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มั่นใจในการใชสินคา COTTO
ดวยบริการจาก Fixing Service
บริการใหคําปรึกษา
ทุกปญหาเรื่องสุขภัณฑและกอกนํ้า
สอบถามจากผูเชี่ยวชาญไดที่นี่

ทีส
่ ด
ุ แห่งความคุ้มค่า
ของสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

บริการอะไหล
สอบถามและสั่งซื้ออะไหลสุขภัณฑ
และกอกนํ้าไดทุกรุน จาก COTTO

บริการซอม
ซอมแซมแกไขสินคาหรือนัดคิวชาง
เขาตรวจสอบปญหาที่หนางาน
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

พบกับ FIXING SERVICE ไดแลววันนี้ที่
COTTO Showroom ดอนเมือง
ติดตอสอบถาม
02-521-7777 ตอ 3
LINE@ : Fixingservice
สแกนเพื่อลงทะเบียนแจงซอม

The true essence of modern lifestyle

บริษัท สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี จํากัด
36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ติดตอ : 02-521-7777
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ออพติมัม ซีรีส

The true essence of
modern lifestyle

NEW ARRIVAL

ที่สุดแหงความคุมคาของสุขภัณฑอัตโนมัติ
โดดเดนดวยรูปลักษณและเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย เติมเต็ม
ทุกชวงเวลาแหงความสุขใหคุณและครอบครัว ไปกับ
Optimum series ซึ่งออกแบบภายใตแนวคิด
“THE TRUE ESSENCE OF MODERN LIFESTYLE”
เราคิดจาก “คุณ” เพือ
่ “คุณ” สุขภัณฑอัตโนมัตท
ิ จ
ี่ ะชวย
เปลี่ยนนิยามแหงความสุข และความคุมคาของคุณไป
ตลอดกาล พรอมยกระดับคุณภาพการใชชีวิตในทุก ๆ
มุมมอง

Highlight Functions
Auto Open - Close

Flushing

LED Night Light

Special Nozzle

Warm Seat

Remote

IPX4

Warm Air Dryer

Stainless Nozzle
Sterilization

Rich Bubble Care
Massage Wash

กานฉีดชําระทําจากสเตนเลสหรูหราทนทานตอ
การกัดกรอน ผานการฆาเชื้อดวยรังสี UV
ทุกครั้งที่ใชงานเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ระบบนวดชําระนุมนวลชวยกระตุนการไหลเวียน
ของโลหิต ลดการระคายเคืองตอผิวสัมผัส

Warm Seat
ระบบฝารองนั่งอุน สามารถปรับอุณภูมิได
5 ระดับ เพื่อกระตุนการไหลเวียนของโลหิต

Warm Air

LED Night Light

ระบบเปาลมอุน สามารถปรับอุณภูมิได 3 ระดับ
เพื่อความผอนคลายที่มากกวา

แสงไฟสองสวางอัตโนมัติ ไมรบกวนสายตา
ตอนกลางคืน

Remote Control

C10257

รีโมทคอนโทรลไรสาย มาพรอมปุมกด
ขนาดใหญ ใชงานงายขึ้น

สุขภัณฑอัตโนมัติ ใชน้ำ 4.8 ลิตร
430 x 730 x 525 mm.

Auto Open/Close

Flushing System

ฝาเปด-ปด อัตโนมัติดวยระบบตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวผาน Microwave Technology
ที่ใหความรวดเร็วและแมนยํายิ่งขึ้น

ระบบชําระลางทรงพลัง V-Silent เทคโนโลยี
เฉพาะจากคอตโต ซึ่งประสิทธิภาพชําระลางสูง
เสถียร ไรเสียงรบกวน ดวยนํ้าเพียง 4.8 ลิตร
พรอมระบบออโตทํางานไดในที่มืด

IPX 4 Standard
ฝารองนั่งระบบกันนํ้า ทําใหมั่นใจในการใชงาน
สุขภัณฑไดอยางปลอดภัยสูงสุด
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สุขภัณฑดีไซนโมเดิรน มาพรอมกับรูปลักษณแบบ Slim Looks
ที่ตอบโจทย Lifestyle คนรุนใหม สามารถสะทอนตัวตนของ
ผูใชงานไดเปนอยางดีสอดรับกับยุคสมัยปจจุบันที่ยังคงตองการ
“รูปแบบแหงความสวยงามที่สะทอนผานมุมมองของความเรียบงาย”

SIMPLIFY
YOUR DAY
ใหการใชชีวต
ิ เปนเรือ
่ งงายไปกับ lifestyle
ที่ตอบโจทย ดวยสุขภัณฑและอางลางหนา รุน
Simply Modish Series และ Simply Connect
Series โดดเดนดวยงานดีไซนที่ทันสมัย ไมซํ้าใคร
มาพรอมฟงกชั่นการใชงานที่งายในทุกมุมมอง
ภายใตแนวคิด หลีกหนีความวุนวาย ทําชีวิตให
เปนเรื่องงายในทุกวัน

C9208

ฝารองนั่งอเนกประสงค ชนิดใชไฟฟา
ทรงเหลี่ยม
385 x 515 x 110 mm.

19,500.-

C001027

อางลางหนา รุน ซิมพลี โมดิช 80
ชนิดวางบนเคานเตอร
800 x 400 x 180 mm.

7,290.-

สุขภัณฑดีไซนโมเดิรน มาพรอมกับรูปลักษณแบบ Slim Looks
พรอมฝารองนั่งแบบ U-Shape เพื่อความนั่งสบายที่เหนือกวา

C103327

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
375 x 710 x 705 mm.

10,900.-

C125317

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ซิมพลีิ คอนเนค
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
365 x 675 x 755 mm.

7,990.-

C103347

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี คอนเนค
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
370 x 725 x 525 mm.

14,900.-

C103247

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี โมดิช
4.8 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
390 x 725 x 530 mm.

15,900.-

C001057

อางลางหนา รุน ซิมพลิ โมดิช
ชนิดวางบนเคานเตอร
555 x 450 x 185 mm.

4,090.-

C10327

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลีโมดิช
2.5/4 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
370 x 710 x 765 mm.

13,900.-

C001017

อางลางหนา รุน ซิมพลิ โมดิช
ชนิดวางบนเคานเตอร
550 x 400 x 180 mm.

3,490.-

C12417

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ซิมพลีโมดิช
2.5/4 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
370 x 710 x 665 mm.

9,900.-

C022607

อางลางหนา รุน ซิมพลิ โมดิช
ชนิดฝงครึ่งเคานเตอร
555 x 450 x 168 mm.

3,990.-
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HERCULES
CURVE
ออกแบบจากสวนผสมของงานดีไซนโมเดิรน มาพรอมรูปทรงฝารองนั่งขนาดใหญ
นั่งสบายแบบ Comfort Curve สะทอนภาพลักษณที่สวยงาม ภูมิฐาน สมบูรณแบบ

ระบบช ระลาง V-silent

C101907

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน เ อรคิวลิส เคิรฟ
4.8 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
450 x 745 x 600 mm.

18,500.-

สุขภัณฑที่เปนนิยามแหงความเรียบงาย
ความสวยงามที่แฝงไวดวยความทรงพลัง

ระบบช ระลาง Triplex

C135107

สุขภัณฑสองชิ้น รุน เ อรคิวลิส เคิรฟ
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
450 x 745 x 780 mm.

ระบบช ระลาง Triplex

C105407

สุขภัณฑชิ้นเดียวรุน วาเลนโต
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
460 x 760 x 690 mm.

9,900.-
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SQUARE SHAPE
Highlight Function / งกชั่นพิเ ษ

ารองนั่งอเนกประสงค ชนิดใชไ

SIMPLY & STYLISH

าคุณตองการความโดดเดน ไมซ้ ใคร
ารองนั่งแบบ S
re Sh pe esi n
ตอบโจทยความเปนคุณ

า

C103247(CV8)

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี โมดิช 4.8 ลิตร
พรอมฝา 9208 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
390 x 725 x 530 mm.

29,900.-

C10327(CV8)

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี โมดิช 2.5/4 ลิตร
พรอมฝา 9208 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
385 x 710 x 665 mm.

27,900.-

ควบคุมงายเพียงปลายนิ้ว

าคุณชอบเสนหของความสวยงาม
เรียบงาย ารองนั่งแบบ lon te esi n
ตอบโจทยความเปนคุณ

Side Panel
Control

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ซิมพลี โมดิช 2.5/4 ลิตร
พรอมฝา 9208 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
385 x 710 x 765 mm.

25,900.-

WARM &
CHARMING

ELONGATE SHAPE

Remote Control

C12417(CV8)

แผงควบคุม
การท งานดานขาง

C110507(CV5)
SEAT DESIGN : SQUARE SHAPE
385 x 515 x 110 mm.
HOT ITEM

19,500.-

SEAT DESIGN : D-SHAPE
390 x 505 x 130 mm.
HOT ITEM

19,500.-

SEAT DESIGN : ELONGATE SHAPE
455 x 520 x 130 mm.
HOT ITEM

14,500.-

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน าโมนี 3/4.5 ลิตร
พรอมฝา 9205 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
380 x 720 x 702 mm.

27,900.-

C167507(CV6)

สุขภัณฑสองชิ้น รุน าโมนี 2.5/4 ลิตร
พรอมฝา 9206 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
395 x 705 x 790 mm.

23,990.-

D-SHAPE
าคุณหลงใหล ในชิ้นงานที่เชื่อมตอกับ
ทุกความทันสมัย ารองนั่งแบบ Sh pe esi n
ตอบโจทยความเปนคุณ

SEAT DESIGN : ELONGATE SHAPE
380 x 520 x 110 mm.

19,500.-

บริการติดตั้ง รี

เม่อซอฝารองนั่งอเนกประสงค
นิดใ ไ า รุนใดกได

SEAT DESIGN : ELONGATE SHAPE
405 x 520 x 110 mm.

18,500.-

สแกนเพ่อ
รับ ม

C126207(CV7)

สุขภัณฑสองชิ้น รุน มูด 3/4.5 ลิตร
พรอมฝา 9207 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
400 x 715 x 795 mm.

18,500.-

SIMPLY &
MODERN

SEAT DESIGN : ELONGATE SHAPE
455 x 535 x 145 mm.

17,500.-

C103347(CV4)

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี คอนเนค 4.8 ลิตร
พรอมฝา 9204 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
390 x 725 x 525 mm.

29,900.-

C103327(CV4)

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน ซิมพลี คอนเนค 3/4.5 ลิตร
พรอมฝา 9204 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
390 x 710 x 705 mm.

26,900.-

C125317(CV4)

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ซิมพลี คอนเนค 3/4.5 ลิตร
พรอมฝา 9204 คอนวินิค ชนิดทอลงพื้น
390 x 725 x 755 mm.

24,990.-
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Easy-to-Use with COTTO Handle Design
ควบคุมงายดวยกานดีไซนพิเ ษ

พบกับ

เลือกทาความสะอาดไดทั้งดานหนาและดานหลัง
เลือกปรับความแรงของน้าไดตามความตองการ

สุขภัณฑและอางลางหนา
หลากหลายดีไซน ที่จะ
ตอบ จทยความสุขของคุณ

2

Hygienenic
มั่นใจในความสะอาด

ดวยกาน ีดพลาสติกผสมสาร ti
a te ia 2 กาน แยกทาความสะอาด
ดานหนาและหลัง

ทุก าราคาเดียว

HOT ITEM

SEAT DESIGN : D-SHAPE SHAPE
380 x 475 x 65 mm.

3

Soft Closing
ฝารองนั่งเปด-ปด นุมนวล

ปองกันการกระแทก ยืดอายุการใชงาน
ใหฝารองนั่ง

4

Self-Cleaning
ระบบลางกาน ีดอัตโนมัติ

กอนและหลังการใชงานฟงกชั่นทา
ความสะอาดกาน ีด จะปลอยน้าเพื่อ
ลางสิ่งสกปรกทุกครั้ง

5

Easy Installation & Detachment
ติดตั้งและถอดออกงาย

ติดตั้งและถอดออกงาย เพียง
“คลิก” เดียว

C135107

สุขภัณฑสองชิ้น รุน เ อรคิวลิส เคิรฟ
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
450 x 745 x 780 mm.

1,590.-

SEAT DESIGN : ELONGATE SHAPE
370 x 475 x 65 mm.

SEAT DESIGN : U-SHAPE
370 x 475 x 60 mm.

C16817

สุขภัณฑสองชิ้น รุน 3x3 อี1
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
410 x 730 x 785 mm.

7,250.-

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน แกรนด ทีทรากอน
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น พรอมฝาคอนวีเนียนซ
425 x 720 x 655 mm.

15,900.-

C17087(CN)

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ทีทรากอน 3/4.5 ลิตร
ชนิดทอลงพื้น พรอมฝาคอนวีเนียนซ
395 x 685 x 810 mm.

8,990.-

C1142(CN1)

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน พริซ 6 ลิตร
ชนิดทอลงพื้น พรอมฝาคอนวีเนียนซ
400 x 755 x 680 mm.

8,890.-

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ทีทรากอน
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
395 x 685 x 810 mm.

8,900.-

C167507

สุขภัณฑสองชิ้น รุน าโมนี
2.5/4 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
395 x 705 x 790 mm.

8,990.-

C125317

สุขภัณฑสองชิ้น รุน ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
365 x 675 x 755 mm.

7,990.-

SEAT DESIGN : ROUND BOWL SHAPE
370 x 480 x 60 mm.

Perfect Match

C107127(CN)

C17087

C13430(CN1)

สุขภัณฑสองชิ้น รุน รอนดา 3/4.5 ลิตร
ชนิดทอลงพื้น พรอมฝาคอนวีเนียนซ
430 x 715 x 790 mm.

4,690.-

C13330

สุขภัณฑสองชิ้น รุน เซลลา
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
390 x 720 x 795 mm.

4,400.-

C126207

สุขภัณฑสองชิ้น รุน มูด
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
380 x 715 x 795 mm.

5,590.-

C13430

สุขภัณฑสองชิ้น รุน รอนดา
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
430 x 715 x 790 mm.

3,790.-

C17027

สุขภัณฑสองชิ้น รุน สเปซโซลูช่ัน
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
360 x 675 x 790 mm.

5,290.-

C13440

สุขภัณฑสองชิ้น รุน เบน
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
375 x 740 x 785 mm.

3,190.-

C13930

สุขภัณฑสองชิ้น รุน อเลกซ
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
390 x 740 x 775 mm.

3,090.-
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อางลางหนา ชนิดวางบนเคานเตอร

FAUCET

C003427

อางลางหนา รุน S S
ชนิดวางบนเคานเตอร
550 x 405 x 168 mm.

7,390.-

C001027

อางลางหนา รุน ซิมพลี โมดิช 80
ชนิดวางบนเคานเตอร
800 x 400 x 180 mm.

7,290.-

L

C003437

อางลางหนา รุน S S
ชนิดวางบนเคานเตอร
550 x 405 x 168 mm.

C003417

อางลางหนา รุน S S
ชนิดวางบนเคานเตอร
405 x 405 x 168 mm.

SUL

7,390.-

S U

6,290.-

C003407

อางลางหนา รุน S S
ชนิดวางบนเคานเตอร
405 x 405 x 168 mm.

U

5,900.-

C001017

C001057

อางลางหนา รุน ซิมพลี โมดิช
ชนิดวางบนเคานเตอร
550 x 400 x 180 mm.

อางลางหนา รุน ซิมพลี โมดิช
ชนิดวางบนเคานเตอร
555 x 450 x 185 mm.

3,490.-

4,090.-

อางลางหนา ชนิด งครึ่งเคานเตอร

C101907

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน เ อรคิวลิส เคิรฟ
4.8 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
450 x 745 x 600 mm.

18,500.-

C10527

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน แกรนด ริเวียรา
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
460 x 720 x 650 mm.

16,500.-

C10347

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน พอส
4.8 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
450 x 760 x 580 mm.

15,700.-

C02427

C107127

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน แกรนด ทีทรากอน
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
425 x 720 x 655 mm.

อางลางหนา รุน ทีทรากอน
ชนิดฝงครึ่งเคานเตอร
550 x 475 x 195 mm.

4,800.-

C02460

C022607

C02717

อางลางหนา รุน วีวา
ชนิดฝงครึ่งเคานเตอร
550 x 460 x 168 mm.

อางลางหนา รุน ซิมพลี โมดิช
ชนิดฝงครึ่งเคานเตอร
550 x 450 x 168 mm.

3,990.-

3,500.-

อางลางหนา รุน พารวิส
ชนิดฝงครึ่งเคานเตอร
450 x 500 x 170 mm.

2,490.-

14,900.-

อางลางหนา ชนิด งใตเคานเตอร

C110507

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน าโมนี
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
380 x 720 x 702 mm.

11,900.-

C105407

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน วาเลนโต
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
460 x 760 x 690 mm.

9,900.-

C1015

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน แมค
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
410 x 740 x 595 mm.

7,390.-

C0171

C1142

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน พริซ
6 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
400 x 755 x 670 mm.

อางลางหนา รุน มารโลว 65
ชนิดฝงใตเคานเตอร
656 x 466 x 200 mm.

4,130.-

7,690.-

C05157

C05117

อางลางหนา รุน ฟรีเซีย 60
ชนิดฝงใตเคานเตอร
605 x 385 x 170 mm.

อางลางหนา รุน ฟรีเซีย ทู
ชนิดฝงใตเคานเตอร
605 x 425 x 205 mm.

3,470.-

3,470.-

C01617

อางลางหนา รุน โอลิคซ
ชนิดฝงใตเคานเตอร
580 x 470 x 240 mm.

2,750.-

อางลางหนา ชนิดแขวนผนัง

C1053

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุน มิค
3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น
375 x 715 x 715 mm.

6,590.-

FULFILL
YOUR DREAMS

C0156

อางลางหนา รุน วีวา
ชนิดวางบนเคานเตอร
550 x 460 x 170 mm.

2,090.-

C0141(N1)

อางลางหนา รุน บริโอ
ชนิดแขวนผนัง ไมรวมขาตั้ง
500 x 440 x 190 mm.

1,150.-

C4241

ขาตั้งอางลางหนา ครึ่ง
รุน บริโอ
250 x 295 x 240 mm.

1,150.-

C00581

อางลางหนา รุน เซิรฟ เอม
ชนิดแขวนผนัง
500 x 430 x 185 mm.

1,250.-

C00580

อางลางหนา รุน เซิรฟ เอส
ชนิดแขวนผนัง
500 x 380 x 176 mm.

790.-
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เทค น ลยีการเคลือบ
HYGIENE COATING
มั่นใจยิ่งกวาดวยผิวที่เรียบเนียนกวาสุขภัณฑทั่วไป
วยลด องวางของผิวสุขภัณฑที่อาจกอใหเกิดคราบ

ระบบการช ระลาง
FLUSHING SYSTEM
สะอาดหมดจด กดครังเดียว

V-SILENT

TRIPLEX FLUSH

SIPHON JET

WASH DOWN

ระบบ าระลางทรงพลัง
มีประสิท ิภาพ าระลางสูง
เส ียร ไรเสียงรบกวน

ระบบ าระลางที่ควบคุมเสนทาง
การไหลของสายนาอยางทั่ว ง
รอบโ ลดโอกาสการเกิดคราบ
สกปรก

รูเจททรงพลัง ปลอยนาไดเรว
ทาใหสะอาดหมดจด โดยรูเจท
จะเปน ัวสงนาทาใหเกิดแรงดูด

ระบบนาใหมแทนที่นาเกา
โดยใ ความแรงของนาจาก
ที่สูง สามาร ักราดได
ในกรณีนาไมไหลหรอปมเสีย

สแกนเพ่อรับ ัมวีดีโอสา ิ ระบบ าระลาง

เทค น ลยีการเคลือบ
COLOR COATING
เทคโนโลยีการผลิ สีเคลอบแบบใหมสู รเ พาะของเรา
ทาให อบโจทยวิวั นาการดานงานดีไซนสมัยใหม

V-SILENT

TRIPLEX
FLUSH

SIPHON JET

WASH DOWN
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เลือกกอกนํ้าใหเหมาะ
กับอางลางหนา

ภายใน

เ อรนิเจอรดีไซน มเดิรน มาพรอมกับ
รูปลักษณเรียบหรู ที่ตอบ จทย งกชั่นการใชงาน
และสะทอนตัวตนความเปนคุณในทุกรายละเอียด

SPECIFICATION

BASIN FAUCET (S SIZE)

ทอปหิน rt
to e ัว ู
t oo ปดผิว
ลามิเน กันนา กันปลวก กันแมลง
ไรกังวล
กับปญหาเ อรนิเจอรบวมและเ อรา ูกระจกบานพับ
สแ นเลส oft o e ูลางลิน ัก oft o e
พรอม งก ั่นเกบของภายใน

เหมาะกับติดตั้งบนอางลางหนาขนาดเลกหรืออางแขวนผนังที่ใช
ในหองน้าที่มีพื้นที่จากัด

กอกอางลางหนาขนาดเล็ก

CT160C10(HM)

620.-

BASIN FAUCET (M SIZE)
กอกอางลางหนาขนาดกลาง

ตูเกบของใตอางลางหนาแบบแขวนผนัง
ส หรับอาง Simply o ish 001027
สี ext s is
1000 x 565 x 320 mm.

12,900.-

ราคาพรอมอาง Simply

o ish 001017

V00101

ตูเกบของใตอางลางหนาแบบแขวนผนัง
ส หรับอาง Simply o ish 001017
สี m s ay ak op แกรนิตด
830 x 550 x 300 mm.

9,090.-

ราคาพรอมอาง Simply

16,390.-

o ish 001017

7,840.-

CT1176A

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน alt

3,450.-

ราคาพรอมอาง i a 0156

6,350.-

ราคาพรอมอาง

5,540.-

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน S i o o Se se

1,890.-

กระจกเงาโรมัน วงรี
600 x 800 mm.

1,340.-

1,340.-

990.-

CT1160A

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน L ke

990.-

ราคา ูเกบของยังไมรวมกอกน สะดออางลางหนา
สีของผลิ ภัณฑอาจไมเปนไป ามสินคาจริง
อันเน่องจากเทคนิคการพิมพ โปรดสอบ ามจากผูขาย

a o 90 0900

กระจกเงาเพอรเฟค
600 x 800 mm.

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน lto

หมายเห ุ
CT1177AY

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก ทรงสูง
รุน alt

1,990.-

15,250.-

MC252

CT1113A(HM)

เหมาะกับอางลางหนาชนิดวางบนเคานเตอรและฝงครึ่งเคานเตอร
กอกชนิดนี้ทาความสะอาด และใชงานสะดวก

CT1242AY

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก ทรงสูง
รุน posh

3,150.-

WALL MOUNTED FAUCET
กอกอางลางชนิดติดผนัง

MC550

เหมาะกับติดตั้งที่เคาทเตอร ควรเลือกกอกที่ปากกอก ยาวใกลเคียง
จุดกึ่งกลางอางลางหนาจะชวยลดโอกาสน้ากระเดนขณะเปดน้า

CT1142A

กอกอางลางหนาทรงสูง

ตูเกบของใตอางลางหนาแบบแขวนผนัง
สีลายไม m s ay ak
ส หรับอาง a o 90
868 x 456 x 400 mm.

490.-

5,750.-

ราคาพรอมอาง i a 0156

12,580.-

VP0009P3

กอกเดี่ยวอางลางหนา

ตูเกบของใตอางลางหนาแบบแขวนผนัง
ส หรับอาง i a 0156
สี m s ay ak
530 x 440 x 400 mm.

BASIN FAUCET (L SIZE)

ตูเกบของใตอางลางหนาแบบแขวนผนัง
สี Sa y aple
ส หรับอาง i a 0156
530 x 440 x 300 mm.

550.-

CT1206(HM)

V01571

1,150.-

VP0005P2

กอกเดี่ยวอางลางหนา

กอกเดี่ยวอางลางหนา

719.-

V00121

CT1091C33(HM)

CT162C36(HM)

กอกเดี่ยวอางลางหนา

MM006

กระจกเงาแบบไมมีกรอบ
600 x 800 mm.

1240.-

CT2232

กอกผสมอางลางหนาเซนเตอร 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง รุน e ett

4,990.-

CT237C16

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก ทรงสูง
รุน S i o o Se se

CT1232AY

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก ทรงสูง
รุน Li io

2490.-

2490.-

เหมาะกับหองน้าที่พื้นที่เคานเตอรนอยหรือที่ไมเหลือพื้นที่เคาทเตอร
ใหติดกอกน้า เหมาะใชกับอางลางหนาชนิดฝงใตเคานเตอร

กอกผสมอางลางหนาเซนเตอร 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง รุน oss

3,900.-

CT1133AY

CT2263A

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
ชนิดติดผนัง รุน Li io

3,990.-

CT1114A

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ชนิดติดผนัง รุน lto

1,690.-
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เปลี่ยนลุคหองนํ้าใหมไมซํ้าใคร

จะดีแคไหนถาบานของเรามีหองน้ ที่ทั้งสวยงามนาใช
และยังบงบอกถึงตัวตนของเราได เปนหองน้ ที่สรางบรรยากา และสไตลไดอยาง
ที่ตองการและไมซ้ ใคร วิ ีงาย คือการเลือกใชวัสดุ กอกน้ หรือ
อุปกรณในหองน้ ที่มี ทนสีที่สามารถแมทชใหหองน้ ดู ดดเดน
และเพิ่มความนาใชงานไดอีกมาก

สะทอนความเปนตัวคุณ
ผานหองนํ้าหลากดีไซน

CT1182AY#RG

CT1142A#BL

CT1242AY#GR2

CT1242AY#BN2

CT1241A#BL

CT1242AY#BL

ZF06#BL

Z10D#BL

CT2304A#BL

CT0136#BL

กอกเดีี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
สีด

ROSE
GOLD

หองน สไ ล
เหมาะกับผูใ ที่ องการ ัดทอนรายละเอียด
โ วเนอแทของวัสดุ กอกน ควรเลอกรูปแบบที่มีความทันสมัย
มีดีไซนที่มีเอกลักษณจงจะเขากันไดดี แสงสวางในหองน องใ
อยางพอเหมาะ บางจุดอาจใ แสงสวางเนนใหน หนักของแสงที่
ัดกันสวยงาม

STARLIGHT
GOLD

MIDNIGHT
SILVER

กอกเดีี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ทรงสูง สีด

ฝกบัวกานแขง 1 ฟงกชัน สีด

MATTE
BLACK

รูปภาพทั้งหมดที่แสดงมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการอธิบายเทานั้น
ผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางกันเนื่องจากการกระบวนการพิมพ
ฝกบัวสายออน 1 ฟงกชัน สีด

วาลวเปด-ปดน้ กานโยก ชนิดฝงผนัง
พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้ 2 ทิ ทาง สีด

ราวปรับระดับ สีด
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สะทอนความเปนตัวคุณ
ผานหองนํ้าหลากดีไซน
หากเราตองการแตงหองน้าที่มีโทนละมุนตาแตไม
จัดจานจนเกินไปใหเลือกใชของตกแตงที่มีโทนสีสวาง
หรือมีประกายมุก หรือสี ose ol ตัดดวยของประดับ
สีเขียวเขมลึกอยางตนยางอินเดีย กจะเพิ่มความหวาน
ใหหองน้าของเราไดอยางลงตัว

สะทอนความเปนตัวคุณ
ผานหองนํ้าหลากดีไซน
การใชอุปกรณประกอบสีทองชวยใหความรูสึกเปลง
ประกายความมั่นใจในแบบของคุณ เสริม วงจุยใหกับ
บานใหเ ง ยิ่งขึ้น และชวยขับใหหองน้าดูหรูหราและ
โดดเดนอยางไมซ้าใคร

CT1182AY#RG

CT2283C45#CRG

CT1213(LED)#CRG

CT1143AY#GR

Z23#GR

CT1184A#RG

CT0064#RG(HM)

CT0061#RG(HM)

CT0065#GR(HM)

CT0063#GR(HM)

กอกเดีี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ทรงสูง สีโรสโกลด

วาลวเปด-ปดน าแบบกานโยก สีโรสโกลด

กอกผสมอางลางหนาเซนเตอร 8
ชนิดติดผนัง สีโครม-โรสโกลด

ราวแขวนผา ยาว 30 ซม. สีโรสโกลด

กอกเดี่ยวอางลางหนา
พรอมไฟ L สีโครม-โรสโกลด

ขอแขวนผา สีโรสโกลด

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ทรงสูง สีทอง

ที่ใสกระดาษทิชชู สีทอง

ฝกบัวกานแขงพรอม L
สีทอง

2 ฟงกชัน

ราวแขวนผา สีทอง ยาว 65 ซม.

CT2145A#GR

วาลวเปด-ปดน้ กานโยก ชนิดฝงผนัง
พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้ 2 ทิ ทาง สีทอง

CT0061#GR(HM)
ขอแขวนผา สีทอง
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FAUCET

ความงามอันสมมา รจากรูปทรงเรขาคณิ เกิดจากเสน รงเลก
เ ่อม อกันจนเกิดรูปทรงของกอกน ที่ ูกสรางสรรคและจัดวางองคประกอบ
ที่ไดสัดสวนดูเรียบงายแ เกิดดุลยภาพที่โดดเดน

Expose to Posh Living

CT1241A

กอกอางลางหนากานโยก

2,390.-

CT1243A

วาลวเปด-ปดน้ กานโยก
ส หรับฝกบัว

CT2301A

กอกผสมอางลางหนากานโยก
พรอมสะดืออางลางหนาแบบกด
และสายน้ ดี

CT1242AY

กอกอางลางหนากานโยกทรงสูง

3,290.-

CT2303A

วาลวผสมเปด-ปดน้ กานโยก
ชนิดฝงผนัง

1,890.-

2,350.-

3,150.-

CT2302AY

กอกผสมอางลางหนากานโยกทรงสูง
พรอมสะดืออางลางหนาแบบกด
และสายน้ ดี

CT1231A

กอกอางลางหนากานโยก

4,100.-

1,690.-

CT1233A

CT2304A

วาลวเปด-ปดน้ กานโยก
ชนิดฝงผนัง

วาลวผสมเปด-ปดน้ กานโยก
ชนิดฝงผนัง พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้
2 ทิ ทาง

3,600.-

CT2261A

กอกผสมอางลางหนากานโยก
พรอมสะดืออางลางหนาแบบกด
และสายน้ ดี

CT1232AY

กอกอางลางหนากานโยกทรงสูง

3,100.-

CT1234A

วาลวผสมเปด-ปดน้ กานโยก

2,150.-

1,750.-

2,490.-

CT2262AY

กอกผสมอางลางหนากานโยกทรงสูง
พรอมสะดืออางลางหนาแบบกด
และสายน้ ดี

3,990.-

CT2267A

ปรับความสูงได
ขอแขวนปรับระดับ
ปรับเปลี่ยนน
ทิ ทาง
ฝกบัวกวาง
นิว

วาลวผสมเปด-ปดน้ กานโยก
ชนิดฝงผนัง พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้
2 ทิ ทาง

2,990.-

12 x 12”

CT2305A

กอกผสมอางอาบน้ากานโยก

3,550.-

CT6211

CT2306A

กอกผสมอางอาบน้ากานโยก

2,990.-

ชุดฝกบัวยืนอาบน้
พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้
แบบกดและชั้นวางของ

5,990.-

CT2263A

กอกผสมอางอาบน้ากานโยก
ชนิดออกผนัง

3,990.-

CT2264A

กอกผสมอางอาบน้ากานโยก

2,900.-

CT5102W

กอกผสมยืนอาบน้ พรอมฝกบัวสายออน
1 ฟงกชั่น ฝกบัวกานแขงขนาด 12 นิ้ว
และกอกลงพื้น

15,990.-
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จะมีความสุขแคไหน
ถาคุณไดออกแบบสายนํ้า
ที่เปนตัวเองไดอยางสมบูรณแบบ

C LA S S I C
STYLE

ดีไซนคลาสสิคที่คงเอกลักษณแหงความหรูหรา และทรงคุณคาประหนึ่งสุดยอดงาน ิลป
ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาและสามารถอยูรวมกับยุคสมัยปจจุบันไดอยางกลมกลืน

เพราะทุ ก คนมี ไ ล สไ ลและมี ค วาม องการ
ทีแ่ ก างกัน C
จงนาสุดยอดเทคโนโลยี
ของสายนาผสมผสานสุนทรีย าส รทีจ
่ ะ อบ
สนองความ องการที่แ ก างของคุณ ไมใ
แคเพียงภาพลักษณและการใ งาน แ ยัง อบ
สนองคุณคาทางจิ ใจผานพลังความสุขของ
กระแสนาที่คุณสามาร ออกแบบเองได เสมอน
การรายราอยูในออรเคส ราแหงสายนาโดยที่
ัวคุณเปนผูควบคุม

C10617

สุขภัณฑชิ้นเดียว 4.5 ลิตร
ชนิดทอลงพื้น
470 x 770 x 670 mm.

15,900.-

CT1201C18

กอกเดี่ยวอางลางหนา ทรงสูง

C12117

สุขภัณฑสองชิ้น 6 ลิตร
ชนิดทอลงพื้น
470 x 770 x 785 mm.

10,000.-

CT1200C18

กอกเดี่ยวอางลางหนา

3,750.-

CT2220C18

กอกผสมอางลางหนาโมโนบลอก

4,990.-

3,290.-

CT2222C18

กอกผสมอางลางหนา
เซนเตอร 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง

5,290.-

C02957 / C4066

อางลางหนาชนิดแขวนผนัง
พรอมขาตั้ง
590 x 510 x 850 mm.

10,790.-

C05897

อางลางหนา
ชนิดฝงบนเคานเตอร
590 x 450 x 200 mm.

4,400.-

CT2223C18

กอกผสมอางลางหนาโมโนบลอก ทรงสูง

5,190.-

CT2221C18

กอกผสมอางลางหนาเซนเตอร 8 นิ้ว

7,900.-

CT275C17WS

กอกผสมยืนอาบพรอม
ฝกบัวสายออน 1 ฟงกชั่น

14,990.-

สแกนเพ่อ
รับ ม
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INNOVATIVE
INSTALLATION

นวั กรรมที่ อบสนองความ องการอยางเหนอระดับ
ที่ใหคุณเลอกสรางสรรคสายนาในแบบที่เปน ัวของคุณเอง ซ่ง
สามาร ิด ังแผงฝกบัวได ง แบบ
และ

tem

1 เลือกกรอบสําหรับประกอบหนา กบัว

C

ZF01B200

S

S

ZF01B400

กรอบส หรับประกอบหนาฝกบัว
รูปแบบ S L

S

ZF01B600

กรอบส หรับประกอบหนาฝกบัว
รูปแบบ U

15,000.-

C

กรอบส หรับประกอบหนาฝกบัว
รูปแบบ

16,500.-

18,000.-

2 เลือกหนา กบัวตามรหัสที่ลงทายดวย S หรือ C เพื่อวางในตําแหนงในขอ 1
RAIN
01 S วางตาแหนง S
01
วางตาแหนง
ฝกบัวชนิดฝงเพดาน 1ฟงกชั่น
รูปแบบสายน้า ai

9,850.-

LAMINAR
01L
วางตาแหนง
ฝกบัวชนิดฝงเพดาน 2 ฟงกชั่น
รูปแบบสายน้า Lami a และ ai

ตัวอยาง

รูปแบบสายนํ้า

จับคู
ดวย สายนํ้า
ST- F01 S
SOFT
F01S C

ST และ SOFT
ST

SOFT

3 เลือกวาลวเปด-ปด นํ้า กและบัวสายออน
ZF01SRC

ZF01MRS

9,850.-

OUT - RAIN

9,850.-

OUT - MIST

OUT - WATERFALL

SOFT
01S
วางต แหนง
ฝกบัวชนิดฝงเพดาน 2 ฟงกชั่น
รูปแบบสายน้ Soft และ ai

CT2244A

IN

9,850.-

MIST
01 S วางต แหนง S
01
วางต แหนง
ฝกบัวชนิดฝงเพดาน 2 ฟงกชั่น
รูปแบบสายน้
ist และ ai

9,850.-

CT2245A

5,500.-

CT2245A

วาลวผสมเปด-ปดน้ แบบกานโยก
ชนิดฝงผนัง พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้
4 ทิ ทาง

6,500.-

OUT – ฝกบัวสายออน

WATERFALL
01 S วางต แหนง S
01
วางต แหนง
ฝกบัวชนิดฝงเพดาน 2 ฟงกชั่น
รูปแบบสายน้
ate fall และ ai

IN

วาลวผสมเปด-ปดน้ แบบกานโยก
ชนิดฝงผนัง พรอมวาลวเปลี่ยนทิ ทางน้
3 ทิ ทาง

ZH018(HM)

ฝกบัวสายออน 3 ฟงกชั่น

CT622(HM)

ขอตอฝกบัวสายออน
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ไมกลัว กบัวตันดวย
เทค น ลยี
Ce n

เสกหองน้ ใน นของคุณใหหรูหรา
ดั่ง รงแรมหาดาว
ผอนคลายไปกับสายนํ้าพิเ ษของ
T erie ใหคุณไดเติมเต็มพลัง
และความสรางสรรคในตัวคุณอยางไมสิ้นสุดทั้งสายนํ้า r in และ i

Cm

ปรับระดับความสูงได

ปุมกดเปลี่ยน
สายนา

CT6211

ชุดฝกบัวสายออน 3 ฟงกชั่น
และฝกบัวกานแขง 8 นิ้ว พรอมวาลว
เปลี่ยนทิ ทางน้า และสายน้าดี

5,990.-

ZF08

ฝกบัว 2 ฟงกชั่น
ขนาด 15 นิ้ว ชนิดฝงเพดาน

24,900.-

ZF09

Z001(HM)

ฝกบัว 2 ฟงกชั่น
ขนาด 15 x 15 นิ้ว ชนิดฝงเพดาน

24,900.-

ฝกบัวพรอมสาย 3 ฟงกชั่น
ปุมกดเปลี่ยนฟงกชั่น

ZH018(HM)

ZH017(HM)

ZH012(HM)

2,550.-

ชุดฝกบัวสายออน 3 ฟงกชั่น

1,050.-

เปลี่ยนสายนาไดงาย
เพียงขยับมอผานเซนเซอรบน ัวฝกบัว

LED LIGHT
แสงไ
ิดและเปลี่ยนสี ามอุณหภูมิ
ของนาเพ่ิมสุนทรียผอนคลายความเหน่อยลา

ZF10

ฝกบัวกานแขง 2 ฟงกชั่น
พรอมไฟ L

TURBITECH

6,690.-

ระบบกาเนิดพลังงานไ าจากแรงดันนา
ที่เปดใ งาน โดยไม องเ ่อม อไ า

ZF11

ฝกบัวกานแขง 3 ฟงกชั่น
พรอมไฟ L

ชุดฝกบัวสายออน 3 ฟงกชั่น

990.-

6,990.-

ชุดฝกบัวสายออน 3 ฟงกชั่น

890.-

SHOWER SYSTEM

ZH013SET

ชุดฝกบัวสายออน L 1 ฟงกชั่น
พรอมราวแขวนฝกบัวปรับระดับ

1,490.-

ZH011SET

ชุดฝกบัวสายออน 1 ฟงกชั่น
พรอมราวแขวนฝกบัวปรับระดับ

1,190.-

ACRYLIC SHELF
เพิ่มพนที่ใ สอยในหองนา
ที่สามาร รองรับนาหนักได
ง กิโลกรัม
พรอม ัวเปลี่ยนทิ ทางนา
แบบสวิ เปด ปด งาย

CT2242W

กอกผสมยืนอาบน้ พรอมฝกบัว
สายออน 3 ฟงกชั่น ฝกบัวกานแขง
พรอมล โพงบลูทู ขนาด 8 นิ้ว

16,790.-

CT2241W

กอกผสมยืนอาบน้ พรอมฝกบัว
สายออน 1 ฟงกชั่น
ฝกบัวกานแขง ขนาด 8 นิ้ว

13,490.-

CT2240W

กอกผสมยืนอาบน้ พรอมฝกบัว
สายออน 3 ฟงกชั่น
ฝกบัวกานแขง ขนาด 8 นิ้ว

13,490.-

CT623Z95Z44

ชุดฝกบัวสายออน 1 ฟงกชั่น
และฝกบัวกานแขง 8 นิ้ว พรอมวาลว
เปลี่ยนทิ ทางน้า และสายน้าดี

5,390.-

CT623Z94Z84

ชุดฝกบัวสายออน 5 ฟงกชั่น
และฝกบัวกานแขง 8 นิ้ว พรอมวาลว
เปลี่ยนทิ ทางน้า และสายน้าดี

5,390.-

CT0134

ราวแขวนฝกบัวปรับระดับยาว 58 ซม.

1,650.-

CT709(HM)

ราวแขวนฝกบัวปรับระดับยาว 60 ซม.

1,500.-
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อางอาบน้ ดีไซน คงมน
เรียบงาย สไตล มเดิรน

TOUCH FAUCET
มั่นใจในความสะอาด

เปดนาสะดวก ปดนาสบาย ใ งานงาย เพียงแค
สัมผัสเบา นวั กรรมใหม วย อบโจทย
ความวุนวายในหองครัว

รับประกันสูงสุด 5 ป

CT4911A(DC)

กอกอางซิงค
ระบบสัมผัส ใชแบตเตอรี่

CT4904A(DC)

กอกผสมอางซิงค
ระบบสัมผัส ใชแบตเตอรี่

6,590.-

BT267PP(H) WH

อางอาบน้ แบบลอยตัว
พรอมสะดือปอปอัพ
880 x 1800 x 730 mm.

39,500.-

แนะน ใชคูกับ

338

S45

BT1236EP WH

อางอาบน้ แบบลอยตัว
พรอมสะดือปลั้กกดเปด-ปด
700 x 1500 x 570 mm.

32,000.-

แนะน ใชคูกับ

338

S45

BT207EP(H) WH

อางอาบน้ แบบลอยตัว
พรอมสะดือปลั้กกดเปด-ปด
795 x 1715 x 560 mm.

สแกนดูขอมูล
สินคาเพิ่มเ ิม

9,500.-

นาใ ทั่วไป

นาจากเคร่องกรองนา

29,900.-

แนะน ใชคูกับ

338

กอกอางซิงค 2 in 1
รุน AQUA TWINS

S45

สามาร อเขากับเคร่องกรองนาทั่วไปได ทังเปนกอกนาด่ม
และกอกนาใ มีนาหนักเบา ิด ังงายทังครัวแบบเคานเ อร
และอางซิงคทั่วไป

สแกนดูขอมูล
สินคาเพิ่มเ ิม

CT1109AN
CT385AXZ003

กอกผสมอางอาบน้ พรอมขาสูง
และฝกบัวสายออน 2 ฟงกชั่น

31,690.-

กอกอางซิงคส หรับใชกับ
เครื่องกรองน้า

CT338AXS45

9,900.-

กอกผสมอางอาบน้ พรอมขาสูง
และฝกบัวสายออน 1 ฟงกชั่น

13,500.-

CT2099A

กอกผสมอางซิงค

BH228PP(H)WH

อางอาบน้ แบบบนเคานเตอร
พรอมสะดือปอปอัพ
760 x 1500 x 390 mm.

8,990.-

CT2164A

CT1117A
กอกอางซิงค

กอกผสมอางอาบน้ แบบกานโยก

CT130C10(HM)
1,490.-

กอกอางซิงค

980.-

CT1087C27(HM)
กอกอางซิงค

890.-

2,990.-

9,900.-

CT3001AE

กอกผสมลงอางอาบน้ แบบกานโยก

3,200.-

CT2172E

กอกผสมลงอางอาบน้ พรอม
ฝกบัวสายออน

3,490.-

CT824TB

อางซิงคสแตนเลส 2 หลุม

9,900.-

CT824SB

อางซิงคสแตนเลส

6,400.-

CT800SD

อางซิงคสแตนเลส

3,990.-

หมายเห ุ อางซิงคมีจานวนจากัด กรุณาสอบ ามผูแทนขายกอนสั่งสินคา

CT801T

อางซิงคสแตนเลส 2 หลุม

3,990.-
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น้ แรงแคไหนก็ไมเปนปญหา
ในการใชงานสาย ีดช ระอีกตอไป

ถปสสาวะชาย
ความสบายที่ลงตัว

เลอกเปลี่ยน งก ั่นปุมกดและสายนาได ามความ อบ

CT9901#SA(HM)

ชุดฝกบัว ีดช ระสแตนเลส

650.-

สะดวก สะอาด ลดกลิ่นและการเกิด
คราบสกปรก

CT980NK#CR(HM)

ฝกบัว ีดช ระ 2 ฟงกชั่น สีโครเมี่ยม

999.-

JET FLOW

CT980H#WH(HM)
GENTLE FLOW

ฝกบัว ีดช ระสีขาว 2 ฟงกชั่น
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

950.-

จัดระเบียบ
ใหกับหองนํ้าคุณ
ดวยอุปกรณ
ประกอบหองน้

CT992NK#CR(HM)
ฝกบัว ีดช ระสีโครเมี่ยม

650.-

CT993N#CR(HM)
ฝกบัว ีดช ระสีโครเมี่ยม

569.-

C31237AC
CT0150(HM)

ราวแขวนผาสเตนเลส

750.-

CT0152(HM)

ราวแขวนผาสเตนเลส 4 เสน ยาว 60 ซม.

1,059.-

CT0153(HM)

ชั้นวางผาสเตนเลส ยาว 60 ซม.

1,890.-

โถปสสาวะชาย รุน โดมินิก
พรอมอุปกรณเซนเซอรชนิดไฟฟา
360 x 215 x 900 mm.

25,620.-

C31227AC

โถปสสาวะชาย รุน ทรูบิก
พรอมอุปกรณเซนเซอรชนิดไฟฟา
280 x 310 x 680 mm.

14,280.-

C31207

โถปสสาวะชาย รุน เ อคิวลิส
325 x 415 x 1000 mm.

13,550.-

ไมรวมฟลัชวาลว

C30207

โถปสสาวะชาย รุน โคลเอ
300 x 350 x 690 mm.

4,400.-

ไมรวมฟลัชวาลว

FLUSH VALVE
ขนาดเล็กกระทัดรัดกวาเดิมพรอมปุม MANUAL FLUSH

CT0212(HM)
ราวแขวนผา

1,690.-

CT0226(HM)

ที่ใสกระดาษช ระแนวตั้ง

850.-

CT0222(HM)
ราวแขวนผา

1,190.-

CT0225(HM)
ที่ใสกระดาษช ระ

650.-

CT0214(HM)

ที่ใสกระดาษช ระแบบมีฝาปด

1,050.-

CT0220(HM)
ขอแขวนผา

590.-

ใ พลังงาน
จากแบ เ อรี่

CT0224(HM)

ที่ใสกระดาษช ระแบบมีฝาปด

ในกรณีที่แบ เ อรี่พลังงานหมด
สามาร ใ งานโดยการกดปุมที่
ดานขางได

990.-

CT0210(HM)
ขอแขวนผา

690.-

CT4803S

ฟลัชวาลวอัตโนมัติโถปสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 45 มม. ใชแบตเตอรี่

9,500.-

CT464SS(HM)

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด
ระยะติดตั้ง 45 มม.

1,590.-

CT464SL(HM)

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด
ระยะติดตั้ง 75 มม.

1,590.-

CT457XDUF

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายมีลอคในตัว

3,990.-

CT4803P

ฟลัชวาลวอัตโนมัติโถปสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 75 มม. ใชแบตเตอรี่

9,500.-

CT4571DUF

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชาย

3,190.-
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SMART DRAIN

สะดวกมากขึ้น
กับชองทางการ
ลงทะเบียนรับประกันใหม
E-Warranty

ANTI-BACTERIA

ปองกันแมลงที่ไตขึ้นมา
จากทอนํ้าทิ้ง
นวั กรรมใหมส หรับการระบายน ที่ อบสนอง
ทุกการใ งานจาก C
กันกลิ่นไมพงประสงค
และแมลงรบกวน อดท ความสะอาดงายดวย ัง
ดักเ ษผง พรอมหูหิวที่สามาร ท ความสะอาดได

น ไหลผานสะดวกดวย
รองระบายน รอบทิ ทาง
ระบายน ได
ลิ ร นาที

แขงแรงทนทานดวย ัวเรอน
ที่ท จาก
และสามาร รองรับ
น หนักไดดี

กลมกลนกับพนผิวหองน
ดวยการออกแบบที่มี าดวาง
กระเบอง

วิ ก
ี ารลงทะเบย
ี น
CT649(HM)

ตะแกรงน้ ทิ้งกันกลิ่น
ส หรับทอ
ขนาด 2 นิ้ว
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

590.-

CT697Z1P(HM)

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1.5-2.5 นิ้ว
หนาแปลน 3.5 นิ้ว

295.-

CT697Z2P(HM)

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 2-3 นิ้ว
หนาแปลน 4 นิ้ว

349.-

CT697Z3P(HM)

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 2.5-4 นิ้ว
หนาแปลน 4.8 นิ้ว

450.-

www.cotto.com

Download

E-warranty

& Support

กรอกขอมล
ู สวน ว
ั

กรอกขอมล
ู การซอ

ระยะเวลาการรับประกันสินคา
ประเภทสน
ิ คา

สุขภัณฑ

CT683(HM)

ทอน้ ทิ้งอางลางหนารูปตัวพียาว

730.-

CT685(HM)

ทอน้ ทิ้งอางลางหนาทรงกระบอก
ยาว 32 ซม.

1,370.-

CT670V(HM)
สะดืออางลางหนา

CT665(HM)

สะดืออางลางหนาแบบกด

260.-

390.-

อางอาบน อะคริลิค
ูอาบน บานเปลอย
ู
อาบน
บานเ รมสั่งผลิ
ู
อาบน
บานเ รมมา รฐาน
าดยนอาบน
กอกน ทุกประเภท
กอกกดและกอกอั โนมั ิ
ลั วาลว
ลั วาลวอั โนมั ิ
ผลิ ภัณฑอ่น

การรบ
ั ประกน
ั

โ สุขภัณฑ อางลางหนา โ ปสสาวะ าย โ บิเด และอุปกรณประกอบหองน วิเทเรียสไ นา
อุปกรณภายในหมอน
ฝารองนั่ง
เ พาะ ัวอางอะคริลิค
มอเ อร และอุปกรณอ่น ของอางน วน
เ พาะอุปกรณแส นเลส
อุปกรณประกอบ ไมรวมยาง
อุปกรณประกอบ ไมรวมยาง
เ พาะ ัว าดอะคริลิค
ัวกอก
เซรามิควาลว เ พาะการรั่วซมของแผนเซรามิคไมรวมอุปกรณที่เปนยาง
วาลวยาง เ พาะการรั่วซม
ทัง ุด
เ พาะ ัวเรอนไมรวมอุปกรณที่เปนยาง
ทัง ุด
กระจก
t room ur ture
ยกเวน ังเกบน
e e รับประกัน
ป เ พาะรุน

ระยะเวลาประกน
ั

ลอดอายุการใ งาน
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ลอดอายุการใ งาน
ป
ป
ป
ป
ป

เง่อนไขการรับประกันสินคา

CT665N(HM)

สะดืออางลางหนาแบบกด
อางไมมีรูน้าลน

390.-

CT179(HM)

CT1053(HM)

วาลวเปด-ปดน้

วาลวเปด-ปดน้ เขา 1 ออก 2

250.-

310.-

CT1700(HM)
วาลวเปด-ปดน้

320.-

1.พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสรจรับเงิน หรือหลัก านอื่น โดยนับจากวันซื้อ - ขาย
3. หากพบวาสินคาที่อยูในระยะประกันไมสามารถใชงานไดอันเนื่องมาจากความชารุด บริษัท
เปนสาคั บริษัท ไมสามารถรับประกันสินคาหากไมมีเอกสารดังกลาว
จะซอมแซม หรือเหนสมควรเปลี่ยนเ พาะอะไหลหรือตัวสินคาเทานั้น โดยความรับผิดชอบ
2.เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเ พาะตัวสินคาตามสภาพการใชงานปกติเทานั้น ไมรวมถึง
จะไมครอบคลุมถึงความเสียหายหรือคาใชจายอื่น นอกเหนือจากตัวสินคา
ความเสียหายจากการขนสง การผุกรอนเนื่องจากสารเคมี การบารุง รักษาที่ไมถูกตอง
4. กรณีสินคาพนเงื่อนไขการรับประกัน จะตองแจงอัตราคาบริการและคาใชจายอื่น
และการติดตั้งที่ไมถูกวิ ีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ทอน้าทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น
ใหลูกคาทราบ และไดรับการยินยอมจากลูกคากอนดาเนินการใด

