
              บร�ษัทเอสซ�จ� เซรามิกส จำกัด (มหาชน)                  

1 ถ.ปูนซ�เมนตไทย บางซ�่อ กรุงเทพฯ 10800     SCG Contact Center : 02-586-2222      www.cotto.com

* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process.

   Final color selection should be made from tile samples.

* The detail information in this print may be modified or updated

   by the company without prior notice.

* โปรดศึกษา “คูมือการใชสินคา” และ “คูมือการติดตั�ง” ใหเขาใจกอนการใชงานจร�ง

* สีในรูปตัวอยางอาจแตกตางจากกระเบื้องจร�งเล็กนอยเนื่องจากการพ�มพ

* รายละเอียดตางๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บร�ษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

   โดยไมตองบอกกลาว

31.12.2018
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กระเบื้องเซรามิค
ปูพ��น  บุผนัง  และโมเสค

สำหรับงานวัด



              เป็นกระเบื้องเซรามิคปูพื้น  และตกแต่งผนัง สำาหรับพื้นที่ภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุ

คุณภาพ แข็งแกร่ง คงทน มีให้เลือกหลากหลายแบบตามความต้องการ เหมาะสำาหรับทุกอาคารภายใน

วัด ทั้งงานสร้างใหม่ และปฏิสังขรณ์ เพื่อความงามที่ทรงคุณค่า 

• คุณภาพมาตรฐานผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

• กระเบื้องได้ฉากตรง ไม่โก่งแอ่น ทำาให้ปูได้แนวสวยงาม

• ไม่เป็นรอยง่าย ทนต่อการขีดข่วน

• แข็งแกร่งทนทานกว่าหินธรรมชาติ

• ดีไซน์หลากหลาย และมีหลายขนาดให้เลือก

• ทำาความสะอาด และดูแลรักษาง่าย

ศาลาท่าน้ำา
พลับพลาเปลื้องเครื่อง

พระระเบียง

ศาลาราย

ศาลาราย

พระเจดีย์

พระอุโบสถ

ซุ้มประตู

หอระฆังพระวิหาร

คุณสมบัติเด่น ของกระเบื้องเซรามิค คอตโต้

เขตพุทธาวาส



CALACAT TA  CLASSICO  WHITE  R/T
คาลาคัตตา คลาสสิคโค่ - ขาว ตัดขอบ

กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

1



กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

รายาส นาโน
RAYAS NANO

พาวิลเลี่่ยน ขัดมัน
PAVILION (POL)

โบน  BONE

ขาว  WHITE

กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 120 ซม. (24”x 48”)

2 ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

คาลาคัตตา คลาสสิคโค่
ตัดขอบ 
CALACATTA  CLASSICO  R/T

กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

น็อตติ้ง ฮิลล์
NOTTING HILL

ขาว  WHITE

ขาว  WHITE

เบจ  BEIGE

เทา  GREY

3ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

เอ็ม-สโตน ตัดขอบ
 M-STONE  R/T 

กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

ไฮด์อเวย์ อัลไพน์
ตัดขอบ
HIDEAWAY ALPINE R/T  

กราไฟต์  GRAPHITE

เทา  GREY

เทา  GREY

เทาอ่อน  LIGHT GREY

4 ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

เซ็บโป ตัดขอบ
CEPPO R/T

กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

เวียร์ ตัดขอบ
VIA  R/T 

กริจิโอ  GRIGIO

เนโร  NERO

เบจ  BEIGE

เทาอ่อน  LIGHT GREY

5ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง6



เทาเข้ม  DARK  GREY

เทาอ่อน  LIGHT  GREY

เบจ  BEIGE

เทา  GREY

กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

รัฟสโตน  ตัดขอบ
ROUGH  STONE R/T

กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

เอ็ม-สโตน ตัดขอบ
M-STONE  R/T

7ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

มาร์ฟิล เบจ ตัดขอบ
MARFIL BEIGE R/T

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

8

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 120 ซม. (24”x 48”)

โซฟสโตน ตัดขอบ
SOAPSTONE R/T

น้ำาตาล  BROWN

เทา  GREY

เบจ  BEIGE

กระเบื้องปูพื้น
40 x 40 ซม. (16”x 16”)

เวสทีจ
VESTIGE 

9

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง
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            เลือกประดับตกแต่งผนังอุโบสถด้วยงานจิตรกรรมชิ้นเอก “กระเบื้องเซรามิค ลาย เทพพนม” เสริมด้วย

ลายกนกที่มีความวิจิตรงดงาม อ่อนช้อยเข้ากับสถาปัตยกรรม ดูแลรักษาง่าย มีความคงทนกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ 

ช่วยให้อุโบสถทรงคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

กระเบื้องบุผนัง  30 x 60 ซม. ( 12” x 24” )

เทพพนม - เทา เทพพนม - เหลือง เทพพนม - ดำา

กระเบื้องบุผนังลายเทพพนม
กระเบื้องตกแต่งผนัง

วัดพระพุทธแสงธรรม  จ.สระบุรี



11

2

4

3

1. วัดคลองยาง  จ.สระบุรี

2. วัดหนองตาหลวง  จ.ราชบุรี

3. วัดป่าสุนทราราม  จ.ยโสธร

4. วัดนิเวศน์ธรรมาราม  จ.สุพรรณบุรี

1



โมเสกคอปเปอร์
1S - COPPER

โมเสกทอง
1S - GOLD

โมเสก ขนาด 1 x 1 นิ้ว 

( ติดบน Sheet 30 x 30 ซม. )

โมเสกขาว
1S - 6110

โมเสกซิลเวอร์
1S - SILVER

โมเสกทอง
ประดับตกแต่งองค์พระ / เจดีย์ / เสา

                    โมเสกทองเป็นกระเบื้องรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการพิมพ์ ทำาการเคลือบสีขาวปิดผิวหน้า และเคลือบทับด้วยสี
เหลืองอ่อน แล้วจึงนำามาเผารอบที่หนึ่ง หลังจากนั้นนำามาเคลือบด้วยน้ำาทองที่มีส่วนผสมของทองคำาแท้24k แล้วนำาไปเผาอีกครั้ง และ
นำามาเคลือบน้ำายาเคลือบเงา จากนั้นนำามาเผาครั้งสุดท้าย เมื่อได้เม็ดโมเสกทองที่ผ่านการเผาทุกขั้นตอนแล้ว จะนำาเม็ดมาจัดเรียงเป็น
แผ่น และยึดติดกันด้วยกระดาษที่ทากาวปิดไว้ด้านหน้าของด้านที่เคลือบทอง ก็จะได้แผ่นโมเสกทองที่นำามาใช้ในการตกแต่งผนัง หรือ
อาคารได้อย่างสมบูรณ์

12 ภาพบน วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
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1

2 3

54

1-3. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ภาพบนขวา  วัดป่าศรีโพธิญาณ 

จ.นครราชสีมา
4. วัดสระกระเทียม จ.นครปฐม
5. วัดพระธาตุฉวี  จ.ชุมพร



กระเบื้องพอร์ซเลน
40 x 40 ซม. (16”x 16”)

คัตติ้ง  สโตน
CUTTING STONE

ดำา  BLACK

เทา GREY

14

ศาลาบาตร
หอไตร

ศาลาโรงธรรม

หอระฆัง

กัปปิยกุฏิ

กุฏิ

ศาลาบาตร ศาลาการเปรียญ

หอฉัน

วัจจกุฎี

เขตสังฆาวาส

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



กระเบื้องพอร์ซเลน
15 x 60 ซม. (6”x 24”)

วันซ์  ตัดขอบ
ONCE R/T

น้ำาตาล BROWN

น้ำาตาลอ่อน
LIGHT  BROWN

กระเบื้องปูพื้น
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

คันทรี่ วู๊ด 
COUNTRY WOOD

15ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



เทา  GREY

ดำา  BLACK

น้ำาตาล BROWN

เทา GREY

กระเบื้องพอร์ซเลน
40 x 40 ซม.(16”x 16”)

ค๊อบเบิ้ล สโตน
COBBLE STONE 

กระเบื้องพอร์ซเลน
40 x 40 ซม. (16”x 16”)

คัตติ้ง สโตน
CUTTING STONE

16 ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



ขาว  WHITE

ขาว  WHITE

กระเบื้องพอร์ซเลน
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

ไฮด์อเวย์ อัลไพน์ ตัดขอบ
HIDEAWAY ALPINE R/T

กระเบื้องบุผนัง
30 x 60 ซม. (12”x 24”)

ฟรอนเทียร์ ตัดขอบ
FRONTIER  R/T

อิงลิช การ์เดนท์ มาร์เบิ้ล บริค
ENGLISH GARDEN MARBLE BRICK

อิงลิช การ์เดนท์
ENGLISH GARDEN

60 x 60 ซม. (24”x 24”)

เทาอ่อน LIGHT GREY

ขาว WHITE

เทาอ่อน LIGHT GREY

กระเบื้องพอร์ซเลน
60 x 60 ซม. (24”x 24”)

คาลาคัตตา คลาสสิคโค่
ตัดขอบ
CALACATTA CLASSICO R/T 

กระเบื้องบุผนัง
30 x 45 ซม. (12”x 18”)

ขาว  WHITE

17

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง

ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



                   คอตโต้  แบรนด์ชั้นนำ�ของไทยที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อก�รเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภค

ช�วไทย ด้วยนวัตกรรมโลกอย่�งต่อเนื่อง โดยรุ่นนี้ใช้เทคนิค “ไฮเปอร์ไบรท์” ที่ช่วยทำ�ให้สีสัน

เต็มอิ่มทุกเฉด สว่�งสดใส สมจริงดุจภ�พต้นฉบับ ทั้งยังคงทนยิ่งขึ้นกว่�ง�นเขียนสีปูนเปียกใน

อดีต ให้ภ�พสำ�คัญอยู่คู่พุทธสถ�นอันทรงคุณค่�สืบไป

หม�ยเหตุ : ก�รสั่งพิมพ์บนชิ้นง�นขน�ดพิเศษกระจกนิรภัย ส�ม�รถพิมพ์บนกระจกขน�ดม�ตรฐ�น 70x90 ซม. และ100x100 ซม.

ภ�พพุทธประวัติคอตโต้  ดิจิทัล ไฮเปอร์ไบรท์

18



ปรินิพพาน

ประสูติ

ต้้นศรีมหาโพธิ์ 

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

พบเทวฑูตทั้ง 4

ตรัสรู้ ปฐมเทศนา

ออกมหาภิเนษกรมณ์ บำาเพ็ญทุกรกิริยา

ทำานายพุทธลักษณะ

ตัดมวยผม

19



20 ภาพจำาลองการออกแบบในสถานที่จริง



คอตโต้ สืบสาน

งานพุทธศิลป์อันทรงคุณค่า

ด้วยงานออกแบบจากคอตโต้ เปลี่ยนพื้นที่ว่างบนพื้น และผนัง ให้งดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาพพุทธประวัติ 

กระเบื้องตกแต่งโมเสก ให้ความวิจิตรตระการตา ทรงคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งช่วยสืบสานพุทธศาสนาให้

แก่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังต่อๆไป



              บร�ษัทเอสซ�จ� เซรามิกส จำกัด (มหาชน)                  

1 ถ.ปูนซ�เมนตไทย บางซ�่อ กรุงเทพฯ 10800     SCG Contact Center : 02-586-2222      www.cotto.com

* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process.

   Final color selection should be made from tile samples.

* The detail information in this print may be modified or updated

   by the company without prior notice.

* โปรดศึกษา “คูมือการใชสินคา” และ “คูมือการติดตั�ง” ใหเขาใจกอนการใชงานจร�ง

* สีในรูปตัวอยางอาจแตกตางจากกระเบื้องจร�งเล็กนอยเนื่องจากการพ�มพ

* รายละเอียดตางๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บร�ษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

   โดยไมตองบอกกลาว

31.12.2018
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กระเบื้องเซรามิค
ปูพ��น  บุผนัง  และโมเสค

สำหรับงานวัด


