكاال
فيفا 

Modena
Veronaمودينا

فيرونا

— Faucets— اخلالطات13



—
Smart technology

الذكية  التقنيات 
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— 
Duravit shower and thermostatic bath mixers 
also come with the HeatLock function that 
protects against scalding due to excessive 
water temperatures with an integrated safety 
lock at 38°C. 

—
جميع خالطات ثرموســتات ديورافيت مزودة بقفل أمان 

مدمــج عند ٣٨ درجــة مئوية ، مما يحمي من احلروق 
الناجتــة عن درجات حرارة املياه الزائدة.

—
All Duravit faucets are equipped with a high-quality ceramic 
cartridge and have durable and easy-clean surfaces. Equipped 
with smart technology, the faucets offer tangible benefits  
that enhance your comfort and quality of life – and help save 
water and energy.

—
كافــة خالطات ديورافيت مزودة بكارتريدج من الســيراميك عالي اجلودة، 

ولديها أســطح قوية التحمل وســهلة التنظيف. واخلالطات، حيث 
إنهــا مزودة بتقنيات ذكية، تقدم مزايا ملموســة تُزيد من راحتك وجودة 

حياتك، وتســمح بتوفير املياه والطاقة.

HeatLock
— 
For more safety in the bathroom: To prevent  
potential scalding, certain Duravit faucets have  
a temperature limit. Perfect for younger users  
of the bathroom!

—
لتحقيــق املزيد من الســالمة فى احلمام: للوقاية من أي 

حروق محتملة، يكون خالطات الترموســتات، في كل 
مــن اجملموعات “فيفــا” و “فيرونا” و “أكوا”، له حد أقصى 
لدرجة احلرارة هو ٣٨ درجة مئوية. وهذا ممتاز ومناســب 

متاما ملســتخدمي احلمام وباألخص الصغار!

احلرارة محبس 

— Faucets— اخلالطات15



—
Anyone who loves timeless and classic design will love Scala. This faucet series features beautiful lines,  
with clean straight lines and circular forms joined by a gentle curve at the spout. Available in various 
sizes and options for all areas of use – basin, bidet, shower and bathtub –, Scala blends harmoniously  
with all classic and elegant bathroom settings.

—
أي شــخص يحب األشــياء الكالســيكية ذات اجلمال الدائم، بالتأكيد ســيحب مجموعة خالطات “سكاال”. وتتسم هذه 

اجملموعة بخطوط جميلة، تشــتمل على خطوط مســتقيمة متناســقة وأشــكال دائرية يربط بينها منحنى لطيف 
فــي اخلالط. وخالطات “ســكاال”، املتاحــة بأحجام وخيارات مختلفة لكافة مناطق االســتخدام )احلوض والبيديه والدش 

والبانيو(، تتســق بشــكل متناغم مع كافة إعدادات احلمامات الكالســيكية واألنيقة.

Scala
سكاال



—
Compatibility: Available in two sizes – M and 
XL –, the Scala basin mixer matches the  
respective ceramic. Its classical form ensures 
easy integration with many different designs.

—
التوافق: خالط حوض »سكاال«، املتاح في حجمني هما 

M و XL، يكون متوافقا مع السيراميك املوجود. وشكله 
الكالسيكي يضمن توافقه بسهولة مع العديد من 

التصميمات اخملتلفة.

—
Precise and elegant: Scala’s linear design 
culminates in the inclined spout. The  
XL version offers an optimal height for 
counter top washbowls. The smooth-running 
ceramic cartridge allows you to easily  
adjust the water amount and temperature.

—
دقيقة وأنيقة: يتوج تصميم سكاال اخلطي بالفوهة 

املائلة. يوفر اإلصدار XL ارتفاًعا مثالًيا ألحواض 
الكاونتر توب.يتيح لك قلب السيراميك الذى يعمل 

بسالسة ضبط تدفق املاء ودرجة احلرارة بسهولة.

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# SC2400002E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

M # SC1020001E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # SC1040004E10

— Washbasin— احلوض17



—
Shower and design experience: The Scala shower mixer for  
concealed installation is optionally available with diverter valve 
for hand shower or showerhead, or without, for a single hose. 
The durable chrome surfaces are particularly easy to clean.

—
الدش وبراعة التصميم: خالط دفن »سكاال« يكون متاحا بشكل اختياري، 

إما مبحول الستخدام دش سماعة أو دش الرأس، أو بدون أي محول خملرج واحد. 
وأسطح الكروم قوية التحمل وسهلة التنظيف بشكل مميَّز.

— Concealed shower mixer 1-way 
وش خالط دفن ١ مخرج شامل جسم الدفن  —

# SC4210007E10

— Concealed bath-shower mixer with 2-way diverter 
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# SC5210008E10

— Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام  —

# XX0680001E10

— Brass shower head Ø 300 mm
  طاسة دفن متحركة ٣00 مم  —

# XX0660004E10

18  — Shower —الدش



—
A stylish addition to the bathtub: the floor-standing faucet fills the freestanding tub also from 
the center of the room. The bath spout has a swooping curved design that makes it a highlight  
in any bathroom. The hand shower is activated by a diverter. The integrated ceramic cartridge 
makes adjusting the amount and temperature of water particularly convenient.

—
إضافة أنيقة إلى البانيو القائم بذاتة: اخلالط األرضى ميأل البانيو فى وسط الغرفة. يتميز خالط احلمام بتصميم 

منحني عليه مما يجعله ميزة بارزة في أي حمام. يتم تشغيل سماعة الدش بواسطة احملول. يجعل قلب 
السيراميك ضبط كمية ودرجة حرارة املاء أمرًا مالئًما بشكل خاص.

— Floor-mounted bath mixer
خالط بانيو ارضى شامل جسم الدفن  —

# SC5250000E10

Scala
سكاال

— Bathtub— البانيو19



— 5 hole deck mounted bath mixer
خالط بانيو 5 فتحة للتركيب علي البانيو  —

# SC5270000E10

Scala
سكاال

—
Simple design with function: With the round bath spout and the filigree 
control handles, the faucet looks particularly modern. The handles smoothly 
control the hot and cold water supply. The diverter makes it easy to switch 
to the 1jet shower, which is equipped with an extendable 150 cm hose.

—
تصميم بسيط وعملى: مع خالط احلمام املستدير ومقابض التحكم الصغيرة ، يبدو 
اخلالط حديثًا بشكل خاص. تتحكم املقابض بسالسة في إمداد املاء الساخن والبارد. 

احملول يجعل من السهل التبديل إلى الدش ١ نظام ، وهو مزود بخرطوم ١50 سم قابل 
للتمديد.
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— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# SC5230001E10

—
Modern look: The surface-mounted version has an elegant handle for 
precise setting of water amount and temperature. With the diverter  
discreetly located on the right side, you can easily switch between bath 
spout and hand shower.

—
حديث املظهر: تتميز النسخة املثبتة على السطح مبقبض أنيق للتحكم الدقيق 

حلجم املياه ودرجة احلرارة. مع وجود احملول في مكان خفي على اجلانب األمين ، ميكنك 
التبديل بسهولة بني فوهة اخلالط وسماعة الدش.

— Bathtub— البانيو21



—
Modern, self-assured, confident: this is the look of the Viva faucet series. The parallels and verticals 
form an intriguing contrast to the gently contoured curve which runs from the body to the spout.  
With precise workmanship and made-to-last quality, although it’s suitable for all bathroom areas,  
Viva is tailor-made for contemporary elegance and personalized living environments.

—
مجموعة خالطات “فيفا« تُعبر عن احلداثة والثقة بالنفس. واألشــكال املتوازية والرأســية تشــكل تناقضا جذابا 

مــع منحنى خطى لطيف، يســير من هيــكل اخلالط حتى فوهته. خالطات »فيفــا«، ذات الصناعة الدقيقة واملتانة 
البالغــة، رغــم أنها مالئمة لكافة مناطــق احلمامات، إال إنها ُصنعت خصيصا لنمــط احلياة املعاصرة األنيقة 

واملالئمة لكل شــخص على حدة.

Viva
فيفا



XL M

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

M # VI1020001E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # VI1040002E10 
M # VI1020001E10

—
Viva basin mixers are available in two sizes to suit a 
wide range of applications and styles. In spite of  
their characteristic look, they can be combined with  
a variety of modern ceramic series.

—
خالطات حوض »فيفا« متاحة في حجمني، لتالئم نطاقا 

واسعا من التطبيقات واألذواق. ورغم شكلها املميز، ميكن 
دمجها في توليفة مع موديالت مختلفة من منتجات 

السيراميك احلديثة.

— Washbasin— احلوض23



— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # VI1040002E10

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# VI2400002E10

—
Functional elegance: The flat lever is 
minimalist and at the same time very 
pleasant to use. Due to its raised base 
body, the XL faucet is ideally suited for 
freestanding above-counter basins.

—
أناقة عملية: مقبض اليد بسيط وفي نفس 

الوقت ممتع للغاية في االستخدام. نظرا الرتفاع 
اجلسم ، يعتبر خالط XL مناسًبا بشكل مثالي 

لالحواض فوق سطح افقى.

24



— Single-lever basin mixer with swivel spout
خالط حوض بقنطرة متحركة —
 # VI1090001E10

—
As striking as it is practical: The high, 360° swiveling spout 
gives the faucet its characteristic appearance – and maximizes 
comfort through generous spacing to the basin. The smooth- 
running ceramic cartridge ensures easy handling.

—
ملفت للنظر بقدر ما هو عملي: القنطرة العالية الدوران ٣60 درجة متنح 
اخلالط مظهره املميز - ويزيد من الراحة التباعد الكبير بينه وبني احلوض. 

يضمن قلب السيراميك تعامل سهل سلس.

Viva
فيفا

— Washbasin— احلوض25



—
Nice and tidy: With their confident design language, Viva  
faucets are an impressive solution for concealed installation. 
Available optionally for a single hose or with a diverter  
valve for hand shower and showerhead. The latter can be  
installed in the shower and bath area.

—
جميلة ونظيفة: خالطات »فيفا«، بتصميمها الذي يتمتع بالثقة، هي 

حل رائع بخصوص خالطات الدفن. وهي متاحة بشكل اختياري، إما 
مبحول الستخدام دش سماعة أو دش الرأس، أو بدون أي محول خملرج واحد.

ميكن تركيب هذا األخير في منطقة الدش واحلمام.

— Concealed shower mixer 1-way 
وش خالط دفن ١ مخرج شامل جسم الدفن  —

# VI4210007E10

—  Concealed bath-shower mixer  
with 2-way diverter

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم  —
الدفن
# VI5210008E10

Viva
فيفا

26



—  Concealed bath-shower mixer with 2-way diverter 
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# VI5210008E10

— Shower set 1jet
مسطرة ١ نظام  —

# XX0680002E10

—  Brass shower head 300 × 300 mm
  طاسة دفن متحركة ٣00x٣00 مم —
 # XX0660001E10

— Shower— الدش27



— Thermostatic mixer with shut-off value and 2-way diverter
خالط دفن ثرموستات باحملول و احملبس  —

# VI5200006E10

— Shower set 1jet
مسطرة ١ نظام  —

# XX0680002E10

— Brass shower head 300 × 300 mm
 طاسة دفن متحركة ٣00x٣00 مم —
 # XX0660001E10

—
Slim optic with temperature protection: Viva offers a  
concealed thermostatic mixer with a diverter valve, which  
allows for precise temperature adjustment. The HeatLock  
temperature limitation of 38° C helps prevent scalding.

—
منظور رشيق مع حتكم في درجة احلرارة: فيفا يوفر خالط الدفن 

الثيرموستات مع محول ، مما يسمح بتعديل دقيق لدرجة احلرارة. محدد 
احلرارة يعمل على تثبيت درجة حرارة عند ٣٨ درجة مئوية مما يساعد على 

منع احلروق.

Viva
فيفا

28



—
State of the art & user-friendly: The Viva exposed bath mixer is 
particularly well designed. The diverter is positioned discreetly 
on the elegant, flat bath spout, making it easy to switch  
between two water outlets. For optimal handling, the operating 
lever is located on the side.

—
االكثر حداثة وسهلة االستخدام: تتميز خالطات فيفا اخلارجية للبانيو 

بتصميم مميز. احملول مصمم فى مكان انيق على سطح الفوهة، مما يجعلة 
سهل التحكم فى مخرج املياة. لالستعمال االمثل املقبض متواجد على 

اجلانب.

— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# VI5230000E10

— Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام  —

# XX0680001E10

— Bathtub— البانيو29



—
The perfect combination of contemporary design, precision and finesse: The Modena faucet series 
features precise, clean lines, with a delicately rounded end to the faucet spout and lever, which 
gives it a special and individual look. Modena is available in versions designed for the washing 
area, bidet, shower and bathtub.

—
التوليفــة الكاملــة التي جتمع كال مــن التصميم املعاصر والدقة واألناقة: مجموعــة خالطات مودينا تتميز 

بخطــوط أنيقــة ذات نهاية دائرية مــع فوهة اخلالط واملقبض، ما يعطيها مظهــرا متميزا وفريدا. خالطات 
مودينــا متوفرة ملناطق احلــوض والبيديه والدش والبانيو.

Modena
مودينا



— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

# MO1020001E10

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# MO2400004E10

—
Easy operation: The long spout means it’s within comfortable 
reach for the user; the lever enables easy and precise operation. 
The flat lines in the design make for a beautiful look and also 
make the faucet easy to clean. 

—
التشغيل السلس: الفوهة الطويلة تسمح باستخدام سهل، ويسمح 

الذراع بالتشغيل السلس والدقيق. ومع املنظم »أكوا كنترول«، وهو منظم 
الندفاع املياه قابل للضبط يسمح بالتحكم الدقيق في تدفق املياه.

— Washbasin— احلوض31



— Concealed shower mixer 1-way
وش خالط دفن ١ مخرج —
 # MO4210007E10

—
Distinctive design, functional in use: the Modena  
concealed installation solution for the shower. Shower 
mixers are available for one or two water outlets.  
The modern long handle ensures great comfort  
when showering.

—
تصميم فريد وعملي في االستخدام: تقدم مودينا حل خلالطات 

الدفن. خالطات الدش متاحة خملرج واحد أو مخرجني للمياه.
يضمن املقبض الطويل احلديث راحة كبيرة بشكل خاص عند 

االستحمام.

Modena
مودينا
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— Concealed bath-shower mixer 2-way diverter valve
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# MO5210008E10

— Brass shower head Ø 300 mm
  طاسة دفن متحركة ٣00 مم  —

# XX0660004E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

 — Shower— الدش33



— Concealed bath-shower mixer 2-way diverter valve
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# MO5210008E10

— Bath spout
مخرج سفلي ١9 سم  —

# XX5240010E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10
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— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# MO5230000E10

—
Individual: The clean parallel lines of Modena are also 
featured in the bathtub area. The faucets, which are  
pleasing to the touch, offer easy and intuitive operation. 
Optionally available as an exposed solution with integrated 
bathspout or as a concealed faucet.

—
فريد: تتخذ منتجات مودينا في منطقة البانيو شكل اخلطوط 
املتوازية املتناسقة. اخلالطات ذات ملمس لطيف، وهي سهلة 

وسريعة التشغيل. متاحة كتركيب خارجى مع مخرج منفصل او 
كتركيب دفن.

Modena
مودينا

— Bathtub— البانيو35



—
Verona accepts no compromises. The faucet series features impressively clean, bold lines. The spout and  
the base are connected by a smooth, delicate curve. Precise workmanship and a wide range for all areas  
of application make Verona the ideal series for all contemporary bathroom settings.

—
ال تقبل فيرونا تقدمي أي تنازالت. وتتخذ مجموعة اخلالطات شــكل خطوط بارزة متناســقة بشــكل رائع. القاعدة 

يربطهــا بالفوهــة منحنى ســلس أنيق. و فيرونــا، مبا تتمتع به من صناعة دقيقة ونطاق واســع يخدم كافة املناطق، 
تُعتبــر مجموعة منوذجية بخصــوص كافة إعدادات احلمامات املعاصرة.

Verona
فيرونا



— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# VE2400001E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

# VE1020001E10

— Single-lever basin mixer with swivel spout
خالط حوض قنطرة متحركة  —

# VE1090001E10

—
Simple & practical: the Verona wash-
basin mixer is especially comfortable 
to operate with the shapely lever. The 
style is suited for use with a wide range 
of contemporary ceramic series. 

—
بسيط وعملي: يعتبر خالط احلوض من 
فيرونا مريًحا بشكل خاص للعمل مع 

املقبض املميز تصميمياً. أسلوبهم مناسب 
لالستخدام مع مجموعة واسعة من 

اختيارات السيراميك املعاصرة.

—
Pure design, pure function: The high 
spout can be pivoted by 360°. The  
generous distance to the basin increases 
the comfort. The chrome surface of  
the faucets proves to be particularly 
easy to clean.

—
تصميم ووظيفة كما يجب أن يكون:

ميكن ادارة القنطرة بزاوية ٣60 درجة. املسافة 
الكبيرة بينها و بني احلوض تزيد من الراحة. 
سطح الكروم للخالطات سهل التنظيف.

— Washbasin— احلوض37



Verona

— Thermostatic shower mixer exposed
خالط شاور ثرموستات  —

# VE4220000E10

— Concealed shower mixer 1-way
وش خالط دفن ١ مخرج شامل جسم الدفن  —

# VE4210007E10

—
Clear design language in the shower area: The concealed 
installation solutions for one or two water outlets are  
perfect in form and function, for combination with the  
Duravit range of hoses.

—
تصميم رائع في منطقة الدش: حلول خالطات الدفن ذات مخرج 
واحد او مخرجني، رائعة ومالئمة متاما، من ناحية كل من الشكل 

والوظائف، إلدخالها في توليفة مع مجموعة فوهات ديورافيت.

—
Shower comfort with temperature protection: All  
Duravit thermostatic mixers have an integrated safety lock 
at 38° C, which protects against scalding caused by exces-
sive water temperatures. The temperature can easily and 
precisely be preset with the convenient control dial and  
is kept constant by the thermostatic cartridge. The design 
blends harmoniously into any bathroom ambience.

—
املتعة أثناء االستحمام مع احلماية من درجة احلرارة: جميع خالطات 

ثرموستات ديورافيت مزودة بقفل أمان مدمج عند
٣٨ درجة مئوية ، مما يحمي من احلروق الناجتة عن درجات حرارة املياه 
الزائدة. ميكن ضبط درجة احلرارة بسهولة ودقة مسبًقا باستخدام 

قرص التحكم الثابت بواسطة قلب ثرموستاتي. ميتزج هذا 
التصميم بانسجام مع أجواء أي حمام.
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— Concealed bath-shower mixer 2-way diverter valve
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# VE5210008E10

— Brass shower head Ø 300 mm
  طاسة دفن متحركة ٣00 مم  —

# XX0660004E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

Verona
فيرونا

— Shower— الدش39



— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# VE5230000E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10
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—
Always the right solution. In the bathtub area, Verona  
offers exposed and concealed versions. The handle is both 
functional and modern in its design.

—
دائما احلل الصحيح. في منطقة االستحمام ، تقدم فيرونا خالطات 

خارجية وخالطات دفن. املقبض عملي وحديث في تصميمه.

—  Concealed single-lever  
bath-shower mixer 2-way diverter

وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —
# VE5210008E10

Verona
فيرونا

— Bathtub— البانيو41



—
Expressive and affordable: Aqua provides individual design at attractive prices that offer value 
for money. In addition to the striking, clean design language, it offers long-lasting quality  
and a wide range of options. This ensures that the washing area, bidet, shower and bathtub are 
designed with a consistent look – “as if from a single casting”.

—
تصميمــات جريئة وأســعار مالئمة. تقدم »أكوا« تصميمات فريدة بأســعار جذابة وجودة عالية. وباإلضافة 
إلــى التصميم البســيط واجلــذاب، تتيح أكوا جودة ذات متانة حقيقية ومجموعة واســعة من اخليارات في 

مجموعاتهــا مــن اخلالطات. وهذا يضمن اتســاق التصميم مبنطقة احلوض، والبيديــه، والدش، والبانيو- »كما لو 
أنها من تصميم واحد«.

Aqua
أكوا



—
This is how design becomes pure comfort – the Aqua basin 
mixer with a lever that’s easy and comfortable to operate.  
The handles ensure a particularly pleasant feel and precise 
temperature adjustment. The faucet shape also proves to  
be very easy to clean.

—
هكذا يصبح التصميم مريًحا متاًما - خالط حوض أكوا مع مقبض 

سهل التشغيل. تضمن املقابض إحساًسا لطيًفا بشكل خاص 
وتعديل دقيق لدرجة احلرارة. اخلالط سهل التنظيف للغاية.

— 3 hole basin mixer
خالط حوض ٣ فتحة  —

# AQ1060005E10

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# AQ2400001E10

— Washbasin— احلوض43



XL M

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

M # AQ1010001E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # AQ1040004E10 
M # AQ1010001E10

—
For a wide range of applications: Two sizes offer  
the optimal faucet height for different washing areas.

—
جملموعة كبيرة من التطبيقات: يوفر املقاسان ارتفاًعا مثالًيا 

للخالط لالحواض اخملتلفة.

Aqua
أكوا
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— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # AQ1040004E10 

—
Perfect partners: The XL variant is ideally suited for combining 
with above-counter basins. There is plenty of space between  
the faucet and the ceramic for maximum user comfort. The 
timeless design of the Aqua series blends beautifully into any 
bathroom ambience.

—
شركاء مثاليون: يعتبر الطراز XL مناسًبا بشكل مثالي لالندماج مع 

أحواض فوق سطح افقى. توجد مساحة كبيرة بني اخلالط واحلوض لتوفير 
أقصى درجات الراحة أثناء االستخدام. ميتزج التصميم اخلالد لسلسلة 

أكوا بشكل جميل مع أجواء أي حمام.

— Washbasin— احلوض45



—
The choice is yours: The Aqua  
shower mixer for concealed instal-
lation is available for a single  
hose, or with a diverter valve for 
hand shower and showerhead. 

—
االختيار لك. فخالط دش »أكوا« اخلاص 

بخالطات الدفن وهي متاحة بشكل 
اختياري، إما مبحول الستخدام دش سماعة 

أو دش الرأس، أو بدون أي محول خملرج واحد.

— Concealed single-lever bath-shower mixer 2-way diverter
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# AQ5210008E10

— Porter set shower holder and hand shower 3jet
  مجموعة سماعة بعالقة متحركة  —

# XX0710001E10

— Showerhead Ø 200 mm
  طاسة دفن متحركة 200 مم  —

# XX0660003E10

—  Concealed shower 
mixer 1-way

 وش خالط دفن ١ مخرج شامل  —
جسم الدفن
# AQ4210007E10
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—
Design with function: This thermostatic shower mixer  
has a minimalistic design and is availabe for a single hose. 
The HeatLock function protects against scalding due to  
excessive water temperatures with an integrated safety 
lock at 38° C.

—
التصميم العملى: يتميز خالط الدش الثرموستاتي بتصميم بسيط 

ومتوفر خملرج واحد. تعمل وظيفة HeatLock على احلماية من احلروق 
بسبب درجات حرارة املياه الزائدة مع قفل أمان مدمج عند ٣٨ درجة 

مئوية.

— Thermostatic shower mixer
خالط شاور ثرموستات  —

# AQ4220000E10

— Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام  —

# XX0680001E10

Aqua
أكوا

— Shower— الدش47



—
Pleasant: The Aqua thermostatic bath mixer ensures  
a reliable flow of warm bathwater. Its integrated  
HeatLock technology, ensures a constant, precisely  
adjusted temperature with scald protection at 38° C.

—
تصميم مبهج. يضمن خالط بانيو »أكوا« تدفق سلس ملياه البانيو 

الدافئة. فالثرموستات، بتقنية محبس احلرارة، يضمن الضبط 
الدقيق والقابل للتعديل عند درجة حرارة ٣٨ درجة مئوية للوقاية من 

احلروق. 

— Thermostatic bath mixer
خالط بانيو ثرموستات  —

# AQ5220000E10

Aqua
أكوا
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— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# AQ5230000E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

— Bathtub— البانيو49



—
Elegant, attractive – and surprisingly affordable: The Siena faucet series displays soft, 
rounded forms that easily fit into a variety of bathroom settings and lifestyles. What’s 
more, the series features reliable functionality, proven Duravit quality and products 
which can be perfectly integrated into any bathroom area.

—
تصميــم أنيق وجذاب- واملذهل أنه بســعر معقول: مجموعات خالطات »ســيينا« ذات تصميمات 

دائريــة ناعمة ما يجعلها تالئم بســهولة الطرازات واإلعدادات اخملتلفــة للحمامات. واألكثر من ذلك، 
تتيــح اجملموعــة أداء وظيفي قوي، وجــودة يعتمد عليها كمنتجات ديورافيــت، التى متثل إضافة رائعة 

ألي حمام. 

Siena
سيينا



— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

# SI1020001E10

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# SI2400001E10

— 
Complements every ceramic: The attractive, understated design of the  
Siena basin mixer means that it can be combined harmoniously with  
a wide range of ceramic series. The AquaControl technology ensures  
that the water spray goes exactly where required. Equipped with a high- 
quality ceramic cartridge the faucet is also particularly durable.

—
مناسبة لكافة تصميمات املنتجات الصيني. يضمن التصميم السلس واجلذاب 

خلالط حوض »سيينا« تكامله السلس مع العديد من تصميمات املنتجات الصيني 
اخملتلفة. وتضمن تقنيات »أكوا كنترول« توجيه إندفاع املياه متاما بحسب الرغبة. 

مزود بقلب سيراميك عالي اجلودة اخلالط متني بشكل خاص.

— Washbasin— احلوض51



— Concealed single-lever bath-shower mixer 2-way diverter
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# SI5210008E10

— Porter set shower holder and hand shower 3jet
  مجموعة سماعة بعالقة متحركة  —

# XX0710001E10

— Showerhead Ø 200 mm
  طاسة دفن متحركة 200 مم  —

# XX0660003E10
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—
Calm forms, invigorating function: The Siena 
concealed installation shower mixers are  
available for one or two water outlets.

—
خاصية التدفق الهادئ واملنعش. خالطات الدفن 

»سيينا« متاحة خملرج واحد أو مخرجني للمياه.

— Concealed shower mixer 1-way
وش خالط دفن ١ مخرج شامل جسم الدفن  —

# SI4210007E10

Siena
سيينا

— Shower— الدش53



—
Perfect design and comfort: The elegant lever of  
the Siena bath mixer ensures easy operation. 
The surface-mounted bath mixer has an integrated 
bath spout; changeover to the hand shower is  
via a pull switch.

—
التصميم الفائق واملريح. الذراع األنيق خلالطات بانيو 

»سيينا« يضمن التشغيل السهل. يحتوي خالط احلمام 
املثبت على السطح على مخرج مياة ، ويتم التحويل الى 

سماعة الدش عن طريق سحب مفتاح التحويل.

Siena
سيينا
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— Single-lever bath mixer
  خالط بانيو  —

# SI5230000E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

— Bathtub— البانيو55



— 
Ideal for bath novices: Featuring contemporary design at an attractive price, Lago is the  
perfect introduction to the world of Duravit faucets. For the basin, bidet, shower or bathtub – 
this faucet series has the perfect solution for every area and promotes harmonious bath-
room design. Naturally, it is all in the customary durable Duravit quality.

—
مناســبة متاما لتجربة حمامات جديدة. بســبب التصميم املعاصر بســعر مالئم، تعتبر خالطات »الجو« 

هــي البداية املثاليــة للتعرف على عالم خالطات »ديورافيت«. فســواء للحوض، أو البيديه، أو الدش، أو 
البانيــو، تعتبــر مجموعة اخلالطات هذه هي احلل األمثل ألي منطقة اســتخدام وتعزز التصميم املتناســق 

للحمامــات. وبشــكل طبيعي، تعتبر »الجو« امتدادا جلــودة ومتانة ديورافيت املعتادة.

Lago
 الجو



— 
It fits! With versatile forms and in  
two sizes, Lago has the right basin  
mixer for ceramics in a variety of  
designs and sizes.

—
ببساطة هي مالئمة. وبفضل األشكال 

املتنوعة والتي تأتي في حجمني، توفر 
الجو خالط احلوض املالئم لتصميمات 

وأحجام املنتجات الصيني اخملتلفة.

— 
So chic, so functional: the curved 
handle shape of the Lago series pro-
vides an optimal feel. The XL variant is 
ideal for the combination with wash 
bowls. The high-quality ceramic car-
tridge in all basin mixers ensures a long- 
lasting easy and smooth operation.

—
ببساطة هي مالئمة. وبفضل األشكال 

املتنوعة والتي تأتي في حجمني، توفر الجو 
خالط احلوض املالئم لتصميمات وأحجام 

املنتجات الصيني اخملتلفة. أنيقة جًدا وعملية 
للغاية: شكل املقبض املنحني لسلسلة 

الجو يعطي إحساًسا مثالًيا. يعتبر اإلصدار 
XL مثالًيا لالستعمال مع احواض فوق سطح 

افقى. يضمن قلب السيراميك عالي اجلودة 
بجميع األحجام تشغياًل سهاًل وسلًسا يدوم 

طويالً.

— Single-lever bidet mixer
خالط بيديه  —

# LA1040004EE10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

M # LA1010001E10

— Single-lever basin mixer
خالط حوض  —

XL # LA1040004E10

— Washbasin— احلوض57



— 
Contemporary design and reliable functionality: In the 
shower area, Lago offers elegant solutions for concealed 
installation for one or two water outlets. The durable 
chrome surfaces are particularly easy to clean.

—
التصميم املعاصر واألداء املتني. في منطقة الدش، تقدم الجو حلوال 

أنيقة خلالطات الدفن مبخرج واحد أو مخرجني للمياه. وأسطح 
الكروم قوية التحمل سهلة التنظيف. 

—  Concealed bath-shower mixer  
2-way diverter valve

وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —
# LA5210008E10

— Concealed shower mixer 1-way
وش خالط دفن ١ مخرج شامل جسم الدفن  —

# LA4210007E10
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— Single-lever shower mixer
خالط شاور  —

# LA4230000E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

Lago
الجو

— Shower— الدش59



— Concealed bath-shower mixer 2-way diverter valve
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل جسم الدفن  —

# LA5210008E10

— 
Compatible: Matching concealed or exposed fittings are available  
for the bathtub area. In the concealed version with separate  
bath spout or alternatively with an integrated bathtub spout.  
The surface-mounted version already has an integrated bath spout, 
and change -over to the hand shower is via a pull switch. 

—
متوافق: تتوفر تركيبات خالطات الدفن او اخلارجية في منطقة البانيوهات. في 

خالط الدفن يوجد مخرج منفصل أو بدالً من ذلك مخرج متصل.اما اخلالط 
اخلارجى يحتوى على مخرج مدمج ، ويتم التحويل إلى سماعة الدش عن طريق 

مفتاح سحب.

Lago
الجو
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— Bath spout
مخرج سفلي ١9 سم  —

# XX5240010E10

— Porter set shower holder and hand shower 3jet
مجموعة سماعة بعالقة متحركة  —

# XX0710001E10

— Single-lever bath mixer
خالط بانيو  —

# LA5230000E10

— Bathtub— البانيو61



— 
Sensor faucet

اخلالطات بحساسات



— Infra-red basin mixer low voltage power supply 12 V
خالط حوض الكتروني يعمل باألشعة حتت احلمراء  —

# XX1140007E10

— 
With electronically-controlled faucets, the water only 
starts to flow – at exactly the pre-set temperature – when 
the sensor detects hand movements. This not only saves 
water and energy, but because the faucets are touched 
less frequently, it also means they’re more hygienic  
and require less cleaning. This makes them ideal for care 
and health settings. Vandal-proof, low voltage (12 V).

—
بالنســبة للخالطات ذات التحكــم االلكتروني، يبدأ املاء في 

التدفــق- عند درجة احلرارة املضبوطة مســبقا- فقط عندما يرصد 
احلســاس حركة لليدين. وهذه التقنيــة ال توفر فقط املياه والطاقة 

)ألن اخلالطات يتم ملســها على نحو أقــل( لكنها تعني أيضا أنها 
أكثــر صحية وحتتاج تنظيف أقل. وهذا يجعلهــا مثالية ملتطلبات 

 الصحــة والعناية. وهي مقاومــة لإلتالف وذات فولت منخفض 
)١2 فولت(. 
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— 
Kitchen faucets

خالطات املطبخ



—  Single-lever kitchen mixer  
with 90° swivel spout

خالط مطبخ بقنطرة عالية متحركة  —
# SI6010002E10

—  Single-lever kitchen mixer  
with spring and swivel spout

خالط مطبخ عالي قنطرة متحركة  —
# SI6010003E10

—  Single-lever kitchen mixer  
with pull-out spray

خالط مطبخ بسماعة متحركة  —
# SI6010001E10

—  Single-lever pullout  
kitchen mixer 2jet

خالط مطبخ بسماعة متحركة  —
# SC6010001E10

—  Wall mounted single-lever  
kitchen mixer

خالط مطبخ حائطي قنطرة من اسفل  —
# MO6020002E10

—  Single-lever kitchen mixer  
with swivel spout

خالط مطبخ بقنطرة متحركة  —
# AQ6010002E10

— 
In the kitchen, lots of activities often need to be done 
quickly and at the same time. Here, you need faucets you 
can rely on. Duravit kitchen mixers are equipped with 
practical functions, making them versatile as well as  
comfortable. The durable ceramic cartridge ensures  
optimal control of the water amount and temperature.  
Designed to integrate into any faucet series, they make 
creating a harmonious ambience easy.

—
في املطبخ، العديد من األنشــطة عادة ما حتتاج أن تتم ســريعا 

وعلــى نحو متزامن. وهنا، أنت حتتــاج إلى خالطات ميكن االعتماد 
عليهــا. فخالطات املطبخ مــن ديورافيت هي مزودة بخصائص 

عمليــة، ما يجعلها متعددة االســتخدامات ومريحة أيضا. ويضمن 
كارتريدج الســيراميك القوى التحكــم األمثل في كمية املياه 

واحلــرارة. بفضل تصميمهــا املكمل ألي مجموعات خالطات، 
يســهل حتقيق التناسق في التصميمات.
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Swivel spout
قنطرة متحركة

— 
The swivel spout can be turned 
through 90°.

—
الفوهــة الدوارة ميكن حتريكها 90 

درجة. 

Pullout hose
سماعة متحركة

— 
The pullout hose can be used to 
increase the operating range.

—
اخلرطوم الذي يشــد ممتاز لزيادة 

االستخدام.  نطاق 

—  Single-lever kitchen  
pullout mixer, 2jet

خالط مطبخ بسماعة متحركة  —
# SI6010001E10

—  Single-lever kitchen mixer  
with 90° swivel spout

خالط مطبخ بقنطرة عالية متحركة  —
# SI6010002E10

— 
Kitchen faucets

خالطات املطبخ
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Normal spray
رشاش عادي

— 
The normal spray is ideal for  
filling receptacles.

—
العادي هو مثالي  الرشاش 

املليء. ألوعية 

Hose spray
رشاش دش

— 
The hose spray is ideal for washing 
vegetables, for example.

—
رشــاش اخلرطوم هو مثالي لغسل 

اخلضروات على ســبيل املثال. 

—  Single-lever kitchen mixer  
with spring and swivel spout

خالط مطبخ عالي قنطرة متحركة  —
# SI6010003E10
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— 
Showers

الدش
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—
Shower enjoyment for all needs.
متعة االســتحمام لكافة االحتياجات

That’s the promise of our new, extensive power shower range. Timelessly modern in design, the  
hand showers and showerheads can be perfectly combined with all Duravit faucet series. They also suit 
any budget. Elegant, functional, easy-to-clean: Duravit hand showers and showerheads beautifully 
complement all contemporary bathrooms and those where a consistent design look is required.

—
متعــة االســتحمام لكافــة االحتياجات. هذا هو وعدنا جملموعتنا اجلديدة الشــاملة ألغراض الدش. والتصميم 
احلديــث للــدش بنظام دش ســماعة أو دش الرأس ميكن دمجه بكافــة تصميمات اخلالطات من ديورافيت. وهذه 

اخلالطــات مالئمة ألي ميزانية، وذات اســتخدامات عملية ويســهل تنظيفها. وتعــد تصميمات ديورافيت إضافة 
رائعــة لكافــة تصميمات احلمامات املعاصرة، وتلك التي تركــز على التصميم املوحد. 

— Shower— الدش71



EasyClean
— 
The surfaces are particularly easy to care for and 
clean. Limescale deposits on the silicone inserts 
can simply be rubbed off with a finger.

— 
األسطح يســهل العناية بها وتنظيفها. وميكن 

فرك الرواســب الكلسية على الســيليكون ببساطة 
بإصبعك. 

Different spray modes
نظم الرش اخملتلفة
— 
The more spray modes there are, the more appealing  
the shower: Duravit hand showers offer up to  
5 spray modes – SoftRain, Rain, IntenseRain, Pulse 
and IntensePulse.

— 
كلما زادت أوضاع الــرش، كلما أصبحت جتربة 

االســتحمام أكثر امتاعا. توفر سماعة االستحمام 
اليدويــة من ديورافيت 5 نظــم للرش: مطرناعم، مطر، 

مطر شــديد، نبضي ونبض شديد.

— 
Smart technology

التكنولوجيا الذكية

— 
Duravit hand showers and showerheads are equipped with 
smart technology. This ensures appealing spray patterns,  
easier operation, reduced cleaning and increased comfort –  
for enhanced showering enjoyment.

Duravit hand showers are quick and easy to install. The hand 
shower and shower hose with anti-rotation element always  
fit well together, thanks to universal connectors. The spray 
mode can be changed very easily with just one finger.

—
تصميمات ديورافيت ســواء بنظام دش ســماعة أو دش الرأس هي مزودة 

بتكنولوجيا ذكية. وهذا يضمن تصميم جذاب للرشاشــات، واســتخدام 
أســهل، وزيادة في الرفاهية واحتياج أقــل للتنظيف- ما يحقق جتربة 

أفضل.  استحمام 

لتصميمات ديورافيت ذات نظام دش الســماعة هي ســريعة وسهلة 
التركيب. وبفضل الوصالت النمطية املســتخدمة، خاصية اإلمســاك 
باليــد وخرطوم الدش املزود بخاصية مقاومــة االلتواء دائما ما يعمالن 

بسالســة معا. ونظام الرش ميكن تغييره بســهولة بإصبع واحد.

التنظيف السهل
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— 
Spray modes
أوضاع الرش

— 
Water as you wish. Water can refresh and relax. It can stroke, 
sparkle and massage. Our 3jet and 5jet hand showers take  
advantage of this diversity. With the rotary diverter you can 
easily switch between the different jet types. Just as you please. 
For an ever-changing shower experience.

—
املاء كما يحلو لك. ميكن للمياه أن تنعش وتســاعدك على االســترخاء. 

ميكنه تنشــيط تدفق الدم والتدليك. تتميز ســماعات الدش اليدوية من 
٣ او 5 جيت من هذا التنوع. باســتخدام احملــول الدوار ، ميكنك التبديل 
بســهولة بني أنواع اجليت اخملتلفة. كما يحلو لك. لتجربة اســتحمام 

باستمرار. متغيرة 

Rain 3jet / 5jet 5jet3jet / 5jetSoftRain IntenseRain

Pulse IntensePulse5jet 3jet / 5jet

مطر ناعم

نبضات نبض شديد

ممطر مطر شديد
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— Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام  —

# XX0680001E10

— Porter set shower holder and hand shower 3jet
مجموعة سماعة بعالقة متحركة  —

# XX0710001E10

— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

— Shower set 1jet
مسطرة ١ نظام  —

# XX0680002E10

— 
Shower Sets 

الدش أطقم 

— 
Showering pleasure in a set: Shower rail, hand shower 
and shower hose combined in a handy shower set. There’s 
a choice of three different shower sets, with 1jet, 3jet or 
5jet hand shower optionally, as well as a porter set with 
3jet hand shower and wall-mounted holder. The clean,  
simple design of the products ensure they look good  
with all Duravit faucet ranges.

—
متعة االســتحمام في طقم. يحتــوى على عمود تعليق دش، 

وســماعة اليد، وخرطوم دش فــي طقم واحد. هناك اختيار من ٣ 
أطقــم دش مختلفة، لســماعة اليد بدفق ١ أو ٣، أو 5، فضال عن 

طقم حمل مزود بســماعة يد بدفــق ٣ وعمود تعليق باحلائط. 
ويضمن التصميم البســيط والراقــي للمنتجات املظهر اجليد مع 

كافــة تصميمات خالطات ديورافيت. 
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— Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام  —

# XX0680001E10

— Thermostatic shower mixer exposed
خالط شاور ثرموستات  —

# AQ4220000E10
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— Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام  —

# XX0680003E10

— Concealed bath-shower mixer with 2-way diverter 
وش خالط دفن 2 مخرج باحملول  —

# VI5200006E10

— 
Showerheads
الرأس فوق  املعلق   الدش 
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—  Brass showerhead Ø 300 mm
  طاسة دفن متحركة ٣00 مم  —

# XX0660004E10

—  Brass showerhead 300 × 300 mm
طاسة دفن متحركة ٣00X٣00مم —   
 # XX0660001E10

—  Showerhead Ø 200 mm
  طاسة دفن متحركة 200 مم  —

# XX0660003E10

—  Showerhead 200 × 200 mm
طاسة دفن متحركة 200x200 مم —   
 # XX0660002E10

—  Showerhead 4jet Ø80 mm
سماعة دفن متحركة 4 سرعة / ٨0 مم  —

# XX0660005E10

—  Showerhead 1jet Ø80 mm
سماعة دفن متحركة ١ سرعة / ٨0 مم  —

# XX0660006E10

— 
Duravit showerheads promise a truly great showering  
experience. Available in different sizes and materials –  
optionally with chrome-plated brass or ABS plastic –, they  
can be perfectly combined with the Duravit faucet series.

—
تضمــن تصميمات الدش املعلــق فوق الرأس من ديورافيت جتربة 

اســتحمام رائعة حقا. وهي متوفرة في أحجام ومــواد مختلفة- اختياريا 
مع نحاس مطلي بالكروم أو بالســتيك ABS- وتالئم ببســاطة أي 

مجموعــة خالطات من ديورافيت.
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— Shower System
مجموع دش  —

# XX0730001E10

—  Shower System with thermostatic 
mixer for exposed installation

مجموع دش شامل خالط ثرموستات  —
# XX4280008E10

— 
Shower Systems

الدش نظم 

— 
The complete shower solution. Everything you need for  
the perfect shower experience, in one product unit.  
The shower systems are also ideal as a renovation solution 
without requiring extensive plastering work. Available  
with or without a thermostatically-controlled mixer.

—
حــل الــدش الكامل. كل ما حتتاجه لتجربة اســتحمام مثالية، في منتج 

واحــد. ونظم الدش هي أيضا مثالية كحــل للتجديد، دون احلاجة إلى 
أعمال جتهيز بناء واســعة. وهــي متاحة مع وبدون خالط ذي حتكم حراري. 
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—  Shower System with thermostatic mixer for exposed installation
مجموع دش شامل خالط ثرموستات  —

# XX4280008E10
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— 
Bidet faucets

 خالطات البيديه

— 
Hygienic and comfortable: The bidet mixer provides gentle 
cleaning and care of the body’s more sensitive areas. The  
integrated ceramic cartridge ensures perfect water and  
temperature regulation; the additional hand shower offers  
extra comfort. The design is naturally compatible with all  
the Duravit faucet lines.

—
صحيــة ومريحة. توفر خالطات البيديه تنظيــف خفيف وعناية مبناطق 

اجلســم األكثر حساسية. ويضمن كارتريدج الســيراميك التنظيم 
املثالــي للمياه واحلرارة. فالدش بنظام اإلمســاك باليد اإلضافي يوفر مزيد 

مــن الراحة. والتصميم مالئما بشــكل طبيعي لكافة خطوط خالطات 
ديورافيت.
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— Hand shower bidet
مجموعة شطافة  —

# XX0720001E10

— Bidet— بيديه81



— 
Product overview

نظرة شاملة على املنتجات

82



83



# SC1020 001E 10 # SC2400 002E 10# SC1040 004E 10 # SC6010 001E 10

# SC5230 001E 10 # SC5270 000E 10

# VI5210 008E 10

# SC5250 000E 10

# BS0900 000E 00

# VI1020 001E 10 # VI1090 001E 10# VI1040 002E 10 # VI2400 002E 10

# VI5200 006E 10# VI4210 007E 10 # VI5230 000E 10

# SC4210007E10 # SC5210008E10

Concealed shower mixer 
1-way with basic set

 وش خالط دفن ١ مخرج
شامل جسم الدفن

Concealed bath-shower mixer  
with 2-way diverter with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever basin mixer M  
with 1¼" pop-up waste

خالط حوض بالفيداج ٨ سم

Single-lever basin mixer XL 
with 1¼" push-open waste

 خالط حوض بالفيداج مقاس
XL 24 سم

Single-lever bidet mixer 
without waste

خالط بيديه بالفيداج

Single-lever pullout  
kitchen mixer, 2jet
 خالط مطبخ بسماعة

متحركة

Single-lever basin mixer M 
with 1¼" pop-up waste

خالط حوض بالفيداج 9 سم

Single-lever basin mixer XL 
without pop-up waste

 خالط حوض بالفيداج مقاس
XL 22 سم

Single-lever basin mixer with 360° 
swivel spout, 1¼" pop-up waste

 خالط حوض قنطرة عالية 20 سم
متحركة

Single-lever bidet mixer 
without pop-up waste

خالط بيديه بالفيداج

Concealed shower mixer 
1-way with basic set

 وش خالط دفن ١ مخرج
شامل جسم الدفن

Thermostatic mixer with  
shut-off valve and 2-way diverter

خالط دفن ثرموستات باحملول و احملبس

Concealed bath-shower mixer  
with 2-way diverter with basic set

وش خالط دفن 2 مخرج باحملول

Universal built-in thermostatic 
mixer with 2-way diverter valve

جسم دفن 2 مخرج

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

5 hole deck mounted bath mixer
 خالط بانيو 5 فتحة للتركيب علي

البانيو

Floor-mounted bath 
mixer  
with basic set

 خالط بانيو ارضى شامل
جسم الدفن

سكاال

فيفا Verona

Scala

Viva

Modena
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# VE1020 001E 10 # VE2400 001E 10# VE1090 001E 10

# MO1020 001E 10

# MO4210 007E 10 # MO5210 008E 10 # MO5230 000E 10

# MO6020 002E 10# MO2400 004E 10

# VE4210 007E 10 # VE5230 000E 10# VE5210 008E 10 # VE4220 000E 10

Concealed shower mixer 
1-way with basic set
 وش خالط دفن ١ مخرج شامل

جسم الدفن

Concealed bath-shower mixer  
2-way diverter valve with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

Single-lever basin mixer M 
with 1¼" pop-up waste

خالط حوض بالفيداج ١١ سم

Single-lever bidet mixer  
with 1¼" push-open waste

خالط بيديه بالفيداج

Wall-mounted single-lever  
kitchen mixer

 خالط مطبخ حائطي قنطرة
من اسفل

Concealed shower mixer 
1-way with basic set
 وش خالط دفن ١ مخرج شامل

جسم الدفن

Concealed single-lever bath-shower 
mixer 2-way diverter with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

Thermostatic shower mixer exposed
خالط شاور ثرموستات

Single-lever basin mixer 
with 1¼" pop-up waste

خالط حوض بالفيداج ١0 سم

Single-lever basin with 360°  
swivel spout 1¼" pop-up waste

 خالط حوض قنطرة عالية ١6 سم
متحركة

Single-lever bidet mixer  
with 1¼" pop-up waste

خالط بيديه بالفيداج

مودينا

Veronaفيرونا

Scala

Viva

Modena
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# SI1020 001E 10 # SI6010 002E 10# SI6010 001E 10 # SI6010 003E 10

# SI4210 007E 10 # SI5230 000E 10# SI5210 008E 10 # SI2400 001E 10

# AQ4220 000E 10 # AQ6010 002E 10

# AQ1010 001E 10 # AQ1060 005E 10# AQ1040 004E 10 # AQ2400 001E 10

# AQ4210 007E 10 # AQ5230 000E 10# AQ5210 008E 10 # AQ5220 000E 10

Thermostatic shower mixer
خالط شاور ثرموستات

Single-lever kitchen mixer 
with swivel spout
خالط مطبخ بقنطرة متحركة

Single-lever basin mixer M 
with 1¼" pop-up waste

خالط حوض بالفيداج 9 سم

Single-lever basin mixer XL 
with 1¼" push-open waste

 خالط حوض بالفيداج مقاس
XL 25 سم

3-hole basin mixer  
with push-open waste

 خالط حوض ٣ فتحة
بالفيداج

Single-lever bidet mixer  
with 1¼" pop-up waste

خالط بيديه بالفيداج

Single-lever basin mixer 
with 1¼" pop-up waste

 خالط حوض بالفيداج
١0 سم

Single-lever kitchen mixer 
with pull-out spray

 خالط مطبخ بسماعة
متحركة

Single-lever kitchen mixer  
with 90° swivel spout

 خالط مطبخ بقنطرة عالية
متحركة

Concealed shower mixer 
1-way with basic set

 وش خالط دفن ١ مخرج
شامل جسم الدفن

Concealed single-lever bath-shower 
mixer, 2-way diverter with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever bath mixer 
خالط بانيو

Thermostatic bath mixer
خالط بانيو ثرموستات

Concealed shower mixer 
1-way with basic set

 وش خالط دفن ١ مخرج
شامل جسم الدفن

Concealed single-lever bath-shower 
mixer, 2-way diverter with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

Single-lever bidet mixer  
with 1¼" pop-up waste

خالط بيديه بالفيداج

Single-lever kitchen mixer 
with spring and swivel spout

 خالط مطبخ عالي قنطرة
متحركة

Kitchen faucets

أكوا

سيينا

Aqua

Siena

Lago
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# MO6020 002E 10 # AQ6010 002E 10# SC6010 001E 10

# SI6010 002E 10# SI6010 003E 10# SI6010 001E 10

# XX1140 007E 10

# LA1010 001E 10 # LA1040 004E 10# LA1040 004E 10

# LA4210 007E 10 # LA4230 000E 10# LA5210 008E 10 # LA5230 000E 10

Infra-red basin mixer  
low voltage power supply 12 V

 خالط حوض الكتروني يعمل
باألشعة حتت احلمراء

Single-lever basin mixer  
with 1¼" pop-up waste
خالط حوض بالفيداج 9 سم

Single-lever basin mixer XL  
1¼" push-open waste

 خالط حوض بالفيداج مقاس
XL 20 سم

Single-lever bidet mixer 
without waste

خالط بيديه بالفيداج

Concealed shower mixer 
1-way with basic set

 وش خالط دفن ١ مخرج
شامل جسم الدفن

Concealed single-lever bath-shower 
mixer, 2-way diverter with basic set

 وش خالط دفن 2 مخرج باحملول شامل
جسم الدفن

Single-lever shower mixer
خالط شاور

Single-lever bath mixer
خالط بانيو

Wall mounted single-lever  
kitchen mixer

 خالط مطبخ حائطي قنطرة
 من اسفل

Sensor faucet

Single-lever pullout  
kitchen mixer, 2jet
 خالط مطبخ بسماعة

متحركة

Single-lever kitchen mixer 
with swivel spout
خالط مطبخ بقنطرة متحركة

Single-lever kitchen mixer 
with pull-out spray

 خالط مطبخ بسماعة
متحركة

Single-lever kitchen mixer  
with 90° swivel spout

 خالط مطبخ بقنطرة عالية
متحركة

Single-lever kitchen mixer 
with spring and swivel spout

 خالط مطبخ عالي قنطرة
متحركة

Kitchen faucets

الجو

اخلالطات بحساسات

خالطات املطبخ

Aqua

Siena

Lago
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# XX0660 003E 10 # XX0660 002E 10

# XX0660 005E 10 # XX0660 006E 10

# XX0660 004E 10 # XX0660 001E 10

# XX0670 001E 10

# XX0730 001E 10

# XX0670 002E 10

# XX4280 008E 10

Shower System
مجموع دش

Shower System with thermostatic  
mixer for exposed installation

مجموع دش شامل خالط ثرموستات

Showerhead Ø 200 mm
 طاسة دفن متحركة 200 مم

Brass showerhead Ø 300 mm
 طاسة دفن متحركة ٣00 مم

Showerhead 200 × 200 mm
طاسة دفن متحركة 200x200 مم

Brass showerhead 300 × 300 mm
طاسة دفن متحركة ٣00x٣00 مم

Showerhead 4jet Ø 80 mm
 سماعة دفن متحركة 4 سرعة

/ ٨0 مم

Showerhead 1jet Ø 80 mm
 سماعة دفن متحركة ١ سرعة

/ ٨0 مم

Ceiling mount shower arm 200 mm 
مخرج سقفي 200 مم

Wall mount shower arm 400 mm
مخرج حائطي 400 مم

Showersالدش
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# XX0710 001E 10 # XX0720 001E 10

# XX5240 010E 10

# XX0680 001E 10

# XX0740 001E 10

# XX0680 002E 10 # XX0680 003E 10

# XX0630 001E 10

Porter set shower holder and 
hand shower 3jet 
مجموعة سماعة بعالقة متحركة

Hand shower bidet
مجموعة شطافة

Shower set 5jet
مسطرة 5 نظام

Shower set 1jet
مسطرة ١ نظام

Shower set 3jet
مسطرة ٣ نظام

Bath spout
مخرج سفلي ١9 سم

Wall outlet ½"
مخرج دفن دائري

Bottle trap 1¼"
 سيفون حوض بدون

طابق

Showers Showersالدش
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Duravit Egypt 
Duravit Building,
Elmosheer Ahmed Ismail St.,
Sheraton Heliopolis – Cairo 11361.
Tel.: +20 226 96 87 00
Fax: +20 222 68 12 98
Factories: 10th. of Ramadan City,
Industrial zone No. A6
Customer services: 19219
Tax register no. 207-462-984

إيجيبت ديورافيت 
ديورافيت مبنى 
ش املشــير أحمد اسماعيل
شــيراتون هليوبوليس - القاهرة ١١٣6١
تليفون : 22696٨700
فاكس : 2226٨١29٨
املصانع : مدينة العاشــر من رمضان
أ6 الصناعية  املنطقة 
خدمة العمالء : ١92١9
بطاقــة ضريبية رقم 9٨4 - 462 - 207
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