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FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNELERİ



ASI®, ROVAL™ SERİSİNİ SUNAR

ROVAL serisi şık, dayanıklı ve son derece işlevsel olup, 
aynı zamanda kendi sınıfındaki tüm serilerden daha 
iyi tasarlanmıştır. ASI, hem şık, hem dayanıklı hem de 
işlevsel genel mekan tuvalet aksesuarları serisi sunmakla 
kalmayıp, aynı zamanda kendi sınıfındaki diğer tüm 
serilerin önüne geçmiştir. Kısaca, Roval™ serisi ASI’nin 
çıtasını çok daha yüksek bir noktaya yükseltmişir. 

Üst düzey projeler için yaratılmış olan bu seri, herhangi bir 
genel mekan tuvaletinde kullanıldığında o mekana bir ayrıcalık 
katmaktadır. Roval™ serisi, yumuşak kıvrımları, pürüzsüz, tek-
parça çizimli ve ek yeri olmayan, dışarı taşmayan yuzeyle bir 
olan kilit sistemleri açısından düşünüldüğünde, estetik açıdan 
uygulaması zor projelerde dahi tercih edilmektedir. 

Tamamıyla çıkartılabilir çöp kovaları, sağlam menteşeleri, dâhili 
kilitleme sistemi, ve montajı kolay olan bu seri, önümüzdeki 
yüzyılın tuvaletlerinin tasarımını ve özelliklerini yansıtmakla 
beraber aynı zamanda şekil ve işlevselliğin uyumunu da çok 
mükemmel bir şekilde yakalamıştır.

DAHA DA MÜKEMMELEŞTİRİLMİŞ, DİKKAT
ÇEKİCİ ÜRÜNLER

AMERICAN SPECIALTIES, INC.

ASI marka “genel mekan tuvalet aksesuarları”nın en ayırt edici özellikleri; üstün tasarımı ve alanında en geniş 
ürün yelpazesine sahip olmasıdır. 1961 yılından beri, ASI zamanının en önde gelen tasarımcılarının bile taleplerini 
karşılamıştır. Müşterilerine de zamana karşı koyan ürünleriyle güvence vermiştir. 

ASI’nin kaliteye önem veren çalışanları, farklı üretim noktalarında faaliyet gösterirler ve stratejik olarak 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki temsilcilerin desteğiyle değerli müşterilerinin taleplerine cevap verirler. Mimarlar, 
tasarımcılar, inşaat firmaları, inşaat mühendisleri ve müteahhitler yıllardır güvenle dünyanın en saygın 
projelerinde ASI’nin ürünlerini kullanmaktadır.
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Çıkartılabilir Çöp Kovaları 

Dayanıklı, Dahili 
Kilitleme Sistemi
 

Gizlenmiş, piyano 
Menteşeler 

Roval™ ürünlerini seçtiğinizde, bu genel mekan 
tuvalet aksesuarlarından: 

• Estetik olarak memnun edici olmalarını
 Kıvrımlı tasarımların, işlenmiş paslanmaz çelikle sonlandırılmasıyla, üst-düzey    
 tuvalet-banyo uygulamaları için ideal bir seçenek oluşturmasını,

• İşlevsellik yönünden üstün olmalarını
 Kilit sistemi ve dayanıklı piyano menteşeleri ile zaman içinde yıpranmaya     
 karşı koymalarını,

• Kolay monte edilme özelliklerine sahip olmalarını
 Arka panellere tam erişirek kolay ve rahat montajın sağlanmasını,

• Kolay ,rahat ve iyi bakım yapılabilmelerini
 Kolayca temizlenebilir ve tamamıyla çıkartılabilir paslanmaz çelik çöp kovaları ile çöpün   
 kolayca atılmasının sağlamasını,

• Rekabetçi fiyatları beklemelisiniz
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Montaj deliği boyutları: 
402 x 1389 x 254 mm 

Montaj deliği boyutları: 
402 x 1389 x 254 mm 

Montaj deliği boyutları: 
400 x 660 x 254 mm 

2046921A SIVA ALTI FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK VE 
ÇÖP KOVASI ADAAG İLE UYUMLUDUR
Bu ürünün çöp kovası 51,1 litreliktir. Montajı ADAAG 
ye uymaktadır. İçerisindeki raf sistemi, yedek kağıt havlu  
saklamak için idealdir.

204692A SIVA ALTI FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK VE  
ÇÖP KOVASI
1,27 mm’lik 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürünün 
çöp kovası 67,2 litreliktir.

204523A SIVA ALTI FOTOSELLİ KÂĞIT HAVLULUK
Düz satine (mat) yüzeyli 0,8 mm’lik paslanmaz çelikten 
üretilmiştir.

STANDART MONTAJ ŞEKİLLERİ
Bütün üniteler üç farklı şekilde monte edilebilirler:
Sıva altı — standart
Yarı sıva altı — ürün numarasına -6 ekleyiniz
Sıva üstü — ürün numarasına -9 ekleyiniz

GÜÇ KAYNAĞI
Ürünlere şebeke kablosu döşenebilir veya pille çalışabilirler.
Pille çalışma — ürünün numarasındaki “A” eki ürünün (4) 
adet D- boyut pille çalıştığını göstermektedir (piller ürüne 
dâhil değildir). 

Kablo döşeli — ürün numarasındaki “A” ekini “AC” eki  
ile değiştiriniz.

FOTOSELLİ MEKANİZMA
Ürünler; eller sensörün önüne getirildiğinde daha  
önceden belirlenmiş olan bir uzunluktaki kağıdı 
otomatik olarak verirler. İşletme sahibi veya teknik 
servis, ürünün bir kerede ne kadar kağıt havlu vermesi 
gerektiğini önceden belirleyebilir.

www.islakhacim.com
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20210 KATLI KAĞIT HAVLULUK
400 adet C katlı veya 525 adet katlı kağıt havlu 
kapasitelidir. Kapak 0,79 mm’lik, 304 kalite 
düz mat işlenmiş paslanmaz çelik yüzeylidir. 
Kapağı kilitlidir ve paslanmaz çelikten 
üretilmiştir. Darbelere karşı dayanıklı 
menteşeleri sayesinde sirkülasyonu fazla 
olan yerlerde kullanıma uygundur.
Tam boyutları: 281 x 345 x 124 mm

Montaj deliği boyutları: 286 x 672 x 100 mm 

204623 SIVA ALTI KATLI KÂĞIT HAVLULUK VE 
ÇIKARTILABİLİR ÇÖP KOVASI
350 adet C katlı kağıt ve 475 adet -katlı kâğıt havlu kapasitelidir. 
Çöp kovası kilitli ve 11,2 lt’dir. Çıkartılabilir ve paslanmaz 
çeliktendir. Kapak, 0,8 mm’lik, 304 kalite düz mat işlenmiş 
paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kilitli ve bu kapakta 4,8 mm’lik 
gizli şerit menteşeleriyle darbelere karşı dayanıklı, sirkülasyonu 
fazla olan yerlerde kullanıma uygundur.

204623-9 (Burada gösterilmiyor) 204623 ile aynıdır ama sıva üstü 
modeli bir çerçeve ile satılmaktadır. 

20469 SIVA ALTI KÂĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KOVASI
600 adet C katlı kağıt veya 800 adet katlı kâğıt havlu 
kapasitelidir. Çöp kovası 56 lt’dir. Kapak 1,27 mm’lik 
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bu kapak 
4,8 mm’lik, sağlam gizli şerit menteşeler ile monte edilmiştir.

20469-9 (Burada gösterilmiyor) 20469 ile aynıdır ama yüzeye 
montaj için bir çerçeve ile beraber satılmaktadır.

Montaj deliği boyutları: 397 x 1381 x 102 mm 

20452 KÂĞIT HAVLULUK 
600 adet C katlı kağıt veya 800 adet katlı kâğıt havlu 
kapasitelidir. Kapak 1,27 mm’lik 304 kalite düz mat işlenmiş 
paslanmaz çelik yüzeylidir. Kapak 4,8 mm’lik sağlam gizli şerit 
menteşeler ile monte edilmiştir, içerden kilitlidir. 

Montaj deliği boyutları: 286 x 672 x 100 mm 
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20030 SIVA ÜSTÜ, İKİLİ WC KAĞITLIK
İki adet, 133 mm’lik çapa kadar (iki adet rulo kapasitesi 3600 
yapraktır) rulo kapasitelidir. Üst rulo, alttaki rulo bittiğinde 
kendiliğinden aşağıya düşer. Düz mat işlenmiş 304 kalite 
paslanmaz çelik kasası ve mekanizması vardır. Hırsızlığa karşı 
içe çakılı çelik uç noktalı wc kağıtlık göbeği mevcuttur.

20031 (Burada gösterilmiyor) YARI-SIVA ÜSTÜ, İKİLİ   
WC KÂĞITLIK
20030 ile aynıdır bu model flanşı ile birlikte satılmaktadır.

20826 SIVA ÜSTÜ ÇÖP KOVASI 
Çöp Kovasının ön ve yan tarafları 0,95 mm’lik 304 kalite   
düz mat işlenmiş yüzeyli paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Kapasitesi 48,8 litredir. 
Tam boyutları: 384 x 584 x 216 mm.

20826-T (Burada gösterilmiyor) SIVA ÜSTÜ- KAPALI VE İTME 
KAPAKLI ÇÖP KOVASI
20826 ile aynıdır bu modelin üst kısmı kapalıdır ve kapağı 
yaylıdır. Kapasitesi 48,8 litredir.

20650 ROVAL™ PASLANMAZ ÇELİK AYNA
Tatlı bir şekilde yuvarlatılmış kenarları ASI Roval™ 
Serisindeki diğer ürünlerle tam bir uyum sağlamaktadır.
Çerçeve 1,27 mm’lik 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz 
çelikten üretilmiş ve çerçevenin köşeleri parlatılıp dik 
kesilmiştir. Aynası 6.4 mm’lik kalın düz camdır. Sır  
atmasına karşılık 15 yıl garantilidir. Farklı boyutlarda 
seçenekleri vardır.

20650-B (Burada gösterilmiyor) 20650 ile aynıdır bu ürün için 
güçlendirilmiş cam kullanılmıştır.

20458 YARI-SIVA ÜSTÜ- ÇIKARTILABİLİR ÇÖP KOVASI
Bakımı kolay — çıkartılabilir paslanmaz çelik çöp kovasıdır. 
Güvenlik amacıyla kilitlenebilen başka bir kasa içine 
girmektedir. Kapasitesi 42,6 litredir. Düz mat işlenmiş 0,95 
mm’lik 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Montaj deliği boyutları: 400 x 660 x 100 mm 

www.islakhacim.com
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20852 SIVA ÜSTÜ TIBBİ ATIK KOVASI
Kapak ve kasası tek bir parça olarak tasarlanmıştır.
Kapak kasaya 3,6 mm’lik sağlam gizli şerit menteşe   
ile bağlanmıştır.
Tam boyutları: 185 x 253 x 89 mm

204684 SIVA ALTI İKİLİ HİJYENİK ÇOCUK BEZİ   
VE PED VERİCİ
31 adet çocuk bezi ve 22 adet ped kapasitelidir. Kapak, 
iki adet gizli kilitle, 1,27 mm’lik 304 kalite düz mat 
işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Uluslararası bozuk para mekanizması 25 cent, 
50 cent veya BEDAVA (bozuk parasız) çalışmak 
üzere ayarlanabilir. Para kutularının, 
kapaklardan farklı, kilitleri ve anahtarları vardır.

204684-9 (Burada gösterilmiyor) 204684 ile 
aynıdır ama sıva üstü modeli bir çerçeve ile 
beraber satılmaktadır.

Montaj deliği boyutları: 397 x 664 x 102 mm 

20655 ROVAL™ KENDİNDEN 
RAFLI PASLANMAZ ÇELİK AYNA
Tatlı bir şekilde yuvarlatılmış kenarları ekstra güç sağlamaktadır 
ve ASI Roval™ Serisinin kıvrımlarını tamamlamaktadır. Ayna 
çerçevesi ve 152,4 mm geniş kenarlıklı raf, 1,27 mm’lik 304 
kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayna 
çerçevesinin parlatılmış ve dik kesilmiş köşeleri vardır. Aynası  
6,4 mm’lik kalın düz camdır. Sır atmasına karşılık 15 yıl 
garantilidir. Farklı boyutlarda seçenekleri vardır.

20655-B (Burada gösterilmiyor) 20655 ile aynıdır bu ürün için 
güçlendirilmiş cam kullanılmıştır.

20692 SIVA ÜSTÜ RAF
Yumuşak bir şekilde yuvarlatılmış 19 mm’lik kenarları 
ASI Roval™ Serisindeki diğer ürünlerin kıvrımları ile 
tam bir uyum içersinde olan 152,4 mm genişliğindeki raf 
1,27 mm’lik 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 
Farklı boyutlarda seçenekleri vardır.

americanspecialties.com
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20477-SM SIVA ÜSTÜ KLOZET KAPAK KAĞITLIĞI
250 adet klozet kapak kağıdı kapasitelidir. 0,95 mm’lik 304 
kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Tam Boyutları: 400 x 280 x 60 mm

9013 SIVA ALTI PASLANMAZ ÇELİK BEBEK ALT DEĞİŞTİRME İSTASYONU
ADA-uyumlu, kaynaklı paslanmaz çelik konstrüksiyondur. Açıktaki yüzeyler 4 numara düz mat işlenmiştir. Bez değiştirme yüzeyi, yoğun 
darbeye dayanıklı, bebeğin bedenini saran, beşik şeklinde plastiktendir. İki-parçalı ayarlanabilir güvenlik kemeri ve 181 kg’lık yük taşıma 
kapasitesi bebeğin güvende olmasını sağlar.
Tam Boyutları (açık iken): 860 x 650 x 450 mm

20470 SIVA ALTI HİJYENİK BEBEK BEZİ KUTUSU
3,6 mm’lik boylu darbeye dayanıklı şerit menteşeleri, sağlam 
konstrüksüyona eklenlenmiştir. Kapak, 0,79 mm’lik 304 
kalitede düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten tek parça olarak 
tasarlanmıştır. 3,7 litrelik atık kapasitesi vardır.

20472 (Burada gösterilmiyor) 20470 modeli ile aynıdır fakat 
31,7 mm kalınlığa kadar bölme duvarlara monte edilebilir. Çelik 
atık toplayıcının daha da genişleyebilmesi sayesinde daha kalın 
duvarlara da tam olarak sığar.

Montaj deliği boyutları: 
 289 x 244 x 102 mm (min.)

Montaj deliği boyutları: 870 x 578 x 95 mm

www.islakhacim.com
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0185 ROVAL™ ÇELİK KAPLAMA FOTOSELLİ EL 
KURUTMA MAKİNESİ
Beyaz, Gri, Siyah, Krem renkleri mevcuttur. Ayrıca,  
parlak veya düz mat olarak işlenmiş paslanmaz çelik 
arasından seçim yapılabilir. 10-yıl garantilidir.
Tam Boyutları: (ADA’ya uygundur) 367 x 275 x 100 mm

0195 (Burada gösterilmiyor) ROVAL™ DÖKME 
DEMİR EL KURUTMA MAKİNESİ
Beyaz, Gri, Siyah ve Krem renkleri mevcuttur. 
10-yıl garantilidir.
Tam Boyutları: (ADA’ya uygundur)
383 x 285 x 100 mm

Desibel Seviyesi
2 Metreden 63 dB-A

0197-1-93 TURBO-Dri™ YÜKSEK HIZ EL   
KURUTMA MAKİNESİ
Elleri çok hızlı bir şekilde, yaklaşık 12 saniyede kurutur. 
Kapak, tek bütün bir parçadan üretilmiş, düz mat ağır işe 
yönelik paslanmaz çeliktir. Hava yoğunluğu ve sıcaklık derecesi 
ayarlanabilir. Verimli Enerji kullanımı ile- Greenspec™ listesinde 
bulunmaktadır. 5-yıl garantilidir.
0197-92 (Burada gösterilmiyor) Düz parlak işlenip parlatılmış 
paslanmaz çeliktendir.
0197-01 (Burada gösterilmiyor) Beyaz emaye olarak işlenmiştir.
Tam Boyutları: 205 x 287 x 180 mm
0119 TURBO-Dri™ Yarı Sıva Altı Kit
Duvar çıkıntısını 10 cm’ye düşüren ve böylelikle engellilerin 
rahat ulaşımını sağlayarak ADAAG ve CalDAG’a uyumlu olan 
Yarı sıva altı kit’tir. 
Montaj deliği boyutları: 273 x 416 x 95 mm) (min).

0133 SIVA ALTI FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNESİ
ADA-uyumlu, sıva altı el kurutma makinesidir. Kapağı 
dayanıklı 1,98 mm’lik düz parlak işlenmiş paslanmaz çelikten 
üretilmiştir ve pürüzsüz tasarımı ile genel mekan tuvaletleri için 
en ideal fotoselli el kurutma olarak kabul edilmektedir. 
10-yıl garantilidir.

1427⁄32”
377mm

315⁄16”
100mm 1625⁄32”

426mm

611⁄16”
170mm

Montaj deliği boyutları: 
356 x 406 x 102 mm 

Architectural Record 
tarafından seçilen “2009 

Yılının En İyi Yeni Ürünü”

Desibel Seviyesi
2 Metreden 63 dB-A

Desibel Seviyesi
Min: 2 Metreden 59 dB-A
Maks: 2 Metreden 72 dB-A

10 cm

SIVA ÜSTÜ
10 cm DERİNLİĞİNDE
ADA EL KURUTMA 
MAKİNESİ
 

20199 ROVAL™ SIVA ALTI FOTOSELLİ YÜKSEK HIZDA 
EL KURUTMA MAKİNESİ
Bu ürün, 10-15 saniyede el kurutma gücüne sahip, yüksek 
performanslı , 1,27 mm’lik paslanmaz çelik kapağı, tatlı 
yuvarlatılmış köşeleri ve bombeli yüzeyi ile Roval™ Serisine 
tam olarak uyum sağlamaktadır. 5-yıl garantilidir.

Desibel Seviyesi
2 Metreden 69 dB-A

Montaj deliği boyutları: 
(ADA’ya uygundur) 267 x 384 x 83 mm 

americanspecialties.com
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20333 SIVA ÜSTÜ FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK
Dış yüzeyde görülen kısımları parlatılmış 304 kalite paslanmaz 
çelikten üretilmiştir. Sensörlüdür, dokunmadan, pille çalışır. 
LED ışığı, fonksiyonunu, pilin durumunu ve sabunun seviyesini 
göstermektedir. Haznesi şeffaftır, içini gösterir.
Kapasite: 1600 ml sıvı sabun.

0362 FOTOSELLİ SIVI 
SABUNLUK-DEZENFEKTAN VERİCİ 
Dokunmadan, pille çalışan, parlak düz işlenmiş paslanmaz 
çelik sıvı sabun veya el dezenfektanı vericisidir. Kapasite: 
tek sefer kullanımlık sabun kartuşları (diğer markalar) ile 
800 ml veya beraberinde verilen tekrar doldurulabilir sabun 
kartuşları ile 900 ml. 
Montaj deliği boyutları: 122 x 270 x 105 mm, izdüşümü.

0363 (Burada gösterilmiyor) 0362 ile aynıdır sadece parlak cilalı 
olarak işlenmiştir.

20364 FOTOSELLİ SIVI 
SABUNLUK-DEZENFEKTAN VERİCİ 
Dokunmadan, pille çalışan sabun veya el dezenfektanı vericisidir. 
Dışarıdan müdahaleye kapalı olan manyetik anahtarla, sabun 
miktarı ayarlanabilmektedir. Kapağı pürüzsüz 304 kalite 
paslanmaz çelikten tasarlanmıştır. Şeffaf, çıkartılabilir haznesi 
ile sıvı seviyesi rahatça görülebilir. LED ışığı çalıştığını ve ayarını 
gösterir. Kapasite: 1000 ml. Tam Boyutları: 140 x 276 x 102 mm 
izdüşümü.

20365 FOTOSELLİ KÖPÜK VERİCİ
Pille çalışan sensörü her harekete geçtiğinde, ünitenin altındaki 
ağızlıktan bir sabun köpüğü damlatır. Kapasite: 1000 ml’lik 
farklı yoğunluk seviyelerine sahip olabilen, sıvı köpüren sabun. 
Tam Boyutları: 140 x 276 x 102 mm izdüşümü.
 

www.islakhacim.com
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20363 SIVA ÜSTÜ DİKEY SIVI SABUNLUK
20364 ile aynıdır ama bu ürünün basma düğmesi vardır. 
ADAAG’ın düğmenin çalıştırılması için 2,27 kg’lık basma gücü 
gerekmektedir. Tatlı yuvarlatılmış köşeler ASI Roval™ Serisinin 
kıvrımları ile tam uyum sağlamaktadır.
Kapasite: 1,7 Litre. Tam Boyutlar: 140 x 276 x 102 mm izdüşümü.

ASI GARANTİSİ

Ürünler, satın alma tarihinden itibaren bir yıl için işçilik ve malzeme hatalarına karşı garantilidirler. Bu garanti kapsamı 
altında bütün ürünler ya ücretsiz olarak tamir edilirler veya ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilirler. 

Burada gösterilen ve tarif edilenler, bu kataloğun başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir. Üretici, herhangi bir zamanda, 
tasarımlarında ve bunların boyutlarında değişikliğe veya iyileştirmeye gitme hakkını saklı tutar.

9343 YATAY SIVI SABUNLUK
Basma düğmeli, çok amaçlı sabun vericidir. Kırılmaz tekrar 
doldurum pencereli, gizli sabitlemeli ve darbeye dayanıklı, 
menteşeli, üstten doldurmalıdır. Kapasite: 1,4 Litre. Tam 
Boyutlar: 185 x 163 x 94 mm izdüşümü.

americanspecialties.com



SETA ISLAK HACİM EKİPMANLARI
Firmamız 2000 yılında kurulmuş olup, ISLAK HACİM EKİPMANLARI sektöründe, üretim, ithalat, 
ihracat, toptan satış, proje çözümleri ve teknik servis konusunda hizmet vermektedir.

Tüm bu hizmetlerin sunumunda firmamız, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş ve bu ilke doğrultusunda 
hareket eden DİNAMİK bir firmadır.

Firmamız her özel projeye uygun ISO9001 belgeli, Marka Tescilli, üretim ve tasarım yapabilmektedir.

Ayrıca ithalat konusunda 12 fabrika ile yaklaşık 550 çeşit ürün temini sağlayan firmamız, bu özelliği ile
rakiplerinden ayrılabilmektedir.

Son olarak ASI Grubu ürünlerini de bünyemize dahil ederek sizlere daha fazla ürün çeşidi sunmaktayız.

Hizmet verdiğimiz tüm ürün gruplarında, garanti süresi ve satış sonrası teknik destek ile 
danışmanlık hizmetini hızlı bir şekilde yerine getirerek, müşteri memnuniyetini koruyan ilkemize 
sadık kalmaktayız.


