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เมื่อ Technology เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดการ
ชีวิตประจำ�วันที่เร่งรีบ สุขภัณฑ์ VERZO คือการนำ�
ขั้นกว่าของนวัตกรรมที่ผสมผสานประสิทธิภาพ
สูงสุดในการตอบสนองการใช้งานอย่างรวดเร็ว
และการออกแบบรายละเอี ย ดการใช้ ง านที่ ใ ส่ ใ จ
ความสบายในทุ ก สั ม ผั ส เพื่ อ เติ ม เต็ ม ทุ ก ความ
ต้องการให้คุณพร้อมเริ่มต้นในทุกๆ วัน

C10207

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ใช้น้ำ� 3.8 ลิตร
430 x 670 x 520 mm.

39,900.-

Powerful Flushing with “Power Jet” System
ชำ�ระล้างทรงพลังด้วยระบบ Jet เพิ่มแรงทำ�ความสะอาดรวดเร็ว
ได้อย่างหมดจดด้วยปริมาณน้�ำ เพียง 3.8 ลิตรพร้อมระบบออโต้
ทำ�งานได้ในที่มืดและตัวโถสุขภัณฑ์ดีไซน์พิเศษแบบไร้ขอบเพื่อการ
ทำ�ความสะอาดได้อย่างสูงสุด

ฟรี ค่าสำ�รวจหน้างาน รื้อถอน ติดตั้ง ค่าเดินสายไฟระยะไม่เกิน 4 เมตร
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Highlight Functions
Auto Open - Close

Auto Flushing

LED Night Light

Special Nozzle

Warm Seat

Remote

IPX4

Warm Air Dryer

Powerful Stainless Nozzle
ก้านฉีดชำ�ระทำ�จากสเตนเลส หรูหรา ทนทานต่อการ
กัดกร่อน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกครั้งที่ใช้งาน
เพื่อสุขอนามัย

Remote Control
รีโมทคอนโทรลไร้สาย มาพร้อมปุ่มกด
ขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายขึ้น

IPX 4 Standard
ฝารองนั่งระบบกันน้ำ�ทำ�ให้มั่นใจในการใช้งานสุขภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
สูงสุดสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติเป็นระบบที่ทำ�งานโดยอาศัยเซ็นเซอร์ในการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมถึงรีโมท

Comfort with Warm Seat
ระบบฝารองนั่งอุ่น สามารถปรับ
อุณภูมิได้ 3 ระดับ

Warm Air Dryer

ระบบเป่าลมอุ่น สามารถปรับ
อุณภูมิได้ 3 ระดับ

LED Night Light

แสงไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ไม่รบกวนสายตาตอนกลางคืน
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SERIES

OPTIMUM
E-RX
ที่ สุ ด แห่ ง ความคุ้ ม ค่ า ของสุ ข ภั ณ ฑ์ อั ต โนมั ติ โ ดดเด่ น
ด้ ว ยรู ป ลั ก ษณ์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เติ ม เต็ ม ทุ ก ช่ ว ง
เวลาแห่ ง ความสุ ข ให้ คุ ณ และครอบครั ว จากแนวคิ ด
“THE TRUE ESSENCE OF MODERN LIFESTYLE”
เ ร า คิ ด จ า ก “ คุ ณ ” เ พื่ อ “ คุ ณ ” สุ ข ภั ณ ฑ์ อั ต โ น มั ติ ที่ จ ะ
ช่ ว ย เ ป ลี่ ย น นิ ย า ม แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ไ ป
ตลอดกาลยกระดั บ คุ ณ ภาพการใช้ ชี วิ ต ในทุ ก มุ ม มอง

C10257

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ใช้น้ำ� 4.8 ลิตร
430 x 760 x 525 mm.

34,900.-

Auto Open/Close

ฝาเปิด-ปิด อัตโนมัติ ด้วยระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่าน
Microwave Technology ที่ให้ความรวดเร็วและแม่นยำ�ยิ่งขึ้น

Flushing System

ระบบชำ�ระล้างทรงพลัง V-Silent เทคโนโลยีเฉพาะ
จากคอตโต้ ซึ่งประสิทธิภาพชำ�ระล้างสูง เสถียร ไร้
เสียงรบกวน ด้วยน้�ำ เพียง 4.8 ลิตร พร้อมระบบ
ออโต้ทำ�งานได้ในที่มืด

IPX4 Standard

ฝารองนั่งระบบกันน้ำ� ทำ�ให้มั่นใจในการ
ใช้งานสุขภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

Warm Seat
Stainless Nozzle Sterilization

ก้านฉีดชำ�ระสเตนเลสหรูหราทนการกัดกร่อนผ่านการ
ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกครั้งที่ใช้งานเพื่อสุขอนามัยที่ดี
Rich Bubble Care Massage Wash
ระบบนวดชำ�ระนุ่มนวลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
ลดการระคายเคืองต่อผิวสัมผัส

Remote Control

รีโมทคอนโทรลไร้สาย มาพร้อมปุ่มกด
ขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายขึ้น

ระบบฝารองนั่งอุ่นสามารถปรับอุณภูมิได้
5 ระดับ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

Warm Air Dryer

ระบบเป่าลมอุ่น สามารถปรับอุณภูมิได้
3 ระดับ เพื่อความผ่อนคลายที่มากกว่า

LED Night Light

แสงไฟส่องสว่างอัตโนมัติไม่รบกวนสายตา
ตอนกลางคืน
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SUBMARINE
ใช้ชีวิตให้แตกต่างอย่างสุนทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ ครบครัน
เพื่อสะท้อนความเป็นตัวคุณ
C10120H

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ใช้น้ำ� 6 ลิตร
ระบบ SIPHON JET
385 x 720 x 510 mm.

32,900.KNOB FUNCTION
AUTO
OPEN-CLOSE

ตอบโจทย์การใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบควบคุม
การทำ�งานด้านข้าง เลือกปรับแรงดันน้�ำ /อุณหภูมไิ ด้

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลสผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

แห้งสบายด้วยระบบเป่าลมอุ่น ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

ฝารองนั่งระบบกันน้ำ� มั่นใจในการใช้งานที่ปลอดภัย

ฟังก์ชน
ั เพือ
่ ความสบายมากกว่าให้คณ
ุ พร้อมเริม
่ เช้าวันใหม่
ระบบฝารองนั่งอุ่น และระบบเป่าลมอุ่นที่สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ
แสงไฟส่องสว่างอัตโนมัตตอนกลางคืน พร้อมระบบชะรำ�ล้าง ไซฟอน เจท 6 ลิตร

ระบบ Auto - Flushing ชำ�ระอัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งาน
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FRIGATE

พบกับเทคโนโลยีที่ผสานรูปลักษณ์แห่ง
ความสวยงามเหนือกาลเวลา พร้อมรูป
ทรงสุขภัณฑ์ที่เข้ากับสรีระคุณ

C10121H

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ใช้น้ำ� 6 ลิตร
ระบบ SIPHON JET
410 x 675 x 510 mm.

27,900.-

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลสผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ระบบ Auto - Flushing ชำ�ระอัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งาน

ระบบฝารองนั่งอุ่น และ ระบบเป่าลมอุ่น ที่สามารถปรับระดับอุณหภูมไิ ด้
5 ระดับ แสงไฟส่องสว่างอัตโนมัตตอนกลางคืน

ฝารองนั่งระบบกันน้ำ� มั่นใจในการใช้งานที่ปลอดภัย
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ระบบการชำ�ระล้าง

“ สะอาดหมดจด
กดครั้งเดียว ”

FLUSHING SYSTEM

V-SILENT

TRIPLEX FLUSH

SIPHON JET

WASH DOWN

ระบบชำ�ระล้างทรงพลัง
มีประสิทธิภาพชำ�ระล้างสูง
เสถียร ไร้เสียงรบกวน

ระบบชำ�ระล้างที่ควบคุมเส้นทางการ
ไหลของสายน้ำ � อย่ า งทั่ ว ถึ ง รอบโถ
ลดโอกาสการเกิดคราบสกปรก

รูเจ็ททรงพลังปล่อยน้ำ�ได้เร็ว
ช่วยให้สะอาดหมดจดโดยรูเจ็ท
จะเป็นตัวส่งน้�ำ ทำ�ให้เกิดแรงดูด

ระบบน้ำ � ใหม่ แ ทนที่ น้ำ � เก่ า โดยใช้ ค วาม
แรงของน้ำ�จากที่สูง สามารถตักราดได้
ในกรณีน้ำ�ไม่ไหลหรือปั้มเสีย

คุณเลือก...เพื่อโลกได้
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ นการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
ปั ญ หาขยะของเสี ย และมลพิ ษ จากการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการดํารงชีวิตทวีความ
รุ น แรงขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเอสซี จี ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทสํ า คั ญ ขององค์ ก รต่ อ การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวตลอดระยะเวลา105ปีเอสซีจีมุ่งมั่นในการส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน(SCG Circular Way) ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า
บริการและโซลูชัน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตให้กับคนในสังคม

ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ล ด โ ล ก ร้ อ น ผ่ า น
กระบวนการที่ ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
CO2 ได้เหนือมาตราฐาน
(Climate Resilience)

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน
ผ่านมาตราฐานของSCG GreenChoiceด้านการป
ระหยัดน้ำ�เมื่อเทียบกับ มอก.
(Circular Economy)

สุขภาพและ
สุขอนามัยที่ดี
(Well-being)
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ULTRA CLEAN+

ทำ�ไมต้อง

“อัลตร้า คลีน พลัส”
COTTO

ได้ท�ำ การค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีสารใหม่ที่มีชื่อ

ว่า “ULTRA CLEAN+” ที่จะช่วยลดการสะสมเชื้อโรค ได้ด้วย
ตัวเอง 99% ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสาร ULTRA CLEAN+
นี้จะเข้าไปช่วยประสานเนื้อเซรามิกให้ยึดเกาะตัวแน่นมากยิ่ง
ขึ้ น ลดช่ อ งว่ า งเนื้ อ เซรามิ ก ก่ อ นนำ � ไปเผาด้ ว ยอุ ณ หภู มิ สู ง
ทำ�ให้เนื้อเซรามิกเนียนเรียบลื่นลดการเกาะติดของเชื้อโรคทน
ต่อการขัดถูอีกด้วย ทำ�ให้มั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่ง
ลักษณะของสารเคลือบเนื้อดินชั้นแรกจะพ่นสีขาวชั้นที่ 2 จะ
พ่นเคลือบสาร ULTRA CLEAN+ เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ

Test duration (hours)

สู ง ทำ � ให้ ส ารเคลื อ บคงทนเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น กั บ เนื้ อ เซรามิ ค
และมีประสิทธิภาพช่วยลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียและคราบ
สกปรกได้ยาวนาน

่ สกปรกบนพื้นผิว
ภาพจำ�ลองตัวอย่างสิง

พื้นผิวสุขภัณฑ์ทัว่ ไป
Normal Surface

พื้นผิวสุขภัณฑ์ Ultra Clean+
Ultra Clean+ Surface
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Waving
Sensor System
สุขภัณฑ์เซ็นเซอร์โบกชำ�ระล้าง

ชำ�ระล้างทันที
เพียงโบกมือผ่าน
ตัวส่งสัญญาณ
ติดตั้งได้ทุกที่
ไม่ใช้ไฟฟ้า

สะอาด
สะดวกสบาย
สุขภัณฑ์เซ็นเซอร์โบกชำ�ระล้าง

เทคโนโลยีสารเคลือบตัวใหม่ของ COTTO
√ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99%
√ ผิวเรียบลดการสะสมคราบสกปรกและทนทานต่อการขัดถูได้ดียิ่งขึ้น

Special price for
		Touchless Series
C126227 Mood Touchless

สะอาด (Hygiene)
· ไม่ต้องสัมผัส สิ่งสกปรก เพียงใช้มือโบกผ่าน Unit Flush
· Ultraclean+เทคโนโลยีสารเคลือบยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เรียบลื่นลดการสะสมคราบสกปรก

สุขภัณฑ์สองชิ้น มู้ด ทัชเลส
4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 715 x 795 mm.

		5,990.-

C105327 Micc Touchless
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว มิค ทัชเลส
4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
375 x 715 x 715 mm.

สะดวกสบาย (Convenience for using)
· ไม่ต้องเอื้อมฟลัชด้านหลังเหมาะกับผู้ใช้งาน Universal Design
· ฟลัชชำ�ระทันทีเพียงใช้มือโบกผ่าน Unit Flush ระยะ 2.5-4 ซ.ม.
· หมดกังวลเรื่องความชื้นแบตเตอรี่อยู่ใน Waterproof IPX7
· ประหยัดพลังงานกว่าด้วยการใช้ Hydraulic ในการเปิดปิดวาล์ว
ต่างจากทั่วไปที่ใช้มอเตอร์
· Fliter ป้องกันการอุดตันของตะกรันจากน้ำ�

		6,990.ติดตั้งและใช้งานง่าย (Hassle Free)

C135137 Hercules Curve Touchless

· มีปุ่ม Override ในการกดฟลัชในกรณีที่ถ่านหมด
· ไม่ต้องเดินไฟใช้เพียงถ่าน (Battery)

สุขภัณฑ์สองชิ้น เฮอร์คิวลิสเคริร์ฟ
ทัชเลส 4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
450 x 745 x 780 mm.

		9,900.-

NEW NORMAL IS NOW
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PREMIUM SENSES - COMFORT SEAT

HERCULES
CURVE
“Thoughtful Design” นิยามใหม่ของเทคโนโลยีที่ให้มากกว่าความทันสมัย
ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์การใช้งาน”

Concealed Messy Wiring
ดีไซน์แบบซ่อนสาย หมดปัญหา
เรื่องสายไฟกวนใจ

C101927(CV9)

C135127 (CV9)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่นเฮอร์คิวลิสเคิร์ฟ
4.8 ลิตร ระบบ V-SILENT
450 x 745 x 600 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่นเฮอร์คิวลิสเคิร์ฟ
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
450 x 745 x 780 mm.

22,900.-

24,900.ฟรี ค่าสำ�รวจหน้างาน
รื้อถอน ติดตั้ง ค่าเดิน
สายไฟระยะไม่เกิน 4 เมตร

Highlight Functions

Warm Seat

LED Night Light

Stainless Steel Nozzle

IPX4

Warm Air Dryer

ระบบชำ�ระล้าง Triplex Flush

ระบบชำ�ระล้าง V-silent

C101907

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
4.8 ลิตร ชนิดท่อลงพื้น
450 x 745 x 600 mm.

		14,900.-

C135107

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เฮอร์คิวลิส
เคิร์ฟ 3/4.5 ลิตร ชนิดท่อลงพื้น
450 x 745 x 780 mm.

9,500.-
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RIVIERA
PRO

“Thoughtful Design” นิยามใหม่ของเทคโนโลยีที่ให้มากกว่าความทันสมัย
สะท้อนภาพลักษณ์ที่สวยงาม ผ่านดีไซน์ที่โค้งมน ตอบโจทย์การใช้งาน”

C105267 (CV10)

C13547 (CV10)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
480 x 750 x 590 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
455 x 735 x 735 mm.

23,900.-

21,900.-

Highlight Functions

LED Night Light

Stainless Steel Nozzle

Warm Seat

IPX4

Power Jet Fushing System

Warm Air Dryer

Concealed Messy Wiring
ดีไซน์แบบซ่อนสาย หมดปัญหา
เรื่องสายไฟกวนใจ

C105257

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
480 x 750 x 590 mm

14,900.-

C13537

สุขภัณฑ์สองชิ้น ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
455 x 750 x 735 mm.

9,900.-
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ลดสัมผัส ลดเสี่ยง

จุดเริ่มต้นของความสะอาดเพื่อทุกคนในบ้าน
ประหยัดพลังงาน ใช้แบตเตอร่ี
AA เพียง 4 ก้อน (ในรุ่น DC)

ปกป้อง สมาชิกในบ้าน ลดสัมผัส
และการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปลอดภัย จากปัญหาไฟรั่ว ด้วย
ชุดเซ็นเซอร์ และ กล่องควบคุม
ทนต่อน้�ำ และความชื้น

ประหยัดน้ำ� หมดปัญหาลืมปิดน้ำ�
ด้วยระบบตัดน้ำ�อัตโนมัติ
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BEST

CT4916DC

PRICE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

2,990.-

CT4918DC

CT4917DC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

2,990.-

CT4901DC

2,990.-

CT4902DC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

3,390.-

3,390.-

CT4905DC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(แบบใช้แบตเตอรี่)

3,990.-

FLEXI-

CHOICE
ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

CT4919DC

ABOVE COUNTER BASIN

ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

COUNTER TOP BASIN

ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์

ตัวก๊อกสามารถหมุนปรับได้
เข้าถึงการใช้งานได้จากทุกมุม
ของอ่างล้างหน้า
SWIVEL SPOUT BASIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
ทรงสูง (แบบใช้แบตเตอรี่)

		4,390.-
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สุขภาวะที่ดีเริ่มได้ที่บ้านคุณ

เปลี่ยนโถปัสสาวะธรรมดาให้เป็นโถปัสสาวะ
ระบบอัตโนมัติ ด้วยชุดอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด
CT4806DCDUF

Free Odor
Automatically flush after
24 hrs of no activity

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์
ระยะติดตั้ง 75 มม. (ใช้แบตเตอรี่)

		5,990.ชุดเซ็นเซอร์และกล่องควบคุม
ทนทานต่อน้ำ� และความชื้น

Pre

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ี

Pre Flush
Automatically clean
the bowl before use

Post

Post Flush
Automatically flush after use

CT4806DCNS

CT4806DCNL

		5,990.-

		5,990.-

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์
ระยะติดตั้ง 45 มม.(Top Inlet)
(ใช้แบตเตอรี่)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์
ระยะติดตั้ง 45 มม. (Back Inlet)
(ใช้แบตเตอรี่)

Post

Post

Free Odor
Automatically flush after
24 hrs of no activity

Free Odor
Automatically flush after
24 hrs of no activity

Post Flush
Automatically flush after use

Post Flush
Automatically flush after use

FLUSH VALVE
ขนาดเล็กกระทัดรัดกว่าเดิมพร้อมปุ่ม MANUAL FLUSH
ใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่

ในกรณีที่แบตเตอรี่พลังงาน
หมดสามารถใช้งานโดยการ
กดปุ่มที่ด้านข้างได้

CT4803S

CT4803P

		9,500.-

		9,500.-

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 45 มม. (ใช้แบตเตอรี่)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 75 มม. (ใช้แบตเตอรี่)
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โถปัสสาวะชาย
ความสบายที่ลงตัว
สะดวก สะอาด ลดกลิ่น
และการเกิดคราบสกปรก
ด้วยสารเคลือบ HYGIENE

C31237AC

โถปัสสาวะชาย รุ่น โดมินิก
พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ชนิดไฟฟ้า (AC)
360 x 215 x 900 mm.

16,800.-

CT457XDUF

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
มีล็อคในตัว

3,990.-

C31227AC

โถปัสสาวะชาย รุ่น ทรูบิก
พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ชนิดไฟฟ้า (AC)
280 x 310 x 680 mm.

11,200.-

CT4571DUF

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

3,190.-

C31207

โถปัสสาวะชาย รุ่น เฮอคิวลิส
325 x 415 x 1000 mm.

10,400.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์ว

CT464SS(HM)

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

1,590.-

C30207

โถปัสสาวะชาย รุ่น โคลเอ
300 x 350 x 690 mm.

3,690.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์ว

CT464SL(HM)

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

1,590.-
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NEW ARRIVAL

SMART MIRROR
ตอบโจทย์ความลํ้าสมัยยุคปัจจุบันด้วยฟังก์ชั่นไฟ LED แสงสีธรรมชาติ
และประหยัดพลังงานพร้อมระบบไล่ฝ้า และ จุดชาร์จไฟแบบ USB ทนฝุ่น
และละอองน้�ำ อายุการใช้งานยาวนานกว่า 36,000 ชั่วโมง สะท้อนความ
เป็นตัวตนผ่านดีไซน์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะคุณ

อุณภูมิแสงเป็นธรรมชาติ

ไล่ฝ้าบนกระจก

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ประหยัดไฟฟ้า

มีช่องเสียบ USB

ป้องกันนํ้าและฝุ่นมาตรฐาน IP44

MIRROR WITH LED

กระจกเงาพร้อมไฟ

MFL001

กระจกเงากรอบโลหะสีดำ�พร้อม
ไฟ LED มีชั้นวางของด้านหลัง
เปิดปิดไฟ และ ระบบไล่ฝ้าด้วย
Touch Sensor
600x800 มม.

MNL002

กระจกเงาแบบไม่มีกรอบพร้อมไฟ
LED ระบบไล่ฝ้า และ usb charger
600 x 800 mm.

4,290.-

		6,590.*แนะนำ�ใช้ร่วมกับ V00153

MNL003

กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ
พร้อมไฟ LED และระบบไล่ฝ้า
600 mm.

4,090.-

*แนะนำ�ใช้ร่วมกับ V00153

MFL002

กระจกเงากรอบโลหะพร้อมไฟ
LED แบบปรับความเข้มแสง
500 x 750 mm.

		

4,890.-

*แนะนำ�ใช้ร่วมกับ V00151
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ตู้ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

HANGING CABINET

กันน้ำ� 100%

V00151

กันน้ำ� 100%

V00153

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Sensation C00341MBK
พลาสวูด ปิดผิวลามิเนตสีน้ำ�ตาลทอง
610 x 605 x 718 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Sensation C00343MBK
พลาสวูด ปิดผิวลามิเนตสีน้ำ�ตาลทอง
900 x 605 x 270 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		16,090.-

		17,390.-

		23,040.-

		25,590.-

ราคาพร้อมอ่าง

ราคาพร้อมอ่าง

เฟอร์ นิ เ จอร์ ดี ไ ซน์ โ มเดิ ร์ น ด้ ว ยรู ป แบบหน้ า
บานลิ้นชักมุมโค้งมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการ
ใช้งานที่โดดเด่น
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ให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายไปกับ lifestyle ที่ตอบโจทย์ด้วย
สุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้า รุ่น Simply Modish Series และ
Simply Connect Series โดดเด่นด้วยงานดีไซน์ที่ทันสมัย
ไม่ ซำ้ � ใครมาพร้ อ มฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านที่ ง่ า ยในทุ ก มุ ม มอง
ภายใต้แนวคิด “หลีกหนีความวุ่นวาย ทำ�ชีวิตให้เป็นเรื่อง
ง่ายในทุกวัน”

สุขภัณฑ์ดีไซน์โมเดิร์น มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบ Slim Looks
พร้อมฝารองนั่งแบบ U-Shape เพื่อความนั่งสบายที่เหนือกว่า

C103347(CV4)

C103327(CV4)

		24,900.-

		 22,400.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี คอนเนค
4.8 ลิตร พร้อมฝา C9204 คอนวินิค
ระบบ V-SILENT
390 x 725 x 525 mm.

C103347

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี คอนเนค
4.8 ลิตร ระบบ V-SILENT
370 x 725 x 525 mm.

		 14,200.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร พร้อมฝา C9204 คอนวินิค
ระบบ TRIPLEX FLUSH
390 x 710 x 705 mm.

C103327

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
375 x 710 x 705 mm.

		 9,900.-

ฟรี ค่าสำ�รวจหน้างาน รื้อถอน ติดตั้ง ค่าเดินสายไฟระยะไม่เกิน 4 เมตร

C125317(CV4)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร พร้อมฝา C9204 คอนวินิค
ระบบ TRIPLEX FLUSH
390 x 725 x 755 mm.		

		16,900.-

C125317

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ซิมพลีิ คอนเนค
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
365 x 675 x 755 mm.		

		

6,500.-
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สุขภัณฑ์ดีไซน์โมเดิร์น มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบ Slim Looks ที่ตอบโจทย์
Lifestyle คนรุ่นใหม่ สามารถสะท้อนตัวตนของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีสอด
รับกับยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงต้องการ“รูปแบบแห่งความสวยงามที่สะท้อน
ผ่านมุมมองของความเรียบง่าย”

C103247(CV8)

C10327(CV8)

		24,900.-

		21,900.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี โมดิช
4.8 ลิตรพร้อมฝา C9208 คอนวินิค
ระบบ V-SILENT
390 x 725 x 530 mm.

C103247

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ซิมพลี โมดิช
2.5/4 ลิตร พร้อมฝา C9208 คอนวินิค
ระบบ TRIPLEX FLUSH
385 x 710 x 765 mm.

C10327

C12417

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี โมดิช
4.8 ลิตร ระบบ V-SILENT
390 x 725 x 530 mm.

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลีโมดิช
2.5/4 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
370 x 710 x 765 mm.

C001027
อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลี โมดิช 80
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
800 x 400 x 180 mm.

C022607
อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลิ โมดิช
ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์
555 x 450 x 168 mm.

		15,200.-

		6,900.-

C001017

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลิ โมดิช
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
550 x 400 x 180 mm.

		2,750.-

C12417(CV8)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ซิมพลี โมดิช
2.5/4 ลิตร พร้อมฝา C9208 คอนวินิค
ระบบ TRIPLEX FLUSH
385 x 710 x 665 mm.

12,900.-

		3,500.-

C005907

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลิ โมดิช
ชนิดแขวนผนัง
550 x 460 x 170 mm.

2,590

		18,900.-

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ซิมพลีโมดิช
2.5/4 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
370 x 710 x 665 mm.

		8,500.-

C001057
อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลิ โมดิช
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
555 x 450 x 185 mm.

		3,690.-
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Highlight Function / ฟังก์ชั่นพิเศษ

ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า

WARM SEAT & WARM AIR DRYER
ฝารองนั่งและระบบเป่าลมอุ่น
ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

LED NIGHT LIGHT
แสงส่องสว่างยามกลางคืน

SOFT CLOSE
เปิด-ปิด อย่างนุ่มนวล
ป้องกันการกระแทก

STAINLESS STEEL NOZZLE
ก้านฉีดชำ�ระสเตนเลส ผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วย UV ทุกครั้งที่ใช้งาน

REMOTE CONTROL
ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้ว

SIDE PANEL CONTROL
แผงควบคุมการทำ�งาน
ด้านข้าง

SQUARE SHAPE

D-SHAPE

C9204

C9208

385 x 515 x 110 mm.

390 x 505 x 130 mm.

		13,500.-

		13,500.-

ELONGATE SHAPE

C9205

380 x 520 x 110 mm.

13,500.-

C9206

405 x 520 x 110 mm.

13,500.-

C9203

455 x 535 x 145 mm.

12,500.-

C9207

455 x 520 x 130 mm.

9,000.-

20
บอกลา!

ห้องน้�ำ ทีเ่ ปียกแฉะ

เปลี่ยนห้องน้ำ�ให้ สมาร์ท ง่าย ๆ

ด้วย ฝารองนั่งพร้อมระบบชำ�ระอัตโนมัติ

พื้นห้องน้ำ�แห้ง ลดการเจริญเติบโต
ของเชื้อราและแบคทีเรีย

ไม่มีกลิ่นกวนใจ ด้วยระบบเป่า
ลมอุ่น พร้อมระบบฟอกอากาศ

ELONGATE SHAPE

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ฮาโมนี 3/4.5 ลิตร
พร้อมฝา C9205 คอนวินิค
ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 720 x 702 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฮาโมนี
2.5/4 ลิตร พร้อมฝา C9205
คอนวินิค ระบบ WASH DOWN
395 x 705 x 790 mm.

17,900.-

C110507(CV6)

C110507(CV7)

		20,900.-

		19,900.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ฮาโมนี
3/4.5 ลิตร พร้อมฝา C9206
คอนวินิค ระบบ TRIPLEX FLUSH
455 x 702 x 720 mm.

20,900.-

C167507(CV5)

ลดการใช้กระดาษชำ�ระ
เนื่องจากมีระบบชำ�ระล้างและเป่าลมอุ่นให้เลือก
ใช้ เพื่อรักษาความสะอาดและถูกสุขอนามัย

“ ถ้าคุณชอบเสน่ห์ของความสวยงาม เรียบง่าย
ฝารองนั่งแบบ Elongate Design ตอบโจทย์ความเป็นคุณ ”

C110507(CV5)

		

ระบบกรองน้�ำ ช่วยให้หัวฉีดน้�ำ
ไม่อุดตันและทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

C167507(CV6)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฮาโมนี
2.5/4 ลิตร พร้อมฝา C9206
คอนวินิค ระบบ WASH DOWN
395 x 705 x 790 mm

17,900.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ฮาโมนี
3/4.5 ลิตร พร้อมฝา C9207
คอนวินิค TRIPLEX FLUSH
455 x 702 x 720 mm

C167507(CV7)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฮาโมนี
2.5/4 ลิตร พร้อมฝา C9207
คอนวินิค ระบบ WASH DOWN
455 x 790 x 705 mm

16,900.-

C126207(CV7)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น มู๊ด
3/4.5 ลิตร พร้อมฝา C9207
คอนวินิค ระบบ TRIPLEX FLUSH
400 x 715 x 795 mm.

15,900.-
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• ก้านแบบหมุน
กระชับมือ

CVN92204

370 x 495 x 57.5 mm.
• ระบบชำ�ระล้าง
ก้านฉีดอัติโนมัติ

• ก้านกดขนาด
ใหญ่ใช้งานง่าย

RECTANGLE SHAPE

CVN92200

380 x 500 x 65 mm.

1,650

C107127(CN)

• ฝาเปิด-ปิดนุ่มนวล
ป้องกันการกระแทก

• ถอดทำ�ความ
สะอาดง่าย

ELONGATE SHAPE

U-SHAPE

CVN92202

370 x 500 x 60 mm.

1,650

C17087(CN)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น แกรนด์ ทีทรากอน
6 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ SIPHON JET
425 x 720 x 655 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ทีทรากอน
3/4.5 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ WASH DOWN
395 x 685 x 810 mm.

C1142(CN4)

C126207(CN4)

15,600.-

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น พริช II
6 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ SIPHON JET
400 x 755 x 680 mm.

8,100.-

1,750.-

• ติดตั้งง่ายๆ
ด้วยตนเอง

8,500.-

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น มู๊ด
3/4.5 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 715 x 795 mm.

6,300.-

CVN92201

370 x 500 x 65 mm.

1,650

C1142(CN1)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น พริซ II
6 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ SIPHON JET
400 x 755 x 680 mm.

8,500.-

C13330(CN4)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เซลล่า
3/4.5 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ WASH DOWN
390 x 720 x 795 mm.

4,850.-

มั่นใจสะอาดยิ่งขึ้น

ROUND BOWL SHAPE

CVN92203

370 x 480 x 60 mm.

1,650

C13430(CN1)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น รอนด้า
3/4.5 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ WASH DOWN
430 x 715 x 790 mm.

4,500.-

C13444(CN4)

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น บูม
4.5 ลิตร พร้อมฝาคอนวีเนียนซ์
ระบบ WASH DOWN
390 x 715 x 795 mm.

3,650.-
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สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

ONE PIECE
TOILET

C101907

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น เฮอร์คิวลิส
เคิร์ฟ 4.8 ลิตร ระบบ V-SILENT
450 x 745 x 600 mm.

14,900.-

C10347

สุขภัณฑชิ้นเดียว รุ่น พอส
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON VORTEX
450 x 760 x 580 mm.

12,900.-

C105507

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มู้ด
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 715 x 715 mm.

6,690.-

C105257

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
480 x 750 x 590 mm.

14,900.-

C110507

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ฮาโมนี
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 720 x 702 mm

10,900.-

C1142

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น พริซ II
6 ลิตร ระบบ SIPHON JET
400 x 755 x 670 mm.

6,590.-

C10527

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น แกรนด์
ริเวียร่า 6 ลิตร ระบบ SIPHON JET
460 x 720 x 650 mm.

12,900.-

C105407

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น วาเลนโต
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
460 x 760 x 690 mm.

8,900.-

C1053

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มิค 3/4.5 ลิตร
ระบบ SIPHONIC WASH DOWN
375 x 715 x 715 mm.

5,590.-

C107127

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
รุ่น แกรนด์ ทีทรากอน 6 ลิตร
ระบบ SIPHONIC WASH DOWN
425 x 720 x 655 mm.

14,600.-

C1015

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
รุ่น แมค 3/4.5 ลิตร
ระบบ SIPHONIC WASH DOWN
410 x 740 x 595 mm.

7,330.-

C11000

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น เวิร์ธ
3/4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
390 x 715 x 770 mm.

4,390.-
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สุขภัณฑ์สองชิ้น
TWO PIECE TOILET
C13537

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ริเวียร่า โปร
4.8 ลิตร ระบบ SIPHON JET
455 x 750 x 735 mm.

9,900.-

C135107

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
450 x 745 x 780 mm.

		9,500.-

C167507

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฮาโมนี
2.5/4 ลิตร ระบบ WASH DOWN
395 x 705 x 790 mm.

7,500.-

C126207

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น มู้ด
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 715 x 795 mm.

5,190.-

C13440

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เบ็น
3/4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
375 x 740 x 785 mm.

3,190.-

C17087

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ทีทรากอน
3/4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
395 x 685 x 810 mm.

6,290.-

C17027

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น สเปซโซลูช่ัน
3/4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
360 x 675 x 790 mm.

5,090.-

C13930

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น อเล็กซ์
6 ลิตร ระบบ SIPHONIC WASH DOWN
390 x 740 x 775 mm.

2,990.-

C125317

C126217

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ซิมพลี คอนเนค
3/4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
365 x 675 x 755 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น มู๊ด
4.5 ลิตร ระบบ TRIPLEX FLUSH
380 x 715 x 795 mm.

C13330

C13430

6,500.-

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เซลล่า
3/4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
390 x 720 x 795 mm.

3,990.-

5,390.-

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น รอนด้า
3/4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
430 x 715 x 790 mm.

3,490.-

พื้นที่จำ�กัด
ความสุขไม่จ�ำ กัด

C13444

สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น บูม
4.5 ลิตร ระบบ WASH DOWN
390 x 715 x 790 mm.

2,590.-
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CLASSIC
STYLE

C10617

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 4.5 ลิตร
ระบบ SIPHON JET
470 x 770 x 670 mm.

14,790.-

CT1201C18

ดีไซน์คลาสสิคที่คงเอกลักษณ์แห่งความหรูหรา และทรงคุณค่าประหนึ่งสุดยอดงานศิลป์
ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาและสามารถอยู่ร่วมกับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน

C12117

สุขภัณฑ์สองชิ้น 6 ลิตร
ระบบ SIPHON JET
470 x 770 x 785 mm.

10,000.-

CT1200C18

C02957 / C4066

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง
พร้อมขาตั้ง
590 x 510 x 850 mm.

10,770.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

CT2220C18

CT2222C18

CT2221C18

			
4,990.-

		

			
7,900.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
โมโนบล็อก		

3,290.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง

5,290.-

4,600.-

CT2223C18

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ทรงสูง

3,750.-

C05897
อ่างล้างหน้า
ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
590 x 450 x 200 mm.

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
โมโนบล็อกทรงสูง

5,190.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว

CT275C17WS

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อม
ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น

			
14,990.-
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เฟอร์ นิ เ จอร์ ดี ไ ซน์ โ มเดิ ร์ น มาพร้ อ มกั บ รู ป ลั ก ษณ์
เรียบหรที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานและสะท้อน
ตัวตนความเป็นคุณในทุกรายละเอียด
SPECIFICATION
ท็อปหิน Artificial Stone ตัวตู้ Plastwood ปิด ผิว
ลามิเนต กันน้�ำ กันปลวก กันแมลง 100% ไร้กังวล
กั บ ปั ญ หาเฟอร์ นิ เ จอร์ บ วมและเชื้ อ ราตู้ ก ระจก
บานพับ สแตนเลส Soft closed ตู้ล่างลิ้นชัก Soft
closed พร้อมฟังก์ชั่นเก็บของภายใน

เฟอร์นิเจอร์

V01571

DECORATIVE
FURNITURE

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Viva C0156
สี Fumus Gray Oak
530 x 440 x 400 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		5,750.V00162

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Viva C0156
ไม้อัดทนชื้น ปิดผิวเมลามีนลายไม้
530 x 440 x 300 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		1,990.ราคาพร้อมอ่าง Viva C0156

		3,980.-

ราคาพร้อมอ่าง Viva C0156

		7,740.VP0005P2

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สี Sandy Maple
สำ�หรับอ่าง Viva C0156
530 x 440 x 300 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		3,450.ราคาพร้อมอ่าง Viva C0156

		5,440.V00161

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Viva C0156
ไม้อัดทนชื้น ปิดผิวเมลามีนลายไม้
530 x 440 x 300 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		1,990.ราคาพร้อมอ่าง Viva C0156

		3,980.V00111

		6,350.-

ราคาพร้อมอ่าง Quado 90 C0900

		14,950.V00122

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Simply Modish C001017
พลาสวูดสี Fumus Gray Oak Top สีขาว
830 x 550 x 300 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สีพลาสวูดสี Textus Gris
สำ�หรับอ่าง Simply Modish 80 C001027
1000 x 565 x 320 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		6,890.-

		

ราคาพร้อมอ่าง Simply Modish C001017

ราคาพร้อมอ่าง Simply Modish 80 C001027

		9,640.-

หมายเหตุ

VP0009P3

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สีลายไม้ Fumus Gray Oak
สำ�หรับอ่าง Quado 90
868 x 456 x 400 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

ราคาตู้เก็บของยังไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่างล้างหน้า

		

12,900.19,800.-

สีของผลิตภัณฑ์อาจไม่เป็นไปตามสินค้าจริง
อันเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ โปรดสอบถามจากผู้ขาย
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3 รุ่นสุดโมเดิร์น กันน้ำ� 100%

V00131

V00121

V00101

		12,900.-

		9,090.-

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Simply Modish C001017
พลาสวูดสี Textus Gris
900 x 565 x 320 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Simply Modish C001017
พลาสวูดสี Textus Gris
1000 x 565 x 320 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

ราคาพร้อมอ่าง Simply Modish C001017

ราคาพร้อมอ่าง Simply Modish C001017

		10,850.		13,600.-

ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
สำ�หรับอ่าง Simply Modish C001017
พลาสวูดสี Fumus Gray Oak Top แกรนิตดำ�
830 x 550 x 300 mm.
ราคาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมอ่าง

		15,650.-

ราคาพร้อมอ่าง Simply Modish C001017

		11,840.-

ตู้กระจก

MIRROR &
CABINET

V4201

V4202

ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยว
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ผลาสวูดสี Grizzly Linen สีเทาลายผ้า
600 x 800 x 180 mm.

ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ผลาสวูดสี Grizzly Linen สีเทาลายผ้า
900 x 800 x 180 mm.

3,890.-

V4201PW

ตู้แขวนกระจกเงาบานเปิดเดี่ยว
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ไม้อัดทนน้�ำ ปิดผิวเมลามีนลายไม้
600 x 800 x 180 mm.

		3,290.-

		6,190.-

V4202PW

V4201WH

ตู้แขวนกระจกเงาบานเปิดคู่
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ไม้อัดทนน้ำ� ปิดผิวเมลามีนสีลายไม้
900 x 800 x 180 mm.

ตู้แขวนกระจกเงาบานเปิดเดี่ยว
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ไม้อัดทนน้ำ� ปิดผิวเมลามีนสีขาว
600 x 800 x 180 mm.

5,490.-

		3,290.-

V4202WH

ตู้แขวนกระจกเงาบานเปิดคู่
ชั้นเก็บของด้านในปรับระดับ 2 ชั้น
ไม้อัดทนน้�ำ ปิดผิวเมลามีนสีขาว
900 x 800 x 180 mm.

		5,490.-

MC550

กระจกเงาโรมัน วงรี
600 x 800 mm.

1,440.-

MC252

กระจกเงาเพอร์เฟค (R)
600 x 800 mm

1,340.-

MM006

กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ
600 x 800 mm.

1,240.-
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ABOVE COUNTER

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์์

C003427

C003437

เซนเซชั่น เรคแทงเกิล
550 x 405 x 168 mm.

6,800.-

C02427

2,440.-

อ่างล้างหน้า รุ่น วีว่า
550 x 460 x 170 mm.

1,990.-

2,890.-

C02717

อ่างล้างหน้า รุ่น พาร์วิส
450 x 500 x 170 mm.

2,050.-

UNDER COUNTER

C05157

C05117

อ่างล้างหน้า รุ่น ฟรีเซีย 60
605 x 385 x 170 mm.

อ่างล้างหน้า รุ่น ฟรีเซีย ทู
605 x 425 x 205 mm.

2,360.-

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

C0156

อ่างล้างหน้า รุ่น วีว่า
550 x 460 x 168 mm.

3,500.-

อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้า รุ่น มาร์โลว์ 65
656 x 466 x 200 mm.

C02460

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลี โมดิช
550 x 450 x 168 mm.

3,980.-

2,750.-

SEMI-RECESSED

C022607

อ่างล้างหน้า รุ่น ทีทรากอน
550 x 475 x 195 mm.

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลี โมดิช
550 x 400 x 180 mm.

3,690.-

อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

4,950.-

C001017

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลี โมดิช
555 x 450 x 185 mm.

6,900.-

เซนเซชั่น ราวล์
405 x 405 x 168 mm.

5,200.-

C001057

อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมพลี โมดิช 80
800 x 400 x 180 mm.

C003407

เซนเซชั่น สแควร์
405 x 405 x 168 mm.

6,100.-

C001027

C0171

C003417

เซนเซชั่น แคปซูล
550 x 405 x 168 mm.

2,090.-

C01617

อ่างล้างหน้า รุ่น โอลิคซ์
580 x 470 x 240 mm.

1,890.-

WALL HUNG

C0141(N1)

อ่างล้างหน้า รุ่น บริโอ้
(ไม่รวมขาตั้ง)
500 x 440 x 190 mm

1,450.-

C4241

ขาตั้งอ่างล้างหน้า(ครึ่ง)
รุ่น บริโอ้
250 x 295 x 240 mm

660.-

C00581

อ่างล้างหน้า รุ่น เซิร์ฟ เอ็ม
500 x 430 x 185 mm.

1,220.-

C00580

อ่างล้างหน้า รุ่น เซิร์ฟ เอส
500 x 380 x 176 mm.

840.-
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CT1206(HM)

CT1251(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น CANDLE

419.-

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

379.-

CT1177AY

CT1242AY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Waltz

CT1133AY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Xposh

1,150.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบ
ก้านโยก รุ่น Scirocco

3,150.-

ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง

CT2232

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง รุ่น Everett

5,500.-

550.-

เหมาะกับอ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์และฝังครึ่งเคาน์เตอร์
ก๊อกชนิดนี้ทำ�ความสะอาด และใช้งานสะดวก

ก๊อกอ่างล้างหน้าทรงสูง

		

ZH020(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�สำ�หรับฝักบัว
รุ่น CANDLE

2,490.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Linio

2,490.-

เหมาะกับห้องน้ำ�ที่พื้นที่เคาน์เตอร์น้อยหรือที่ไม่เหลือพื้นที่เคาท์เตอร์
ให้ติดก๊อกน้�ำ เหมาะใช้กับอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์

CT237C16

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง รุ่น Cross

		

CT1232AY

3,900.-

CT2263A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง รุ่น Linio

		

3,990.-

CT1114A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยกชนิดติดผนังรุ่น Alto

1,690.-
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1. ก๊อกอ่างล้างหน้าทรงสูง CT144AY#GR2 4,500 บาท 2.อ่างล้างหน้า C003437 WH SENSATION-CAPSULE 7,230 บาท
3. ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันสีทอง ZH019#GR2(HM) 2,990 บาท 4. วาล์วฝังผนังพร้อมวาล์เปลี่ยนทิศทางน้ำ� CT518A#GR2 4,500 บาท
5.ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน CT622#GR2 890 บาท

1. ก๊อกอ่างล้างหน้าทรงสูง ESSENTIA CT1236AY 2,490 บาท 2. อ่างล้างหน้า SIMPLY MODISH C001017 ขาว 2,750 บาท
3. ชุดฝักบัว CT2241W 13,490 บาท
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simple yet approachable
GEO ซีรี่ส์ดึงเสน่ห์จากความเรียบง่ายของรูปทรงเรขาคณิตมารังสรรค์เป็นก๊อกน้ำ�ที่
สามารถเข้ากับอ่างล้างหน้าได้หลากหลายและลงตัว คำ�นวณองศา และสัดส่วนด้วย
ความใส่ใจ ทำ�ให้การใช้งานสะดวกสบาย หมดกังวลเรื่องน้ำ�กระเด็น

CT1198A1(HM)

CT1113A2(HM)

890.-

890.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก

CT1262C51(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

790.-
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สะท้อนภาพ Urban Lifestyle ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้คนมีความกล้าที่จะแสดงตัว
ตนและอิสระทางความคิดที่แตกต่าง การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงความมีเอกลักษณ์ใน
ตัวเอง เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในตัวเต็มเปี่ยม

CT1241A

ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยก

		2,390.CT2301A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก
พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
และสายน้�ำ ดี

		3,290.-

CT1243A

วาลว์เปิด-ปิดน้�ำ ก้านโยก
สำ�หรับฝักบัว

1,890.-

CT2303A

วาลว์ผสมเปิด-ปิดน้ำ�
ก้านโยกชนิดฝังผนัง

2,350.-

CT2304A

วาลว์ผสมเปิด-ปิดน้ำ�ก้านโยก ชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ� (2 ทิศทาง)

		

CT1242AY

ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกทรงสูง

		3,150.CT2302AY

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก
ทรงสูงพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า
แบบกดและสายน้ำ�ดี

		4,100.-

CT2305A

ก๊อกผสมอ่างอาบนํ้าก้านโยก

3,550.-

CT2306A

ก๊อกผสมยืนอาบก้านโยก

2,990.-

3,600.-
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Essentia presents a comfortable user experience and an
appealing design developed through a user-centric design
process that focused on bringing four key values: modern,
premium, outstanding and reliable to a bathroom space
จากสัดส่วนอันโดดเด่นของใบไม้ในธรรมชาติผสานกับเหลี่ยมมุมท
 ี่
ชัดเจนแสดงถึงความหนักแน่น ทรงพลังและสัดส่วนที่ลงตัวของแต่
ละองค์ประกอบ อันเป็น Essential Element สู่ก๊อกน้�ำ ที่สง่างามใน
ทุกมุมมอง

CT1235A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

		1,750.CT2321A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำ�ดี

CT1237A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยก

1,750.-

		2,990.-

CT1236AY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก (ทรงสูง)

		2,490.CT2322AY

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยกพร้อมสะดือ
แบบกดและสายน้ำ�ดี (ทรงสูง)

		3,850.-

CT2323A

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้�ำ แบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้�ำ

3,290.-
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ความงามอันสมมาตรจากรูปทรงเรขาคณิตเกิด
จากเส้นตรงเล็กๆเชื่อมต่อกันจนเกิดรูปทรงของ
ก๊อกน้ำ�ที่ถูกสร้างสรรค์และจัดวางองค์ประกอบที่
ได้สัดส่วนดูเรียบง่ายแต่เกิดดุลยภาพที่โดดเด่น

CT1231A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

1,690.-

CT2261A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด และ
สายน้ำ�ดี

		3,100.-

CT1233A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบ
ก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT1234A

วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ แบบก้านโยก

2,150.-

1,750.-

CT2267A

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้�ำ แบบก้าน
โยกชนิ ด ฝั ง ผนั ง พร้ อ มวาล์ ว
เปลี่ยนทิศทางนํ้า

2,990.-

CT1232AY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก (ทรงสูง)

		2,550.CT2262AY

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ทรงสูง) พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด และสายน้ำ�ดี

		3,990.-

CT2263A

CT2264A

		3,990.-

		2,900.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก (ออกผนัง)

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ�
แบบก้านโยก
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การออกแบบที่เรียบง่าย ให้บรรยากาศนุ่มนวล
ราวกับได้ฟังท่วงทำ�นองไพเราะและมีเสน่ห์ของ
ดนตรีวอลซ์

CT1177AY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยกทรงสูง

1,990.-

CT2401A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำ�ดี

		

CT2402AY

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
ทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสะดือแบบกด

		1,750.-

			
2,450.-

CT2404A

CT2405A

CT1176A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก

1,150.-

CT2403A

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

		
1,490.-

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ�

		
		2,650.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�
แบบก้านโยก

3,850.-

CT1178A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก

1,190.-

CT2406A

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ�
แบบก้านโยก

3,550.-

CT2407A

ก๊ อ กผสมอ่ า งล้ า งหน้ า แบบก้ า น
โยกชนิดออกผนัง

		
		3,900.-

CT6101

ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้�ำ

1,690.-
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LUKE

ห้องน้ำ�สไตล์ Monotone ตัดทอนรายละเอียด
เหลือไว้เพียงความเรียบง่าย และโชว์เนื้อแท้ของวัสดุ

CT1160AN(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

		

CT1161A

990.-

CT2160A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

		

1,520.-

CT1162A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยก

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยกชนิดฝัง

		

915.-

CT2161A

999.-

CT2162A

วาล์ ว ผสมเปิ ด -ปิ ด น้ำ � แบบ
ก้านโยกชนิดฝัง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยกชนิดฝัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ�

1,045.-

1,590.-

NIQUE

CT1216A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก

920.-

CT2249AV

CT1217A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�ฝังผนัง
แบบก้านโยก

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�แบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้�ำ

1,290.-

1,995.-

CT1215A(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก

890.CT2247A

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก

2,450.-

CT2248A

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ�แบบก้านโยก

		3,185.-
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เสกห้องน้ำ�ในฝันของคุณ
ให้หรูหราดั่งโรงแรมห้าดาว
ผ่อนคลายไปกับสายน้�ำ พิเศษของ MIXT series ให้คุณได้
เติมเต็มพลังและความสร้างสรรค์ในตัวคุณอย่างไม่สิ้นสุด
ทั้งสายน้�ำ rain และ Mist

ZF08

ฝักบัว 2 ฟังก์ชั่น ขนาด
15 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน

24,900.-

ZF09

ฝักบัว 2 ฟังก์ชั่น
ขนาด 15 x 15 นิ้ว
ชนิดฝังเพดาน

24,900.-

ชุดฝักบัว
CT2240W

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ�พร้อมฝักบัว
สายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น, ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8 นิ้ว

		13,490.-

CT2307W

ชุดผักบัวระบบ เปิด-ปิด และ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มกด

18,900.-

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ในห้องน้ำ�

หน้าฝักบัวกว้าง 12 x 12 นิ้ว
สายน้ำ�ชุ่มช่ำ�และนุ่มนวล

ฝักบัวพร้อมปุ่มกด 3 ฟังก์ชั่น
จับกระชับมือ

ชั้นอะคริลิก 14 x 37 x 7

เปิดปิดการใช้งาน
และปรับอุณหภูมิ
ได้ในปุ่มเดียว

เปลี่ยนทิศทางน้�ำ
ง่ายแค่ปลายนิ้ว
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ชุ่มฉ่ำ�กับสายนํ้าหลากหลาย
รูปแบบ ให้คุณได้ สดชื่น
ต้อนรับเช้าวันใหม่ได้ทุกวัน...

ชุดฝักบัว
ไม่กลัวฝักบัวตันด้วย
เทคโนโลยี Easy Clean

Button-Switch
เปลี่ยนสายน้ำ�ง่าย
ด้วยปุ่มกด

2 Step Hanger
เลือกวางฝักบัว
ได้ 2 แบบ

สายฝักบัวอย่างดี
ทนแรงดัน และ
ความร้อนได้สูง

Z001(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชั่น)

ZH017(HM)

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

1,890.-

990.-

ZH018(HM)

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

1,050.-

ZH012(HM)

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

890.-

S17(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

650.-

ZH020(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

550.-

Z90(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

1,290.-

ZH020#WH(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

490.-
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ชุดฝักบัว

CT623Z95Z44

CT623Z94Z84

		5,390.-

		4,990.-

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น
และฝักบัวก้านแข็ง 8 นิ้ว พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางนํ้า และสายนํ้าดี

ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชั่น
และฝักบัวก้านแข็ง 8 นิ้ว พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางนํ้า และสายนํ้าดี

ZH013SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน LED 1 ฟังก์ชั่น
พร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

		1,490.-

สินค้าจริง
เป็นสายซาติน

CT6211

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น
และฝักบัวก้านแข็ง 8 นิ้ว พร้อมวาล์ว
เปลี่ยนทิศทางนํ้า และสายนํ้าดี

		5,990.-

ZH011SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น
พร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

1,190.-
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อ่างอาบน้ำ�
BATHTUB

รับประกันสูงสุด 5 ปี

BT267PP(H) WH

BT1236EP WH

อ่างอาบน้ำ�แบบลอยตัว
รุ่น New Terranova
พร้อมสะดือป๊อปอัพ
880 x 1800 x 730 mm.

อ่างอาบน้ำ�แบบลอยตัว รุ่น OLIX
พร้อมสะดือปลั้กกดเปิด-ปิด
700 x 1500 x 570 mm.

แนะนำ�ใช้คู่กับ CT338AXS45

แนะนำ�ใช้คู่กับ CT338AXS45

39,500.-

BH228PP(H)WH

32,000.-

CT385AXZ003

อ่างอาบน้ำ�แบบบนเคาน์เตอร์
รุ่น Rosanna พร้อมสะดือป๊อปอัพ
760 x 1500 x 390 mm.

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ�พร้อมขาสูง
และฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น

CT2164A

CT3001AE

9,900.-

ก๊อกผสมอ่างอาบน้�ำ แบบก้านโยก

2,990.-

31,690.-

BT207EP(H) WH

อ่างอาบน้ำ�แบบลอยตัว รุ่น Chloe
พร้อมสะดือปลั้กกดเปิด-ปิด
795 x 1715 x 560 mm.

29,900.-

แนะนำ�ใช้คู่กับ CT338AXS45

CT338AXS45

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ�พร้อมขาสูง
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น

13,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบก้านโยก

		3,200.-

CT2172E

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�พร้อม
ฝักบัวสายอ่อน

3,490.-
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TOUCH FAUCET

เปิดนํ้าสะดวก ปิดนํ้าสบาย ใช้งานง่ายเพียง
แค่สัมผัสเบา ๆ นวัตกรรมใหม่ช่วยตอบโจทย์
ความวุ่นวายในห้องครัว

CT4911A(DC)

ก๊อกอ่างซิงค์ ระบบสัมผัส
(ใช้แบตเตอรี่)

6,590.-

CT4904A(DC)

ก๊อกผสมอ่างซิงค์
ระบบสัมผัส (ใช้แบตเตอรี่)

9,500.-

สามารถต่อเข้ากับเครื่องกรองนํ้าทั่วไปได้ ทั้งเป็น
ก๊อกนํ้าดื่ม และก๊อกนํ้าใช้ มีนํ้าหนักเบา ติดตั้งง่าย
ทั้งครัวแบบเคาน์เตอร์ และอ่างซิงค์ทั่วไป

CT1109AN

ก๊อกอ่างซิงค์สำ�หรับใช้กับ
เครื่องกรองนํ้า

9,900.-

CT2099A

ก๊อกผสมอ่างซิงค์

8,990.-

CT824TB

อ่างซิงค์สแตนเลส 2 หลุม

9,900.-

CT1117A(HM)

CT130C10(HM)

CT1087C27(HM)

1,490.-

980.-

890.-

ก๊อกอ่างซิงค์

CT824SB

อ่างซิงค์สแตนเลส

6,400.-

ก๊อกอ่างซิงค์

CT800SD

อ่างซิงค์สแตนเลส

3,990.-

หมายเหตุ* อ่างซิงค์มีจ�ำ นวนจำ�กัด กรุณาสอบถามผู้แทนขายก่อนสั่งสินค้า

ก๊อกอ่างซิงค์

CT801T

อ่างซิงค์สแตนเลส 2 หลุม

3,990.-
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RINSING SPRAY
สายฉีดชำ�ระ

หน้าฝักบัว

กว้างกว่า

ทำ�ความสะอาด
ได้หมดจด

ตอบสนองการใช้งาน
ที่ “หลากหลาย”
สายน้�ำ ไหลต่อเนื่อง
เพียงยกก้านกดขึ้น
* เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น

CT9901#SA(HM)

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระสเตนเลส

ก้านกดแข็งแรง
ผลิตจากสแตนเลส SUS 304
ทนต่อการกัดกร่อน

590.-

ก้านกดนิ่ม ใช้งานง่าย...
พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสายพันกัน
ไม่รุงรังสายตา

CT9902#SA(HM)

CT992NK#CR(HM)

499.-

590.-

สายฉีดชำ�ระสเตนเลส

CT9902#BL(HM)
สายฉีดชำ�ระสีดำ�

790.-

CT993N#CR(HM)
สายฉีดชำ�ระสีโครเมี่ยม

569.-

สายฉีดชำ�ระสีโครเมี่ยม

CT9911(HM)

สายฉีดชำ�ระสีโครเมี่ยม

550.-
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จัดระเบียบ...ให้กับห้องนํ้าคุณ
CT0292(HM)

ชั้นวางเอนกประสงค์แบบเข้ามุม
ขนาด 23x23ซม.

		590.CT0291(HM)

ชั้นวางเอนกประสงค์
แบบสี่เหลี่ยม ขนาด35ซม.

599.-

EDGE SERIES

CT0271(HM)

ขอแขวนผ้า

450.

CT0274(HM)

ราวแขวนผ้า 45 ซ.ม.

810.-

ARCH SERIES

CT0272(HM)

ที่วางสบู่

750.-

CT0281(HM)

CT0273(HM)

ขอแขวนผ้า

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

690.-

CT0285(HM)

CT0275(HM)

ราวแขวนผ้า 60 ซม.

ราวแขวนผ้า 60 ซ.ม.

950.-

CURVE SERIES

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

610.-

CT0286(HM)

ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.

910.-

CT0220(HM)

ขอแขวนผ้า

420.-

CT0283(HM)

CT0227(HM)

ที่วางสบู่

590.-

CT0225(HM)

CT0224(HM)

ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบมีฝาปิด

750.-

990.-

CT0222(HM)

CT0226(HM)

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

ที่ใส่กระดาษชำ�ระแนวตั้ง

650.-

1,050.-

ราวแขวนผ้า

850.-

1,190.-

NEW HOTEL
CT0150(HM)
ราวแขวนผ้า
สเตนเลส

750.-

CT0152(HM)

ราวแขวนผ้าสเตนเลส
4 เส้น ยาว 60 ซม.

1,059.-

CT0153(HM)

ชั้นวางผ้าสเตนเลส
ยาว 60 ซม.

1,890.-

CT0261

ที่ใส่กระดาษทิชชู่

990.-
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SMART DRAIN
stainless 304 made
ป้องกันแมลงที่ไต่ขึ้นมา
จากท่อนํ้าทิ้ง

ระบายน้ำ�ได้รวดเร็ว
ไร้กลิ่นเหม็นย้อนกลับ

นวั ต กรรมใหม่ สำ � หรั บ การระบายน้ำ � ที่ ต อบสนอง
ทุกการใช้งานจาก COTTO กันกลิ่นไม่พึงประสงค์
และแมลงรบกวนมีแผ่นกรองเศษผงที่สามารถถอด
ทำ�ความสะอาดได้
ประกอบด้วย

หงายฝาครอบขึ้น เพื่อติดตั้งกระเบื้องได้

ไร้กลิ่นเหม็น
ย้อนกลับ

ระบายน้ำ�รวดเร็ว
19 ลิตร/นาที
ทำ�ความสะอาดง่าย

สวยงาม กลมกลืน
กับพื้นห้องน้ำ�

ลิ้นเปิด-ปิด อัตโนมัติ
ป้องกันแมลงจากท่อ

CT649H(HM)

CT6403Z2P(HM)

CT6404Z2P(HM)

ตะแกรงน้ำ�ทิ้งกันกลิ่น
สำ�หรับท่อ PVC ขนาด 2.5 นิ้ว
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)

สำ�หรับท่อPVCขนาด2.5นิ้ว
(หน้าแปลน4นิ้ว

CT697Z1P(HM)

CT697Z2P(HM)

CT697Z3P(HM)

		295.-

		349.-

		450.-

		590.-

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1.5-2.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

370.-

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 2-3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4 นิ้ว)

สำ�หรับท่อPVCขนาด2-3นิ้ว
(หน้าแปลน4นิ้ว)

		320.-

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 2.5-4 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
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มีฝาสามารถเปิด
ทำ�ความสะอาด
ได้อย่างง่ายดาย
ป้องกันการอุดตัน

CT6814AX(HM)

ท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 32ซม.
(ปรับระยะท่อได้)

ตัวท่อสามารถปรับ
และดัดได้ เพื่อแก้ปัญหา
การเดินท่อที่ไม่ได้ระยะ

CT683(HM)

ท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า
รูปตัวพียาวยาว 24 ซม.

690.-

CT665N(HM)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
(อ่างไม่มีรูนํ้าล้น)

390.-

CT685(HM)

ท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม.

1,370.-

CT179N(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ

250.-

แกนกดเปิด-ปิด
ทำ�จากทองเหลือง
ให้ความทนทาน

690.-

CT670V(HM)

สะดืออ่างล้างหน้า

260.-

CT1053N(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� เข้า 1 ออก 2

CT665(HM)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

390.-

CT1700(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

310.-

320.-

CT6702(HM)
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

CT6702N(HM)
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
(ใช้กับอ่างไม่มีรูน้ำ�ล้น)

350.-

350.-
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ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดก๊อกน้ำ� ไม่ทำ�ลายผิวก๊อก

NATURAL
MULTI-PURPOSE
CLEANER

ราคาพิเศษ
CT696(0.5L)
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
อเนกประสงค์

199.-

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
การรับประกัน

ประเภทสินค้า

สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำ�อะคริลิค
ตู้อาบน้ำ�(บานเปลือย)
ตู้อาบน้ำ�(บานเฟรมสั่งผลิต)
ตู้อาบน้ำ�(บานเฟรมมาตรฐาน)
ถาดยืนอาบน้ำ�
ก๊อกน้ำ�ทุกประเภท
ก๊อกกดและก๊อกอัตโนมัติ
ฟลัชวาล์ว
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย, โถบิเด้, และอุปกรณ์ประกอบห้องน้�ำ วิเทเรียสไชน่า
อุปกรณ์ภายในหม้อน้�ำ
ฝารองนั่ง
เฉพาะตัวอ่างอะคริลิค
มอเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของอ่างน้ำ�วน
เฉพาะอุปกรณ์แสตนเลส
อุปกรณ์ประกอบ (ไม่รวมยาง)
อุปกรณ์ประกอบ (ไม่รวมยาง)
เฉพาะตัวถาดอะคริลิค
ตัวก๊อก
เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมของแผ่นเซรามิคไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง)
วาล์วยาง (เฉพาะการรั่วซึม)
ทั้งชุด
เฉพาะตัวเรือนไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง
ทั้งชุด
กระจก, Bathroom Furniture
ยกเว้นถังเก็บน้ำ� Hygiene รับประกัน 20 ปี (เฉพาะรุ่น)

ระยะเวลาประกัน

30 ปี
1 ปี
1 ปี
5 ปี
1 ปี
5 ปี
5 ปี
1 ปี
5 ปี
5 ปี
30 ปี
1 ปี
1 ปี
5 ปี
1 ปี
1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันซื้อ - ขาย
เป็นสำ�คัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2.เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึง
ความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำ�รุง รักษาที่ไม่ถูกต้อง
และการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ท่อน้�ำ ทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น ๆ

3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความชำ�รุด บริษัทฯ
จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบ
จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ให้ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำ�เนินการใด ๆ

มั่นใจในการใช้สินค้า COTTO
ด้วยบริการจาก Fixing Service

บริการให้คำ�ปรึกษา
ทุกปัญหาเรื่องสุขภัณฑ์
และก๊อกน้ำ� สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

บริการอะไหล่
สอบถามและสั่งซื้ออะไหล่
สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ�ได้ทุก
รุ่นจาก COTTO

พบกับ FIXING SERVICE ได้แล้ววันนี้ที่
COTTO Showroom ดอนเมือง
ติดต่อสอบถาม
02-521-7777 ต่อ 3
LINE : @Fixingservice

บริการให้คำ�ปรึกษา

ทุ ก ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ แ ละก๊ อ กน้ำ �
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำ�รองอะไหล่สินค้า เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อมีการยกเลิกผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำ�กัด
36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : 02-521-7777

บริการซ่อม
ซ่อมแซมแก้ไขสินค้าหรือ
นัดคิวช่าง เข้าตรวจสอบ
ปัญหาที่หน้างานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

