PROJECT
REFERENCE

สินธร เรสซิเดนซ
Sindhorn Residence

งานโครงการมั่นใจใช COTTO

สินธร เรสซิเดนซ ที่อยูอาศัยใจกลางเมือง
สัญลักษณแหงความเปนเลิศในการสราง
ที่อยูอาศัย ใหมีความโดดเดน ดวยหลัก
ปรัชญา 3 ประการ เรียบงาย, เหมาะกับ
งานใชงาน และอยูสบาย

We care for your living.

Sindhorn Residence has focused on
three brand pillars, ‘Simplicity, Practicality
and Comfort.’ This philosophy
permeates throughout the master plan
in areas of design, construction, security
and sustainability.

มั่นใจไดกับโครงการคอนโด
และโรงแรมชั้นนำของไทย
เลือกใช COTTO เพื่อดูแลคุณ

COTTO Project Reference is guaranteed
by the leading condominium and
premium hotel.

ตนสนคอรท
Tonson Court

ตนสนคอรท คอนโดมิเนียมในฝน ตั้งอยูบน ซอยตนสน ลุมพินี เขตปทุมวัน
เนนความสะดวกสบาย ใสใจผูพักอาศัยทุกเพศทุกวัน
Tonson Court is a fantastic condominium project, where is
comfortable for all people, located at Soi Ton Son, Lumphini,
Pathum Wan.
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หลักสำคัญในการพัฒนาสินค้าแคร์

Living Care

UNIVERSAL DESIGN

PRINCIPLE OF PRODUCT DEVELOPMENT

ลักษณะทาง
กายภาพ

PHYSICAL
ลักษณะรางกายของผูใชงานที่เปลี่ยนไป
เชนการเสื่อมถอยของกลามเนื้อ

การศึกษาขอมูลผูใชงานวา พื้นที่ใชงาน
เปนแบบใด เปนบานขนาดเล็กหรือใหญ
เปนพื้นที่สาธารณะ หรือไม เปนตน
The important of space
is concerning about
home area. A small
house, large
house or
พืน้ ทีใ่ ช้งาน
public area
SPACE
are significant
to design
products.

Care products are design
for every span of age.
A changing of
ลักษณะทาง
physical in
กายภาพ
elderly is
PHYSICAL
important
in usability.

หลักการยศาสตร์ และ
งานดีไซน์ที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัย

ACCESSIBOLITY & ERGONOMICS

ลักษณะทางจิตวิทยา
PSYCHOLOGY

PSYCHOLOGY
การใชงานที่สามารถผสมผสาน กลมกลืนกับ
สิ ่ ง แวดล อ มโดยรอบ เช น สี ส ั น วั ส ดุ ท ี ่ ใช
เปน การเพม่ิ คุณคาทางจิตใจในการใชงานสินคา
แครทำใหผูใชงานเกิดความมั่นใจ และเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองไดเบื้องตน

ยืดหยุ่น

ปลอดภัย
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39

NATU R A

STYLE

ลักษณะทางจิตวิทยา

พอดี

CONTENT

The key factor of using care products are
satisfaction, confidence and self-reliance.
We provide all elements that can increase
usability of care products such as selecting
colors and materials.

ใช้งานง่าย

ประหยัด
พลังงาน

เข้าใจ

PR ESSALIT

MEDICAL

NATU R A
LIVING

SOFT

STA I NL E SS

SPE C I A L

NATURA
COT TO
C AR E BAT HR OOM

Eyesight

พื้นผิวไมชวยสรางบรรยากาศในหองน้ำ ใหความ
รูสึกไดใกลชิดกับธรรมชาติ สบายอารมณ
ราวจับเพื่อความปลอดภัยที่ใหความรูสึกใกลชิด
ธรรมชาติอยางแทจริง เพราะวัสดุไมแทเนื้อดีที่
ผสานกับโครงสรางStainless อันแข็งแกรง
ผิวเนียนพิเศษของไมสนแท Radiata สรางสัมผัส
เปยมดวยความอบอุน เพื่อตอบโจทยทุกความ
หวงใยสำหรับผูใชงานทุกกลุม

NATURA

COTTO Care, Especially Designed Toilets
for Your Loved Ones.

Hearing

Living Care

Body
movement

“ãËŒÊÑ
Á¼Ñ
Ê¢Í§¤Ø³ä´Œ¼‹Í¹¤ÅÒÂ
With the “Universal Design” , the new
handrails are made of a real natural
ä»¡Ñ
º¸ÃÃÁªÒµÔÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§”
making it strong and safe.
“ Coziness a nd Relaxation from Natural touch”

Having been processed delicately, the
two materials are joined firmly for more
pleasant and safety touch while feeling
a sense of nature.

Body balance
and hormone
changing

THE BENEFITS OF NATURA SERIES
เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณหวงใย บานจึงเปนพื้นที่ที่ตองใสใจ
เป น พิ เศษการเลื อ กใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม ความปลอดภั ย ทั ้ ง ในห อ งน้ ำ
และสวนตางๆของบานตองเลือกใหเหมาะสมสำหรับทุกอิริยาบทเพื่อ
คนที่คุณรัก
COTTO places a great important on designingproducts to provide the most possible safety and convenience for your loved one in the family.

Firm and comfortably warm.

Authentic pine wood mold-free

Beautiful one with nature.
Wood surface with UV protection
coating durable for 50 years*
(depends on conditions of use)

Offering products, that assist and support movements of everyone in the family,especially for the
elderly, has become our concern.
Strong, rust-free stainless steel
anchors firmly receives weight of
up to 120 kg.
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NATURA

ราวจั บ ทรงตั ว

LINEAR HANDRAIL

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว แอล

L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว วี
V-SHAPE HANDRAIL

พนั ก แขนแบบพั บ เก็ บ ได

FOLDABLE SUPPORT ARM

Living Care

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว ที
HANDRAIL T-SHAPE

CT0161

CT0162

CT0163

CT0164

CT0165

ขนาด 600 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนทางเดินในหองน้ำ / ขางโถสุขภัณฑ /
สวนยืนอาบน้ำ

ขนาด 620 x 470 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งขางโถสุขภัณฑ (สลับซายขวาได)

ขนาด 435 x 435 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งขางอางอาบน้ำ / พื้นตางระดับ

ขนาด 655 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งขางโถสุขภัณฑ

ขนาด 800 x 790.5 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งขางโถสุขภัณฑ/ขางอางลางหนา

Size 620 x 470 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 435 x 435 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 655 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 800 x 790.5 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
For weight supporter

Size 600 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support
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NATURA

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว แอลพร อ ม
ราวแขวนฝ ก บั ว ปรั บ ระดั บ

HANDRAIL L-SHAPE WITH SLIDE BAR
FOR SHOWER

CT0166
ขนาด 1270 x 620 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งสวนยืนอาบน้ำ (สลับซายขวาได)
Size 1270 x 620 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
For hang hand shower and support
body weight
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NATURA LIVING

NATURA LIVING

STAIR
HANDRAIL

NATURA
LIVING

Beautiful one
with nature

Firm and
comfortably
warm

Authentic pine
wood Mold-free
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ตอความยาว
ใหเหมาะกับพื้นที่
ที่ตองการได

Wood surface with UV protection
coating durable for 50 years*
(*depends on conditions of use)

Curved joints Smooth grab bar
with no interruption No need
for interval letting go of hands

Living Care

Curved joints Smooth grab bar
with no interruption No need
for interval letting go of hands

Modular principle
handrail enable
diverse possible
length

NATURA LIVING

NATURA LIVING

Living Care

STAIRS
HANDRAIL
ราวจั บ ทรงตั ว

LONG LINEAR HANDRAIL
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ราวจั บ ทรงตั ว เข า มุ ม ใน

INSIDE CORNER HANDRAIL

ราวจั บ ทรงตั ว เข า มุ ม นอก

OUTSIDE CORNER HANDRAIL

ราวจั บ บั น ไดมี ช านพั ก

STAIR HANDRAIL WITH LANDING

CT0201

CT0202

CT0203

CT0204

ขนาด 1400 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 770 x 770 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนผนังบริเวณมุมหองสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 810 x 770 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 450 x 1400 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนผนังบริเวณบันไดสำหรับใชพยุงตัว

Size 1400 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on the wall for support

Size 770 x 770 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on inside corner wall for support

Size 810 x 770 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on outside corner wall for support

Size 450 x 1400 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall at stairs for support

ราวจั บ ทรงตั ว สำหรั บ บั น ได
ขนาด140 ซม.
STAIR HANDRAIL 140 cm.

CT0205
ขนาด 1400 มม. O 35 มม.
ไมสนแท / stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
ใชติดตั้งบนผนังบริเวณบันไดสำหรับใชพยุงตัว
Size 1400 mm. O 35 mm.
Pine wood ,stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall at stairs for support
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140 cm.

65 cm. / 50 cm. / 35 cm.
*สอบถามเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณการสั่งซื้อ ไดที่พนักงานขาย COTTO
* For more information about length calculation,
contact COTTO sale representative

SPARE PART

ตัวปดราวจับ
ดานซาย

LINEAR HANDRAIL SIZE 140 CM.

LEFT-END
BRACKET

CT0201

ขอตอราวจับเขามุมใน
INSIDE CORNER
BRACKET

75

120

120

80

ขนาด 120 X 120 มม.
ขนาด 100 มม.

0

“ Continuously smooth grab bar and adjustable
for confidence in every step ”

/

R6

ราวจั บ ทรงตั ว ขนาด

ราวจับ Natura Living สามารถปรับขนาดความยาวได
ตามความตองการ ใหพอเหมาะกับผนังบานของคุณ

/

* Increasing length options:

120

ตัวอยางการคำนวณการสั่งซื้อ

NATURA LIVING

“ มั่นใจทุกยางกาว ราวจับยาวตอเนื่องไมมีสะดุด ”

Ø35

NATURA LIVING

เพิ่มความยาวไดครั้งละ

Size 120 X 120 mm.

Size 100 mm.

ขนาด 100 มม.

CT0204

OUTSIDE CORNER
BRACKET

ขนาด 160 X 120 มม.

120

Size 160 X 120 mm.

ตัวปดราวจับบันได

Size 100 mm.

CONNECTOR
BRACKET

STAIR CLOSE BRACKET

100

ขนาด 100 มม.
ขนาด 100 มม.
81 X 77 cm.

สวนประกอบราวจับ

OUTSIDE CORNER HANDRAIL SIZE 81x77 CM.

HANDRAIL PART

CT0203

ขนาด 250 มม./ Size 250 mm.
35

Ø28

39

550/400/250

39

22

ขนาด 100 X 100 มม.
Ø58

ดานขนานพื้น = 0.5 เมตร
ดานขนานบันได = 2 เมตร

80

ขนาด 450 มม./ Size 450 mm.

SLOPE ADJUSTABLE
BRACKET

100
Ø35

ขนาดผนัง

* สามารถทดแทน Z707 และ Z708 ได

ขอตอราวจับปรับ
ระดับความชันได

ขนาด 550 มม./ Size 550 mm.

CT0204 + Z709 + Z706
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Size 100 mm.

Size 100 mm.

Ø35

ขอตอราวจับ

ราวจั บ ทรงตั ว เข า มุม ในขนาด

160
80

RIGHT-END
BRACKET

Ø58

CT0202

STAIR HANDRAIL
WITH LANDING
45 X 140 CM.

ขอตอราวจับเขามุมนอก

Ø69

INSIDE CORNER HANDRAIL SIZE 77x77 CM.

ตัวปดราวจับ
ดานขวา

ราวจั บ บั น ไดมี ช านพั ก
45 X 140 ซม.

75

77 X 77 cm.

Ø35

ราวจั บ ทรงตั ว เข า มุม ในขนาด

Size 100 X 100 mm.

* สามารถทดแทน Z709
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SOFT

SOFT

รองรับน้ำหนัก
ไดสูงสุดถึง 150 กก.

ราวจับทรงตัวสีชมพูเขมขนาด 60 ซม.

ราวจับทรงตัวสีงา ขนาด 60 ซม.

Load Test 150 kg.

Living Care

SOFT
HANDRAIL 60 cm. VIOLET RED

HANDRAIL 60 CM. IVORY

ราวจั บ ทรงตั ว สี เทาเข ม
ขนาด 60 ซม.

HANDRAIL 60 CM. DARK GREY

CT0191#VR

CT0191#IR

CT0191#DG

ขนาด 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

Size 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall, for Support

Size 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall, for Support

Size 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall, for Support

สั่งผลิตสีพิเศษไดตาม RAL
RAL on request
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ใหสัมผัสที่อุนสบาย และไมลื่นมือ

SOFT

พนั ก แขนแบบพั บ เก็ บ ได สี ช มพูเขม
FOLDABLE ARMREST VIOLET RED

The product’s surface is
comfortable and firm
when grabbed

พนั ก แขนแบบพั บ เก็ บ ได สี ง า
FOLDABLE ARMREST IVORY

พนั ก แขนแบบพั บ เก็ บ ได สี เ ทาเข ม
FOLDABLE ARMREST DARK GREY

SOFT

รองรับน้ำหนัก
ไดสูงสุดถึง 150 กก.

ราวทรงตั ว รู ป ตั ว แอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สี ช มพู เ ข ม

ราวทรงตั ว รู ป ตั ว แอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สี ง า

SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. VIOLET RED

CT0192#VR
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CT0192#IR

CT0192#DG

CT0193L/R #VR

Load Test 150 kg.

SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. IVORY

CT0193L/R #IR

L ii vviinngg CCaarree

ราวทรงตั ว รู ป ตั ว แอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สี เทาเขม
SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. DARK GREY

CT0193L/R #DG

ขนาด 623 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 623 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 623 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 800 X 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 800 X 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 800 X 600 มม. O 32 มม.
ผลิตจากโลหะเคลือบโพลิยูริเทน 0.8 ไมครอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 150 กก.
ใชตดิ ตัง้ บนผนังสำหรับใชพยุงตัว

Size 623 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Can fold up when not in use or to maximise
floor space
Install on wall, for Support

Size 623 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Can fold up when not in use or to maximise
floor space
Install on wall, for Support

Size 623 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Can fold up when not in use or to maximise
floor space
Install on wall, for Support

Size 800 X 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary ware
for support

Size 800 X 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary ware
for support

Size 800 X 600 mm. O 32 mm.
Made of steel and polyurethane 0.8 micron
Can handle up to 150 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary ware
for support
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Living Care

PRESSALIT

PRESSALIT
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“ Improve quality of life a nd ensure your safety ”

“IMPROVE QUALITY OF LIFE AND ENSURE YOUR SAFETY”
High quality handrail made from strong materials,
perfectly fits users’ hands.
Power-lacquer coated helps scratch-resistant and
makes it durable.
Curved arm support provides safety and convenience
to users in every usage.

Made from Nylon 6, a distinctive robust type of material,
with the qualification to support high weight and reduces
erosion and friction.
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ราวทรงตั ว ยาว 45 ซม.
ผิ ว POWER LACQUER

ราวทรงตั ว ยาว 60 ซม.
ผิ ว POWER LACQUER

CT725L45 #WH

CT725L60 #WH

HANDRAIL 45 cm.
POWER LACQUER

HANDRAIL 60 cm.
POWER LACQUER

ราวทรงตัวแอลซาย ขนาด 40 X 90 ซม.
ผิ ว POWER LACQUER

L-SHAPE HANDRAIL (LEFT) 40 X 90 cm.
POWER LACQUER

CT727L #WH

ขนาด 450 มม. O 33 มม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเขาจากประเทศเดนมารค
วัสดุอลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร-แลคเคอร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 210 กก.
สีขาว
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 600 มม. O 33 มม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเขาจากประเทศเดนมารค
วัสดุอลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร-แลคเคอร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 210 กก.
สีขาว
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว

ขนาด 900 X 400 มม. O 32.5 มม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเขาจากประเทศเดนมารค
วัสดุอลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร-แลคเคอร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 210 กก.
สีขาว
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว

Size 450 mm. O 33 mm.
Made from High Quality metal import from
Denmark
Aluminium plated with Power Lacquer
Can handle up to 210 kg.
White color
Install on wall, for support

Size 600 mm. O 33 mm.
Made from High Quality metal import from
Denmark
Aluminium plated with Power Lacquer
Can handle up to 210 kg.
White color
Install on wall, for support

Size 900 X 400 mm. O 32.5 mm.
Made from High Quality metal import from
Denmark
Aluminium plated with Power Lacquer
Can handle up to 210 kg.
White color
Install on wall, for support
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Living Care

PRESSALIT

ราวทรงตัวแอลขวา ขนาด 40 X 90 ซม.
ผิ ว POWER LACQUER

L-SHAPE HANDRAIL (RIGHT) 40 X 90 cm.
POWER LACQUER

CT727R #WH
ขนาด 900 X 400 มม. O 32.5 มม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเขาจากประเทศเดนมารค
วัสดุอลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร-แลคเคอร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 210 กก.
สีขาว
ใชติดตั้งบนผนังสำหรับใชพยุงตัว
Size 900 X 400 mm. O 32.5 mm.
Made from High Quality metal import from
Denmark
Aluminium plated with Power Lacquer
Can handle up to 210 kg.
White color
Install on wall, for support
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พนักแขนพับเก็บได ยาว 60 ซม.
60 CM FOLDABLE ARMREST

พนักแขนพับเก็บได ยาว 85 ซม.
85 CM FOLDABLE ARMREST

เกาอีน้ ง่ั อาบน้ำปรับระดับติดผนังพับเก็บได
ADJUSTABLE & FOLDABLE
SHOWER SEAT

เกาอี้ติดผนังพับเก็บได

FOLDABLE SHOWER SEAT

เกาอี้ติดผนังพับเก็บได (สี เทา)

FOLDABLE SHOWER SEAT (GREY)

CT0182 #WH

CT0186 #WH

CT0183 #WH

CT0184 #WH

CT0185 #WH

ขนาด 600 มม.
วัสดุอลูมิเนียมปดผิวดวยโพลีเมอร ชวยกันลื่น
และสัมผัสนุม
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
พับเก็บเมื่อไมใชงาน เพิ่มพื้นที่ใชสอยภายใน
หองน้ำ
ใชติดตั้งขางโถสุขภัณฑ หรือขางบริเวณเกาอี้
ยึดผนังพับเก็บได ชวยพยุงตัวลุกยืน

ขนาด 850 มม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเขาจากประเทศ
เดนมารค
วัสดุ โลหะ และไนลอน
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.
พับเก็บเมื่อไมใชงาน เพิ่มพื้นที่ใชสอยภายในหองน้ำ
ใชติดตั้งขางโถสุขภัณฑ หรือขางบริเวณเกาอี้
ยึดผนังพับเก็บได ชวยพยุงตัวลุกยืน

ขนาด 450 X 437 มม.
เกาอี้ผลิตจากวัสดุโพลียูลิเทนโฟม (PU) โครงสราง
ภายในผลิตจากสเตนเลสสตีล ผิวสัมผัสนุม ไมลื่น
ปรับระดับความสูงขึ้นลงไดสูงสุด 24 เซนติเมตร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 300 กก.
ยึดผนังพับเก็บได เมื่อไมใชงาน
ใชติดตั้งบริเิวณอาบน้ำ

ขนาด 310 X 365 มม.
เกาอี้ผลิตจากวัสดุโพลียูลิเทนโฟม (PU) โครงสราง
ภายในผลิตจากสเตนเลสสตีล ผิวสัมผัสนุม ไมลื่น
ปรับระดับความสูงขึ้นลงไดสูงสุด 24 เซนติเมตร
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 300 กก.
ยึดผนังพับเก็บได เมื่อไมใชงาน
ใชติดตั้งบริเิวณอาบน้ำ

ขนาด 450 X 440 มม.
ขนาดที่นั่งกวาง รองรับสรีระผูใชงาน
เกาอี้ผลิตจากวัสดุโพลียูลีเอทิลีน (PE) และโลหะ
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 125 กก.
ยึดผนังพับเก็บได เมื่อไมใชงาน
ใชติดตั้งบริเิวณอาบน้ำ

Size 600 mm.
Aluminium with polymer surface, antislippery and softer touch
Can handle up to 120 kg.
More Space : fold up when not in use
Install near sanitary ware or near wallmounted foldable chair, for support for
standing

Size 850 mm.
Made from High Quality metal import from
Denmark
Material : Nylon and steel
Can handle up to 120 kg.
More Space : fold up when not in use
Install near sanitary ware or near wall-mounted
foldable chair, for support for standing

Size 450 X 437 mm.
The shower seat is made of polyurethane
(PU) foam with plywood core, soft and
warm feel
Adjustable up to 24 cm.
Can handle up to 300 kg.
More Space : fold up when not in use
Install in shower area

Size 310 X 365 mm.
The shower seat is made of polyurethane
(PU) foam with plywood core, soft and
warm feel
Adjustable up to 24 cm.
Can handle up to 300 kg.
More Space : fold up when not in use
Install in shower area

Size 450 X 440 mm.
Wide seat for more comfortable
Vacuum-molded polyethylene (PE) and
stainless steel
Can handle up to 125 kg.
More Space : fold up when not in use
Install in shower area
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STAINLESS

S TA I N L E S S

ราวจั บ ทรงตั ว 35 ซม.

LINEAR HANDRAIL 35 cm.

LINEAR HANDRAIL 60 cm.

ราวจั บ ทรงตั ว 90 ซม.

LINEAR HANDRAIL 90 cm.

ราวจั บ ทรงตั ว 120 ซม.

LINEAR HANDRAIL 120 cm.

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว แอล

L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว วี
V-SHAPE HANDRAIL

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว ที
T-SHAPE HANDRAIL

CT750L35 # SA(HM)

CT750 (HM)
CT750L60 # SA(HM)

CT750L90 # SA(HM)

CT750L120 # SA(HM)

CT751 R/L(HM)
CT751 L/R #SA(HM)

CT752 (HM)
CT752 # SA(HM)

CT753 (HM)
CT753 # SA (HM)

ขนาด 350 มม. O 32 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 600 มม. O 32 มม.
Chromium/Hairline Stainless
SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 900 มม. O 32 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 1200 มม. O 32 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 600 x 400 มม. O 32 มม.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 300 x 300 มม. O 32 มม.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ขนาด 700 x 600 มม. O 32 มม.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 120 กก.

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ
Size 350 mm. O 32 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support
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ราวจั บ ทรงตั ว 60 ซม.

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ
Size 600 mm. O 32 mm.
Chromium/Hairline Stainless
SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

Size 900 mm. O 32 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 1200 mm. O 32 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ

ใชติดตั้งบริเวณขางอางอาบน้ำ / พื้นตางระดับ

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ / ขางอางลางหนา

Size 600 x 400 mm. O 32 mm.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary
ware for support

Size 300 x 300 mm. O 32 mm.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size Size 700 x 600 mm. O 32 mm.
Chromium / Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to sanitary ware
for support
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ราวจั บ ทรงตั ว 35 ซม.

LINER HANDRAIL 35 CM.
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ราวจั บ ทรงตั ว 60 ซม.

LINER HANDRAIL 60 CM.

ราวจั บ ทรงตั ว 90 ซม.

LINER HANDRAIL 90 CM.

ราวจั บ ทรงตั ว 120 ซม.

LINER HANDRAIL 120 CM.

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว แอล

L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว วี
V-SHAPE HANDRAIL

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว ที
T-SHAPE HANDRAIL

CT7501L35 (HM)

CT7501L60 (HM)

CT7501L90 (HM)

CT7501L120 (HM)

CT7502L/R (HM)

CT7503 (HM)

CT7504 (HM)

ขนาด 350 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 600 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 900 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 1200 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 600 x 700 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 300 x 300 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ขนาด 700 x 600 มม. O 35 มม.
Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

Size 350 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 600 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 900 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 1200 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ

Size 600 x 700 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary ware
for support

ใชติดตั้งบริเวณขางอางอาบน้ำ /
พื้นตางระดับ

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ /
ขางอางลางหนา

Size 300 x 300 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 700 x 600 mm. O 35 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to sanitary ware
for support
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ราวจั บ ทรงตั ว 35 ซม.

LINER HANDRAIL 35 CM.

LINER HANDRAIL 60 CM.

ราวจั บ ทรงตั ว 90 ซม.

ราวจั บ ทรงตั ว 120 ซม.

LINER HANDRAIL 90 CM.

LINER HANDRAIL 120 CM.

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว แอล

L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว วี
V-SHAPE HANDRAIL

ราวจั บ ทรงตั ว รู ป ตั ว ที
T-SHAPE HANDRAIL

CT790 (35 CM) (HM)

CT790

CT790 (90 CM)

CT790 (120 CM)

CT791L
CT791R

CT798 (30/30 CM)

CT793

ขนาด 350 มม. O 38 มม.

ขนาด 600 มม. O 38 มม.

ขนาด 900 มม. O 38 มม.

ขนาด 1200 มม. O 38 มม.

ขนาด 600 x 700 มม. O 38 มม.

ขนาด 300 x 300 มม. O 38 มม.

ขนาด 700 x 700 มม. O 38 มม.

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณทางเดินในหองน้ำ /
ขางโถสุขภัณฑ / สวนยืนอาบน้ำ

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ

ใชติดตั้งบริเวณขางอางอาบน้ำ /
พื้นตางระดับ

ใชติดตั้งบริเวณขางโถสุขภัณฑ /
ขางอางลางหนา

Size 350 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 600 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 900 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 1200 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 300 x 300 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall for support

Size 700 x 700 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to sanitary ware
for support

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.
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ราวจั บ ทรงตั ว 60 ซม.

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

Size 600 x 700 mm. O 38 mm.
Chromium Stainless SUS304
Can handle up to 120 kg.
Install on wall next to bahttub or sanitary ware
for support

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.

Chromium Stainless SUS304
รับน้ำหนักได 120 กก.
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STAINLESS

STAINLESS

ราวจั บ ทรงตั ว สำหรั บ
โถป ส สาวะชาย

HANDRAIL FOR URINAL
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ราวจั บ ทรงตั ว สำหรั บ
อ า งล า งหน า
HANDRAIL FOR BASIN

ราวจั บ ทรงตั ว สำหรั บ
อ า งล า งหน า
HANDRAIL FOR BASIN

CT794

CT795

CT796

ขนาด 460 x 600 x 550 มม. O 38 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 100 กก.

ขนาด 740 x 800 มม. O 38 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 100 กก.

ขนาด 740 x 700 x 800 มม. O 38 มม.
Hairline Stainless SUS304
รับน้ำหนักไดสูงสุดที่ 100 กก.

ใชติดตั้งบริเวณโถปสสาวะชาย

ใชติดตั้งบริเวณขางอางลางหนา

ใชติดตั้งบริเวณขางอางลางหนา

Size 460 x 600 x 550 mm. O 38 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 100 kg.
Install on wall, over urinal for support

Size 740 x 800 mm. O 38 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 100 kg.
Install on wall next to basin for support

Size 740 x 700 x 800 mm. O 38 mm.
Hairline Stainless SUS304
Can handle up to 100 kg.
Install on wall over basin for support
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MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL

Living Care

ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อการใชงาน
เฉพาะทางไดอยางลงตัว โดยผิวสัมผัสทีเ่ พิม่ เรือ่ ง
การทนทานตอสารเคมี และรูปลักษณการใชงาน
ที่เพิ่มฟงกชั่น พิเศษเพื่อสุขอนามัย และความ
สะดวกในการใชงานทางการแพทย
The premium material specifically designed
for Medical used. The faucet made from
high quality finishes with extra-long handle
for sanitation and on-off easiness.

ก อ กเดี ่ ย วก า นป ด ติ ด ผนั ง

LONG HANDLE WALL FAUCET
(LONG SPOUT)

CT1154C37

ฟลั ช วาล ว โถสุ ข ภั ณฑ (16 ลิตร)
TOILET FLUSH VALVE (16 LITRE)

CT455NS

ก อ กผสมระบบเป ด -ป ด น้ ำ
ด ว ยเข า
KNEE ACTION MIXER

CT2156

โถเอนกประสงค
SLOP SINK
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อ า งเอนกประสงค
SERVICE SINK

C3300

C2400

ใชสำหรับทิ้งกระโถน หรือของเสียติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ผนังดานหลังปองกันการกระเด็นจากการใชงาน

Slop sink bowl for washing medical
instruments and equipments.

Wall hung sink. Easy to clean up and
protect from usage.

*แนะนำใชกับ C3300 และ C2400

กานปดยาว 20 ซม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
กานปดยาวพิเศษสามารถเปดไดดวยศอก
ใชติดตั้งบนผนังเพื่อใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล

ขนาด 367 X 120 มม.
ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง
อัตราการไหลของน้ำ 16 ลิตร ตอการฟลัช
ใชติดตั้งรวมกับโถสุขภัณฑแบบ TOP INLET
รุน C3300 โถเอนกประสงคเหมาะสำหรับลาง
เครื่องมือและอุปกรณแพทย

Handle lenght 20 cm.
Extra chrome : plated with 8 micron
nickel-chromium
Special Long handle wall faucet
Install on wall, use with hospital sink

Size 367 X 120 mm.
Made from high quality brass
Water flow rate at 16 litre per flush
Use with C3300 slop sink TOP INLET
sanitary ware

ขนาด 1300 X 560 มม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
กานปดยาวพิเศษเพอ่ื สุขอนามัย และความสะดวก
ในการใชงาน
สามารถเปดปดไดดวยการใชหัวเขาสัมผัส เพื่อ
สุขอนามัยการใชงาน
ใชติดตั้งบนผนังเพื่อใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล
Size 1300 X 560 mm.
Extra chrome : plated with 8 micron
nickel-chromium
Long handle faucet for sanitation
Knee on-off action for sanitation
Install on wall, use with hospital sink
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ก า นป ด ยาวพิ เ ศษ
เป ด -ป ด สะดวกมากขึ ้ น

MEDICAL

ก อ กเดี ่ ย วก า นป ด ติ ด ผนั ง
WALL FAUCET

ก อ กเดี ่ ย วก า นป ด ติ ด ผนั ง

LONG HANDLE WALL FAUCET

ก อ กเดี ่ ย วก า นป ด สำหรั บ
ต อ สายยาง
WALL FAUCET WITH HOSE
COUPLING

MEDICAL

ก อ กเดี ่ ย วก า นป ด สำหรั บ
ต อ สายยาง

LONG HANDLE WALL FAUCET
WITH HOSE COUPLING

Easy to use for everyone in the
family with extra-long handle

ก อ กเดี ่ ย วอ า งล า งหน า
BASIN FAUCET

Living Care

วาล ว เป ด -ป ด น้ ำ สำหรั บ ฝ ก บั ว
STOP VALVE FOR SHOWER

CT1150C36

CT1151C37

CT1152C36

CT1153C37

CT1058 (HM)

CT1059 (HM)

กานปดยาว 12 ซม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
ใชติดตั้งบนผนังใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล

กานปดยาว 20 ซม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
กานปดยาวพิเศษ สามารถเปดไดดวยศอก
ใชติดตั้งบนผนังใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล

กานปดยาว 12 ซม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
ใชติดตั้งบนผนังใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล

กานปดยาว 20 ซม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
กานปดยาวพิเศษ สามารถเปดไดดวยศอก
ใชติดตั้งบนผนังใชงานรวมกับ อางซิงค
โรงพยาบาล

ขนาด 122 X 147.5 มม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
ใชติดตั้งบนอางลางหนาแบบ 1 รูกอก
หรือติดตั้งบนเคานเตอร

ขนาด 194 X 63 มม.
Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium
หนาถึง 8 ไมครอน
ใชงานเปนวาลวเปด-ปดน้ำสำหรับฝกบัวสายออน

Handle Lenght 20 cm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Install on wall, use with hospital sink
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Easy on-off long
handle faucet

กานปดยาวกวาปกติ เพื่อการใชงานที่งายขึ้น
กับเด็ก ผูสูงอายุ และทุกคนในครอบครัว

Handle Lenght 20 cm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Special long handle wall faucet
Install on wall, use with hospital sink

Handle Lenght 20 cm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Install on wall, use with hospital sink

Handle Lenght 20 cm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Special long handle wall faucet
Install on wall, use with hospital sink

Size 122 X 147.5 mm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Install on 1 hole basin or counter
for countertop basin

Size 194 X 63 mm.
Extra chrome : plated with 8
micron nickel-chromium
Valve for flexible shower hose
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Living Care

SPECIAL

SPECIAL
CARE

กอกอางซิ้งคพรอมอุปกรณ
เครื่องกรองน้ำ 3M

FILTERED KITCHEN FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM

CT1108A

กอกอางซิ้งคพรอมอุปกรณ
เครื่องกรองน้ำ 3M

FILTERED KITCHEN FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM

CT1109A

กอกผสมอางซิ้งคพรอมอุปกรณ
เครื่องกรองน้ำ 3M

FILTERED KITCHEN MIXER FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM

CT2126A
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SPECIAL
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กานโยกมีลักษณะเปนหวงเปด ปดงาย
และใชแรงนอย
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SPECIAL

f
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Sa

Easy on-off
lever handle faucet

y

Body of faucet can turn left-right

...............................................................
มีความยาวนับจากจุดศูนยกลาง
ของการหมุนกึ่งปลายสุดของที่เปด-ปด
ไมนอยกวา 80 มม.

กอกน้ำกานปด
เปด-ปดสะดวก
et

Easy to use even in those who has
poor hand condition.

...............................................................
ตัวกอกสามารถหมุนปรับได

CI

t
TS

a

Easy to use for everyone in the family
with more than 80 mm handle.

...............................................................
เห็นชัด ปลอดภัยมากกวา
มีจุดสีแดงแสดงน้ำรอน
จุดสีน้ำเงินแสดงน้ำเย็น ที่ชัดเจน

Mix cold & hot water with
temperature sign.

กอกผสมยืนอาบน้ำพรอมวาลว
ควบคุมอุณหภูมิ

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
พรอมสะดือปอปอัพ
LEVER HANDLE BASIN MIXER
FAUCET

CT300A

41

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
ตัวกอกหมุนได พรอมสะดือปอปอัพ
LEVER HANDLE BASIN MIXER
FAUCET SWIVEL BODY

CT302A

กอกผสมยืนอาบน้ำแบบกานโยก
พรอมวาลวควบคุมอุณหภูมิ

(THERMO SAFE TECH)

EXPOSED THERMOSTATIC
SHOWER MIXER

LEVER HANDLE EXPOSED
THERMOSTATIC SHOWER MIXER

CT301A

CT2042A

กอกผสมยืนอาบน้ำพรอมฝกบัวสายออน
และฝกบัวกานแข็งขนาด 12 X 12 นิ้ว
พรอมวาลวควบคุมอุณหภูมิ
(THERMO SAFE TECH)

THERMOSTAT EXPOSED SHOWER
MIXER SET WITH 1 Fn. HAND
SHOWER AND 12” X 12”
RAIN SHOWER

CT2042W
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SPECIAL

SPECIAL

Action 1 : Soft

ฝกบัวฉีดชำระสีขาว 2 ฟงกชั่น
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)

DUAL ACTION RINSING SPRAY SET
(ANTI-BACTERIA)

CT999H #WH(HM)

Flow

Action 2 : Jet

Living Care

Flow

ฝกบัวฉีดชำระสีขาว 2 ฟงกชั่น สายโลหะ
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
DUAL ACTION RINSING SPRAY SET
CHROMIUM (ANTI-BACTERIA)

CT999HNK #WH(HM)

ฝกบัวฉีดชำระ 2 ฟงกชั่น
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)

2 IN 1 HYGIENIC RINSING SPRAY
(ANTI-BACTERIA)

CT987HNK #WH(HM)

!
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