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WELL
BEING
Collection

‘Take Care’ of every moment
of life, to live, laugh and learn
gratefully
ใหทุกพื้นผิวสัมผัส ตอบกับทุกจังหวะ
ของการใชชีวิตที่ดีขึ้น WELL–BEING
Collection จึ ง เหมาะกั บ ทุ ก พื ้ น ที ่ ท ี ่
ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อใหคุณ
เลือกกระเบื้องใหเหมาะกับแตละพื้นที่
การใชงาน

#TAKECARE

Hygienic
‘Silver Nano’ inhibits the bacterial
growth throughout the lifetime use
of products

Anti-Slip (R11)
Find your proper tile surface
for every functional purpose
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SLIP
RESISTANCE
คา R คืออะไร?
R Test or Slip Resistance is testing and assessment of
anti-slip characteristics of flooring surfaces with the
ramp test which generate an R-Value ranging from R9-R13.
The different countries have adopted various test methods
and rating systems which are based on different principles
and conditions. It is important to choose the R Rating of tiles
or surface covering relevant to how the surface will be used.

คา R หรือทีเ่ รียกวา Slip Resistance เปนคาทีใ่ ช วัดคุณสมบัตก
ิ ารกัน
ความลื ่ น ของพื ้ น ผิ ว วั ส ดุ แ ต ล ะประเภท ซึ ่ ง ได จ ากการทดสอบ
Ramp Test ที่พื้นในระดับความลาดชันตางๆ โดยมาตรฐานที่ใช
อ า งอิ ง อาจแตกต า งกั น ไป วั ด ค า กั น ลื ่ น โดยใช ค  า R (R Value)
มีระดับตั้งแต R9 - R13 ยิ่งตัวเลขมากจะยิ่งกันความลื่นไดมาก
เปนตน ทั้งนี้ ในการเลือกใชกระเบื้องปูพื้นหรือวัสดุปดพื้นผิวตางๆ
ควรพิจารณาคาการกันลืน
่ ใหเหมาะสมกับการใชงานเพือ
่ ความปลอดภัย

COTTO Tiles’ R Test is classified by Oil Wet Ramp (R-Test)
AS/NZS 4586 : 2004.

กระเบือ
้ งระดับคา R11 ของคอตโต ผานการทดสอบ Oil Wet Ramp
(R-Test) AS/NZS 4586 : 2004
Usage Recommendation:
Floors need to be cleaned properly to ensure that they can
maintain slip resistant properties.

R10
แนะนำ พื้นที่แหง

พื้นหองอาหาร/หองครัว
พื้นหองนั่งเลน
พื้นที่ภายในอาคาร

R11
Anti-Slip
กระเบื้องลดความเสี่ยง
การลื่นลม

แนะนำ พื้นที่เปยก
พื้นหองน้ำสวนเปยก
ลานซักลาง
พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ภายนอกอาคาร

Remark:
R11 : Anti-Slip
ระดับที่ชวยลดความเสี่ยงการลื่น*

* ขอควรระวัง : ควรดูแลทำความสะอาดกระเบื้องอยางสม่ำเสมอ
และถูกวิธี เพื่อใหคงความสามารถในการลดความเสียงการลื่น
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Alba Series
Alba Collection is inspired by Pietra
del Cardoso, a natural grey stone
extracted from the mountains of
Tuscany, Italy. Characterized by
the intense shades of grey and
delicate white veins.
With its timeless look and a hint
of minimalism, Alba collection can
be ideally used in many possible
ways. It creates a harmonious and
contemporary ambience in your
space.

แรงบั น ดาลใจจาก Pietra del Cardoso
หินธรรมชาติจากเทือกเขาทัสคานีในอิตาลี
เป  ย มไปด ว ยเรื ่ อ งราวของกาลเวลาอั น
ยาวนาน กอเกิดเปนริ้วลายสีขาวเรียงตัว
อิสระบนเนือ
้ หินสีเทา นำเสนอความสวยงาม
แบบเรี ย บง า ย ภายใต แ นวคิ ด Timeless
Minimalism ที่ไมถูกจำกัดดวยกาลเวลา
หรือยุคสมัย

Alba Nero
Surface : Anti-Slip / size 30x60 cm.
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Alba Series
X-Porcelain
Surface : Matt
Rectified

R10

Available in size 30x60 cm./60x60 cm./60x120 cm.

Crema

Grey

Nero

X-Porcelain
Surface : Anti-Slip
Rectified

R11

Available in size 30x60 cm.

Crema

Grey

Nero

Recommended

COTTO Tile Grout Color

R11
Anti-Slip

Find your proper tile surface
for every functional purpose

White
Smoke Grey
Ivory
Black
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Matto Series
Matto Collection is distinct by its rich
multiple shades and enchanting tone.
This trait is highly sought after by
architects and interior designers who
appreciate the spirit of natural
elements.

ความงามบนความแตกตางแหงริ้วลายและเฉดสี
เปยมไปดวยเอกลักษณของริ้วหินที่ซับซอนและ
เดนชัด เสนหแหงศิลปะที่ธรรมชาติเปนผูรังสรรค
เกิดเปนลวดลายของหินธรรมชาติทไ่ี รรป
ู แบบทิศทาง
แตเปยมไปดวยความลงตัว

The rhythm of shading can blend
well whether your style is modern,
contemporary, or classic. A perfect
setup that creates harmonious depth
in the space.

Matto Light Grey
Surface : Anti-Slip / size 30x60 cm.
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Matto Series
X-Porcelain
Surface : Matt
Rectified

R10

Available in size 30x60 cm./60x60 cm./60x120 cm.

Brown

Light Grey

Graphite

X-Porcelain
Surface : Anti-Slip
Rectified

R11

Available in size 30x60 cm.

Brown

Light Grey

Graphite

Recommended

COTTO Tile Grout Color

R11
Anti-Slip

Find your proper tile surface
for every functional purpose

White
Smoke Grey
Ivory
Black
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Bleulith Series
Mined exclusively in Belgium
Natural grey-blue to black color
with the presence of numerous
fossilized marine residues

ความงดงามของส ว นผสมอั น ลงตั ว ของ
ธรรมชาติ กำเนิดเปนริ้วลายที่ตองใชเวลา
นับลานปเปนผูร ง
ั สรรค กอเกิดเปนการหลอม
รวมกันของฟอสซิลสัตวน้ำทะเลที่ทับถมบน
ผืนดินที่มีเรื่องราวอันยาวนาน

Bleulith Gris
Surface : Anti-Slip / size 30x60 cm.
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Bleulith Series
X-Porcelain
Surface : Matt
Rectified

R10

Available in size 30x60 cm./60x60 cm.

Bone

Gris

Noir

X-Porcelain
Surface : Anti-Slip
Rectified

R11

Available in size 30x60 cm.

Bone

Gris

Noir

Recommended

COTTO Tile Grout Color

R11
Anti-Slip

Find your proper tile surface
for every functional purpose

White
Smoke Grey
Ivory
Black
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Soapstone Series
With the unique style inspired by
Metamorphic rock that is largely
component of talc and quartz
mineral stone widely used for inlaid
designs in America, Soapstone is
an exclusive, contemporary series.
It has highly varied in print graphic
as natural appearance in 3 color
shades (Beige / Grigio / Nero).
Thanks to the result of stone
characteristics, Soapstone will
create living spaces that are rich
in mystery and elegance.

ความแตกตางอยางมีระดับดวยแรงบันดาลจาก
"Metamorphic rock" ถูกใชอยางแพรหลายใน
งานออกแบบที่เปนเอกลักษณในประเทศสหรัฐ
อเมริ ก า ลวดลายที ่ ถ ู ก ออกแบบเต็ ม ไปด ว ย
เอกลั ก ษณ ข องความแตกต า งในแต ล ะแผ น
ถูกนำเสนอใหรูสึกถึงความหรูหราที่ลึกลับและ
ไมเหมือนใคร

Soapstone Nero
Surface : Matt / size 60x120 cm.
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Soapstone Series
X-Porcelain
Surface : Matt
Rectified

R10

Available in size 30x60 cm./60x60 cm./60x120 cm.

Beige

Grigio

Nero

X-Porcelain
Surface : Anti-Slip
Rectified

R11

Available in size 30x60 cm.

Beige

Grigio

Nero

Recommended

COTTO Tile Grout Color

R11
Anti-Slip
Anti Slip

Find your proper
Collecting
the Perfect
tile surface
Tiles
tile every
for
surface
functional
for your purpose
areas

White
Smoke Grey
Ivory
Black
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R10

แนะนำ พื้นที่แหง

พื้นหองอาหาร/หองครัว
พื้นหองนั่งเลน
พื้นที่ภายในอาคาร

Ristretto Series

Ceppo Series

Grigio

Nero

Light

Rivendell Series

Grey

Brown

กระเบื้องลดความเสี่ยง
การลื่นลม (R11)

Available in size 40x40 cm.

Brown

Beige

Grigio

Dark Grey

Woodcraft Series

Riverwood Series

Ash

Beige

Walnut

Oak

Available in size 20x120 cm.
Rectified

Anti-Slip

Macaras Series

Remark:

Available in size 40x40 cm.

Graphite

Ceppo Series

R11 : Anti-Slip
ระดับที่ชวยลดความเสี่ยงการลื่น*

Thorin Series

Available in size 40x40 cm.

Earth

Intenso

พื้นหองน้ำสวนเปยก
ลานซักลาง
พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ภายนอกอาคาร

Available in size 30x60 cm.
Rectified

Available in size 30x60 cm.

Available in size 30x60 cm./60x60 cm./60x120 cm.
Rectified

Beige

R11

แนะนำ พื้นที่เปยก

Available in size 20x120 cm.
Rectified

Dark

Ceppo Beige / Grigio
Surface : Anti-Slip / Available in size 30x60 cm.
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HYGIENIC
TILE

Since bacteria are all in everyday life, COTTO develops
technology to create your personal healthy living under
the concept of ‘Hygienic Product’ which inhibits the growth
of bacteria by integrating Silver Nano permanently into the
color glaze of tiles during firing process. The Hygienic
property is also active throughout the lifetime use of
products, certified by Japanese Industrial Standards
(JIS Z 2801).

กระเบื้องยับยั้ง
การเจริญเติบโต
ของเชือ
้ แบคทีเรีย

เพราะเชือ
้ แบคทีเรียอยูร อบตัวเราในทุกๆวัน COTTO จึงใสใจในทุกรายละเอียด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ โดยการพัฒนากระเบื้องที่มีสวนผสมของ
สารซิลเวอรนาโนในเนื้อสี เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง
ไดรับการรับรองผลการทดสอบและควบคุมโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมญีป
่ น
ุ
JIS Z-2801 จากสถาบันภายนอก

Grandis Series
X-Porcelain
Hygienic Tile
Surface : matt
Rectified

R10

Available in size 20x120 cm.

Recommended areas : Special room, Kitchen, Living Room, Foyer
แนะนำใหใชกบ
ั พืน
้ ทีิ่ ทีต
่ อ
 งการดูแลเปนพิเศษจากเชือ
้ แบคทีเรีย เชน หองครัว
หองอาหาร หองนั่งเลน หองที่มีทางเดินเขาจากภายนอกอาคาร

To create your own unique style
and precious moment of life with
the design of priceless teak coming
with gorgeous look, concept 'Vintage
Loft' and Hygienic property.

มีเอกลักษณอยางมีสไตลดวยลวดลาย
ไมสก
ั อันทรงคุณคาทีถ
่ ก
ู ออกแบบในสไตล
Vintage Loft อย า งลงตั ว มาพร อ ม
คุณสมบัติ Hygienic ยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียเพื่อปกปองบานของ
คุณใหสะอาดไดยาวนานขึ้น

Hygienic

Recommended

‘Silver Nano’ inhibits the bacterial
growth throughout the lifetime
use of products

COTTO Tile Grout Color
White
Earth Brown
Choco
Oak

Malt

Grandis Malt
Hygienic Tile / size 20x120 cm.

Cinnamon

Sepia

Smoke
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HYGIENIC
TILE

กระเบื้องยับยั้ง
การเจริญเติบโต
ของเชือ
้ แบคทีเรีย

Hygienic

Parthenon Series
Floor Tile
Hygienic Tile
Surface : Satin
Rectified
Available in size 60x60 cm.

Inspired by the elegant marble 'Golden Spider'
which comes with the luxuriously tender golden
veins on the creamy white surface, also offers
a sensational soft touch 'Satin Surface' and
Hygienic property.

‘Silver Nano’ inhibits the bacterial
growth throughout the lifetime
use of products

แรงบันดาลใจจาก Golden Spider Marble ที่ลดทอน
ความยุงเหยิงของเสนริ้วสีทองลง ใหเหลือเพียงริ้วลาย
บางเบาบนพืน
้ ผิวสีขาวสะอาดสบายตา ลวดลายอันเบานุม

ออนชอย มาพรอมผิวสัมผัส Satin ทีเ่ พิม
่ ความละมุนของ
ลวดลายให เ ด น ชั ด มากขึ ้ น ยิ ่ ง ไปกว า นั ้ น ยั ง มาพร อ ม
คุณสมบัติ Hygienic ยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ทีจ
่ ะทำใหการใชงานในทุกพืน
้ ทีเ่ ต็มไปดวยความมัน
่ ใจมากขึน
้
Recommended

COTTO Tile Grout Color

White

White
Smoke Grey

Parthenon White
Hygienic Tile / size 60x60 cm.
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WELL
BEING
Collection

‘Take Care’ of every moment
of life,to live, laugh and learn
gratefully

R11
Anti Slip
กระเบื้อง
ลดความเสี่ยง

แนะนำ พื้นเปยกน้ำ
พื้นหองน้ำสวนเปยก
ลานซักลาง
พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ภายนอกอาคาร

การลื่นลม

HYGIENIC
TILE

แนะนำ

หองครัว/หองอาหาร
หองนั่งเลน
หองที่มีทางเดินเขาจาก
ภายนอกอาคาร

กระเบื้องยับยั้ง
การเจริญเติบโต
ของเชือ
้ แบคทีเรีย
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METEOR
Grespania’s METEOR series is a full body technical
porcelain made up of a homogeneous, compact
mixture of clays and natural materials with a high
proportion of recycled products making it a very
natural, environmentally-friendly porcelain option.
The METEOR series boasts extremely high technical
specifications ensuring it is very recommendable for
high-traffic areas. Due to the versatility of the product,
the METEOR series can offer itself to a multitude of
solutions for diverse tiling applications, able to
differentiate itself by means of varied textures
satisfying anti-slip requirements and in some cases
energy-savings.
The METEOR collection is the ideal solution for
architectural and interior-design projects that
demand technical, ecologically friendly as well as
stylish solutions.

Exclusively at COTTO LiFE

Meteor
PORCELAIN TILE / FULL BODY

Hygienic Tile
Surface : Pulido(R9)/Natural(R10)/Relieve(R11)
Thickness : 10 mm.
Rectified
Available in size 30x60 cm./60x60 cm.

R9

R10 R11

Blanco

Hygienic Tile
Surface : Natural(R10)/Relieve(R11)
Thickness : 10 mm.
Rectified
Available in size 30x60 cm.

R10 R11
Antracita

Negro

Meteor Blanco
Hygienic Tile / size 60x60 cm.
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Meteor Antracita
Hygienic Tile / size 30x60 cm.
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WELL
BEING
Collection

‘Take Care’ of every moment
of life, to live, laugh and learn
gratefully

White

Smoke Grey

กาวยาแนว คอตโต (TILE GROUT)

Grey

Grey Cement

Sliver Grey

Granite

Black

Ivory

Light Cream

กาวยาแนว คอตโต นาโนพลาสเตอร
สำหรับ หองน้ำ
ปองกันที่ตนเหตุของราดำ
ทนทานกรด และน้ำยาทำความสะอาดหองน้ำ

GROUT: COTTO NANO PLASTER
FOR BATHROOM

Anti black mold and fungi
Acid resistance from acid bathroom cleaner

กาวปูกระเบื้อง คอตโต นาโนพลาสเตอร
สำหรับ หองน้ำ

ระเบียง พื้นทางเดินนอกอาคาร ฯลฯ

กาวยาแนว คอตโต นาโนพลาสเตอร
สำหรับ สระวายน้ำ

ทนทานสารคลอรีน หรือเกลือที่ ใช ในสระวายน้ำ
เนื้อกาวแนน แข็งแรงสูง ทนทานแรงดันของน้ำ
ไมแตกราว ใชกับรองยาแนวขนาด 2-15 มม.
แรงยึดเกาะสูง ลดปญหาการหลุดลอน ไดดีกวายาแนวชนิดทั่วไป
สามารถใชงานในพื้นที่ภายนอก ที่มีอุณหภูมิสูง
ปองกันที่ตนเหตุของราดำ
ปลอดภัยตอสุขภาพ

GROUT: COTTO NANO PLASTER
FOR SWIMMING POOL

Resistant to chlorine chemical or salt in

ยึดติดแนนสนิท ปองกันปญหากระเบื้องหลุดลอน
เนื้อแนน ไมยุบตัวหลังแหงสนิท

ADHESIVE: COTTO NANO PLASTER
FOR BATHROOM
High bonding strength
Easy for tiling and easy leveling

Cream

* ใชไดกับทุกพื้นที่ ภายนอกอาคาร บริเวณรอบสระ ที่จอดรถ

กาวซีเมนต คอตโต (TILE ADHESIVE)

30 SHADES

* ใชไดกับทุกพื้นที่ ภายในอาคาร
หองนั่งเลน หองครัว หองนอน ฯลฯ

Beige

Vanilla

Earth Brown

Brick Brown

Golden Brown

Milk Tea

กาวปูกระเบื้อง คอตโต นาโนพลาสเตอร
สำหรับ สระวายน้ำ
ยึดเกาะแนน ลดปญหา กระเบื้องหลุดลอนในสระน้ำ

ดวยสารลาเท็กซพอลิเมอรและเคมีภัณฑชนิดพิเศษ ผสานกับ
โมเลกุลขนาดเล็ก ของนาโนพลาสเตอรที่ชวยเพิ่มแรงยึดเกาะ
และยืดหยุนตัวไดดีตางจาก ปูนซีเมนตทั่วไป

ADHESIVE: COTTO NANO PLASTER
FOR SWIMMING POOL
High bonding strength
Easy for tiling and easy leveling

Choco

Oak

Yellow

Pink

Ruby Pink

Brick

Terracotta

Light Blue

Marine Blue

Indigo Blue

Light Green

Leaf Green

Chinese Jade

Royal Emerald

Fulf ill Your Masterpiece

