
 # Type Importer العالمة التجارية

faster 

 خالطات املطابخصنابير/ 

 املراوش صنابير / خالطات 1 مؤسسة بركة التوفيق للتجارة

 خالطات دورات املياه الخاصةصنابير / 

Shaheeny 

 

 صنابير/ خالطات املطابخ

 2 مؤسسة عبد املحسن عبد العزيز الحضيف للتجارة

 صنابير / خالطات املراوش

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

VINTORA مراحيض غربية ثنائية التدفق 

MAURICE 

 صنابير/ خالطات الشطاف

 صنابير/ خالطات املطابخ

 خالطات دورات املياه الخاصة

TREDEX مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap)  العربية السعودية )سارا(شركة وكاالت  3 

N/M مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 4 مؤسسة اصايل القمة للتجارة 

Gaokang 

 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير / خالطات املراوش 5 شركة روح املنافسة الصينية

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

BAM 

 صنابير/ خالطات املطابخ
 

 

 مؤسسة العازمية للتجارة

 

6 

 صنابير / خالطات املراوش

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 صنابير/ خالطات الشطاف

VITTA مراحيض غربية ثنائية التدفق 

ETLALA LOTS 

 

 (Strap) مراحيض غربية أحادية التدفق
 7 مؤسسة اطاللة شاملة للتجارة

 (Strap) التدفق مراحيض غربية ثنائية

STYLO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 8 شركة الهدبانية للتجارة 

ARISTON – 

ENIGMA 

 

 (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق
شركة الهدبانية للتجارة / شركة ركن الشرق ألاوسط للمقاوالت / 

عبد مؤسسة ساحل ألافق للتجارة / مؤسسة الدعامة للتجارة لصاحبها 

هللا عبد العزيز العسكر / مؤسسة سوسن التجارية لصاحبتها سلوى 

سعد محمود الشريف / شركة أفالء الخليج / شركة عبد الحمن وعبد 

 الكريم صالح العمران للتجارة

9 
ARISTON – 

SUPERIMO 

 

 (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق

ARISTON – 

ADONIS 
 (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق



 # Type Importer العالمة التجارية

FEFI مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 10 مؤسسة فريدة ادريس حسين فلمبان التجارية 

COCO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap)  العمودي للتجارة املحدودة أبو بكرال شركة احمد عثمان  11 

MEGA STAR 

 
املحسن املحيسن واخوانه التجارية شركة عبد الرحمن عبد (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق  12 

Stamina مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 13 مؤسسة شبكة الشام للتجارة 

DOLPHY 14 شركة السقاف التجارية صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة 

STREAM 

 
 15 مؤسسة سطوة البناء للتجارة (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق

VERCO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 16 شركة مكامن إلانجاز املحدودة 

Conflo 

 
 17 مؤسسة النقاء الوطنية للتجارة (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق

Viglacera مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 18 شركة الغامدي وشركاه لألدوات الصحية 

EROS  التدفقمراحيض غربية أحادية (Strap) 19 مؤسسة الدعامة للتجارة لصاحبها عبد هللا عبد العزيز العسكر 

STAR PLUS مراحيض غربية أحادية التدفق (Strap) 20 مؤسسة املنحات للتجارة لصاحبتها الجوهرة دمحم بن صالح 

VERAGO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 21 مؤسسة شوكان للتجارة 

COTTO  غربية ثنائية التدفقمراحيض (Strap) 22 مؤسسة نجم عبد هللا أبا حسين للتجارة 

Evertek 23 محالت دمحم دمحم الدوسري  صنابير/ خالطات املطابخ 

YOYO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 24 مؤسسة حمد املهيدب لألدوات الصحية 

Paula مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap)  تول التجاريةمؤسسة دار  25 

Saudi Ceramics مراحيض غربية أحادية التدفق (Strap) 26 شركة الخزف السعودية 

Niagara 
شركة في الين الشرق ألاوسط التجارية املحدودة / شركة بيت إلاباء  (Strap) مراحيض غربية أحادية التدفق

 للسراميك والرخام / شركة آلافاق الخضراء للتجارة والترشيد
27 

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

GROHE 
 شركة جروهي العربية السعودية املحدودة صنابير / خالطات املراوش

 
28 

 صنابير/ خالطات املطابخ

FEFI 29 مؤسسة فريدة ادريس حسين فلمبان التجارية صنابير / خالطات املراوش 

ADELL 

 صنابير / خالطات املراوش

ظفرة وأبناءه للتجارةشركة عوض بن   30 
 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير/ خالطات الشطاف

FIRMER 

 
 صنابير / خالطات املراوش

 مؤسسة احمد حمود الزهراني التجارية

 
31 



 # Type Importer العالمة التجارية

SUPER RASTRA 

 

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 

 

 

 

 شركة أفالء الخليج

32 

 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير / خالطات املراوش

RASTRA 

 

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 صنابير / خالطات املراوش

ALPHO 

 صنابير / خالطات املراوش

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 صنابير/ خالطات املطابخ

MAZEN HAMED 

AL HARBI 

TRADING EST 

 (Strap) مراحيض غربية ثنائية التدفق
 مؤسسة مازن حامد الحربي للتجارة

 
33 

ITALO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 
 مؤسسة مسفر احمد حسن الغامدي للتجارة

 
34 

damas صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة 
الخزمري الزهراني )التجاري(مؤسسة احمد مرض ي صويلح   

 
35 

KOONEE 36 شركة السقاف التجارية صنابير/ خالطات الشطاف 

Keramag مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 37 شركة بيت إلاباء للسراميك والرخام 

TRI – RAKS 

 
 صنابير / خالطات املراوش

 شركة مشارق الخليج للتجارة

 
38 

FLORINA 
 (Strap) ثنائية التدفقمراحيض غربية 

 39 مؤسسة قمرا تكنولوجي للتجارة
 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

ROYAL صنابير/ خالطات املطابخ 

 

 

 

 

 

 شركة سعود وناصر عبد الرحمن الحازمي لألدوات الصحية املحدودة

 

40 

ROYAL CRYSTAL 

 

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 خالطات املطابخصنابير/ 

 صنابير / خالطات املراوش

ROYAL 

SOLITARE 

 

 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير / خالطات املراوش

ROYAL NOVA 

 

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير / خالطات املراوش



 # Type Importer العالمة التجارية

OKI 
 صنابير/ خالطات املطابخ

 صنابير / خالطات دورات املياه الخاصة

EKFA SU 

ARMETÜRLERİ 

 شركة رواد الصحية للتجارة صنابير / خالطات املراوش

 
41 

 صنابير/ خالطات مقاعد الاستنجاء )البدية(

EKFA SU 

ARMETÜRLERİ 

 مؤسسة اعمار العاملية للمقاوالت صنابير / خالطات املراوش

 
42 

 املطابخصنابير/ خالطات 

TATO مراحيض غربية ثنائية التدفق (Strap) 43 مؤسسة دكن داما للتجارة 

Saudi Ceramics مراحيض غربية أحادية التدفق (Strap) 44 شركة الخزف السعودية 

BOQATI 

 صنابير / خالطات املراوش

 صنابير/ خالطات املطابخ 45 شركة زين العاملية للتجارة

 خالطات دورات املياه الخاصةصنابير / 

 

 

 


