


DREAM 
SPACE

Dream Space คือพื้นที่
แห่งความรื่นรมย์ ผ่อนคลาย 

และปลอดภัยไร้กังวล 
ดั่งปราการส่วนตัว

ที่จะเติมเต็มความฝัน
และจินตนาการของผู้อยู่อาศัย

ได้อย่างแท้จริง 



“
สร้างโลกใบใหม่

ในบ้านของตัวเอง
“
 



Social 
Distancing
พาเรากลับ ‘บ้าน’

Social Distancing พาเรากลับ ‘บ้าน’ 
การคิดเรื่องพื้นที่ส่วนตัว การจัดการ
กับบ้านและความสัมพันธ์ต่างๆ 
ได้สำาคัญขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็น
มาก่อน ท่ามกลางโลกภายนอก
ที่แปรปรวน ทุกคนคาดหวัง
ให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย 
สามารถให้กำาลังใจ และสนับสนุน
การทำาหน้าที่ การพักผ่อน 
และการ ไล่ตามความฝันในชีวิต
ได้อย่างดีที่สุด การจัดสรรพื้นที่
ให้เหมาะสม สะอาดปลอดภัย สร้าง
บรรยากาศให้อบอุ่นปลอดโปร่ง 
ตกแต่งมุมมองต่างๆ ให้เกิด
แรงบันดาลใจ จะทำาให้ ‘บ้าน’ กลาย
เป็นดั่งปราการส่วนตัว หรือ 
‘Private Sanctuary’ ที่จะช่วยให้ทุกคน
หลบพักใจ 

และยังคงทำาตามความฝันได้
ท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอน 

ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งมุมทำางาน 
เพื่อตอบรับวิถีชีวิตใหม่อย่าง 
Work from home การสร้าง

บรรยากาศในห้องครัวให้สังสรรค์
กันได้อย่างมีชีวิตชีวาเหมือน

อยู่ในร้านอาหาร หรือการ
ปรับแต่งพื้นที่ห้องนั่งเล่นให้

กลายเป็น Indoor Gym 
เพื่อรักษาสุขภาพได้อย่าง

ไม่ต้องกังวล การปรับแต่งบ้าน
เพื่อตอบโจทย์ชีวิตให้ยังคงดำาเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและครบถ้วน 

คงเป็นดั่ง ‘ภาพฝัน’ หรือ 
Dream Space สำาหรับทุกคนที่ใช้ชีวิต

อยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ในเวลานี้ 



“
Dream Space ไม่ใช่สิ่งที่อยู่

ไกลเกินเอื้อม แต่สามารถสร้าง
ให้เกิดขึ้นได้จริงจาก 

3 องค์ประกอบสำาคัญ 3 องค์ประกอบ 
ซึ่ง COTTO เข้าใจเป็นอย่างดี 

“



HEALTH 
AND 
CLEAN 

เพื่อสร้าง ‘สุขภาวะ’ ในที่อยู่อาศัยยุค
ปัจจุบัน ความสะอาดต้องมาเป็น
อันดับแรก บ้านในอุดมคติจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากมี “Clean Space” ที่สมาชิกใช้ชีวิต
ได้อย่างอุ่นใจ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี 
ช่วยปกป้องอันตรายจากเชื้อโรคที่ไม่อาจม
องเห็นด้วยตาเปล่า พื้นที่และเครื่องใช้ในบ้าน 
ไม่เพียงแต่สะอาด แต่ยังต้องมอบความ
สะดวก สบาย และปลอดภัย ถือเป็นปรัชญา
อันเรียบง่ายแต่หนักแน่นที่นักออกแบบต้อง
คำานึงถึงเสมอ พื้นที่อยู่อาศัยต้อง
ถูกออกแบบเครื่องใช้ที่ช่วยลดการสัมผัส
เข้ามาตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิต              

อย่างก๊อกน้ำาระบบ
เซ็นเซอร์ที่ตอบสนอง
ได้รวดเร็วแม่นยำา และ
สุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้งาน
ได้อย่างสะดวกง่ายดาย 
ให้ผลลัพธ์ ตรงตาม
ความต้องการ หรือ
แม้กระทั่งพื้นกระเบื้องที่
ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อ
แบคทีเรีย ทุกความใส่ใจ 
นำามาสู่ทุกสัมผัสสบายใน
บ้าน ให้การพักผ่อนเป็น
รางวัล ในแต่ละวัน และให้
สุขภาพที่ดีเป็นของขวัญ
จากเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด 
และเมื่อทุกฟังก์ชันสอดรับ
กันอย่างลงตัวแล้ว จึง
เรียกได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นมี 
Pleasing Wellbeing 
มีสุขภาวะสำาหรับผู้อยู่
อาศัยอย่างแท้จริง 



MOOD-LIFTING 
ENVIRONMENT 

ติดแฮชแท็ก #myroom ได้อย่างภาคภูมิใจ 
เพราะความสวยงามที่เพื่อนในโลกออนไลน์ได้เห็นคือผลงาน
ที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจ สะท้อนความเป็นตัวคุณ การได้พัก
ในบรรยากาศชวนฝันที่ผ่านการเลือกสรรอย่างแตกต่าง 
สัมผัสกับพื้นผิวนุ่มด้านอย่างที่ชอบ พักกายอยู่ในพื้นที่

ที่จัดวางอย่างเหมาะสม และได้ทอดตาไปตามสีโปรด
ในทุกมุมห้อง อาจเปลี่ยนให้โลกใบนี้ดูง่ายขึ้นได้

ในบ้านของคุณ เพราะบรรยากาศที่ดี
จะคอยสนับสนุนคุณให้คุณสดชื่น

ขึ้นในทุกเช้า และผ่อนคลาย
ลงในทุกเย็น  



Dream Space ของเราคือพื้นที่ในฝันที่จะสร้างความสมบูรณ์
แบบและความเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายได้อย่างไม่มีการ ‘สะดุด’ 
ไม่ต้องกังวลใจในพื้นที่ส่วนตัว ไม่เดินสะดุดล้มกระเบื้องที่
กระเดิด หรือสะดุดใจกับก๊อกน้ำาสุขภัณฑ์ที่น้ำารั่วซึม COTTO 
จึงสร้างสรรค์ Way of Work ที่คิดในทุกรายละเอียด ประสาน
การทำางานตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำาเพื่อให้ความสุขเกิดขึ้น
ได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุดอีกต่อไป 

LIFETIME 
HASSLE-FREE 

ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่ง
ที่ดี ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำาเป็น
เพื่อทนุถนอมโลก บริการติดตั้งกระเบื้อง 
สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำา โดยทีมงานมืออาชีพ
ที่เข้าใจว่า Dream Space มีความสำาคัญ
อย่างไร ทุกองค์ประกอบจะร่วมกันสร้าง 
dream space ของคุณให้เป็นจริงได้ 
และอิ่มเอมไปกับพื้นที่ในฝันได้อย่าง
ไร้กังวลในระยะยาว 



“
เพราะความฝัน

เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว
“ 



ROOM 
SCENE



PRIVATE 
LODGE 
(ไพรเวทลอดจ์)

Living Bathroom 

สำาหรับคนยุคใหม่ที่ชอบใช้เวลา
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ 
ในพื้นที่ส่วนตัว ออกแบบด้วยสีขาว
ดำาโมเดิร์น คมคายอย่างเรียบง่าย 
เฟอร์นิเจอร์ลดรูปเป็นโครงทรง
เหลี่ยมฉาก จัดวางขนานกับเส้นตรง
ของแถบกาวยาแนวสีดำา เพิ่มมิติ
ให้กับทั้งห้อง ปลอดโปร่งด้วยแสง
ธรรมชาติ ชูโรงสุขภัณฑ์สีดำาด้าน 
มีพลังดึงดูดทุกครั้งที่ได้สัมผัส 
เป็นส่วนตัวและช่วยให้ผ่อนคลาย
ก่อนต้องออกไปเจอโลกภายนอก
อีกครั้ง 

“
LAID BACK 
IN YOUR 

CHILL
-CAPSULE

”



ใช้สีขาวเป็นหลักในการออกแบบ
พื้นที่ (White Color Scheme) 
เช่น พื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นและผนัง 
โดยนำาสีเข้มเข้ามาตัดในพื้นที่ ทำาให้
ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น โดยใช้ กาวยาแนว
สีดำาตัดกับผนังกระเบื้องโมเสกสี
ขาวหลายขนาดมาผสมกัน คือ 
รุ่น 1S Series, 4SR1 Series 
และ 22S Series และใช้กาวยาแนว
สีขาวกับกระเบื้องโมเสกขนาดต่างๆ 
ตัดที่บริเวณพื้นเพื่อไม่ให้ดูอึดอัดจน
เกินไป กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับ
กระเบื้อง แนบเนียนไร้รอยต่อ สร้าง
ความรู้สึกสบายตา และทำาให้ห้องดู
กว้างขึ้น 

DESIGNER’S 
STATEMENT 

Living Bathroom 

นอกจากนี้ยังออกแบบพื้นที่ให้เป็น 
Eco-Friendly Space ด้วยการเจาะ 
Ceiling รับแสงธรรมชาติเพื่อลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มความสดชื่น
เวลาอาบน้ำา ผ่อนคลาย  โล่งสบาย 
ในขณะที่ยังได้รับฟังก์ชัน อื่นๆ ใน
การใช้งานอย่างครบถ้วน 



ROOM 1
: LIVING BATHROOM 

Living Bathroom 

HEALTH 
AND 
CLEAN 
TIPS

ห้องน้ำาที่สะอาดเป็นที่
ต้องการของทุกคน ไม่เพียง
เพื่อความสวยงามน่าใช้งาน 
ยังรวมไปถึงสุขลักษณะที่ดี
ด้วย หลายๆ คนจึงมักเลือก
สีขาวให้เป็นพื้นที่หลัก
ของห้อง เพราะช่วยให้รู้สึก
ถึงความสะอาด ปลอดโปร่ง 
อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะ
เลือกใช้พื้นผิวกระเบื้อง
ให้เหมาะสำาหรับแต่ละส่วน
ของห้อง ควรแยกสัดส่วน
อย่างชัดเจน อย่างโซนเปียก
ควรเลือกกระเบื้องพื้นแบบ 
Anti-slip เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

นอกจากนี้ควรเปิดรับแสง
ธรรมชาติให้ส่องผ่านเข้ามา
ทางช่องหน้าต่างเพราะช่วย
ให้ห้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี 
และช่วยควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องไม่ให้อับชื้นจนเป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรค 
การทำาความสะอาดกระเบื้อง
ในห้องน้ำาทำาได้ง่ายด้วยการ
ใช้น้ำาเปล่า หรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ค่ากรดด่างเป็นกลาง เลือก
ขนแปรงทำาความสะอาด
จากไนลอน หรือ พลาสติก 
ไม่ควรเลือกขนแปรงที่เป็น
โลหะ เพื่อถนอมผิวหน้าของ
กระเบื้องให้สวยงามไปนานๆ   



Living Bathroom 



Living Bathroom 



Product  Wish List

พื้น กระเบื้องโมเสกสีขาว รุ่น MT 1S-MW 
ขนาดเดียวกับผนังส่วนเปียก เลือกเปลี่ยนมิติ
ผิวสัมผัสเป็นแบบ SATIN 

Grout : Black

ผนัง กระเบื้องโมเสกสีขาว รุ่น MT 22S-6110 
ผิวหน้า SATIN ผิวสัมผัสนวลละมุน ลดการ
สะท้อนจากแสงและกระจก 

โซนแห้ง



พื้น กระเบื้อง ALBA Series สี NERO 
กระเบื้อง Anti – Slip (ค่า R11) 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม ดีไซน์
แรงบันดาลใจจาก Pietra del Cardoso 
หินธรรมชาติจากเทือกเขาทัสคานี
ในอิตาลี ริ้วลายสีขาวเรียงตัวอิสระ
บนเนื้อหินสีเทาเข้ม

ผนัง กระเบื้องโมเสกสีขาว รุ่น 
MT 1S-6110 รูปทรง 4 เหลี่ยม ผิวหน้า
มัน เพื่อการทำาความสะอาดได้ง่าย   

โซนเปียก 

Product  Wish List

Grout : Black



อ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์จาก COTTO ถูกออกแบบมา
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ถูก
ลดทอนให้เรียวบางเพื่อความสวยงาม แต่ยังคง
ความแข็งแรง พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับฟังก์ชัน
ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการทำาความสะอาด 

สุขภัณฑ์ 
รุ่น Simply Modish

อ่างล้างหน้า 
รุ่น Sensation Collection

PRODUCT 
WISH LIST 

เลือกประหยัดน้ำาในการชำา
ระล้างได้ 2 แบบ คือ 2.5 
ลิตร และ 4 ลิตร ช่วยให้
ประหยัดน้ำาได้มากขึ้นถึง 
25% เมื่อเทียบกับรุ่น 3 
หรือ 6 ลิตรทั่วไป

ฝารองนั่งระบบ 
Click Release ติดตั้ง
และถอดล้างทำาความสะอาด
ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ฝารองนั่ง Urea ออกแบบ
ด้วย Slim Design 
บางเฉียบแต่ทนทาน 
ช่วยป้องกันรอยขีดข่วน 
ผ่านแนวคิดการออกแบบที่
สอดรับกับดีไซน์ของ
โถสุขภัณฑ์และหม้อน้ำา 
เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่
โดดเด่นและอายุการ
ใช้งานที่ยืนยาว มาพร้อม
กับ Soft Close ช่วยในการ
เปิด-ปิดอย่างนุ่มนวล

ดีไซน์แบบไร้ขอบ 
(Rimless Design) 
งานออกแบบที่ลดขอบมุม
บริเวณขอบโถสุขภัณฑ์ ทำาให้
สามารถทำาความสะอาด
ได้ทั่วถึง ทุกซอกมุม พร้อม
ระบบชำาระล้างแบบ 
Triplex Flush เฉพาะจาก 
COTTO ช่วยควบคุมเส้นทาง
น้ำาให้ชำาระล้างภายในรอบโถ
สุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อลดการเกิดคราบสกปรก 

รูปลักษณ์แบบ Ultra Slim ผลิตด้วย
เทคโนโลยี ล้ำาสมัยและเนื้อดิน 
COTTTOCERAMTM สูตรพิเศษของ COTTO 
อ่างล้างหน้ารุ่น Sensation Collection 
จึงเรียวบางแต่ทนทาน เหมาะสำาหรับใช้งาน
ทั้งน้ำาร้อนหรือน้ำาเย็นโดยไม่แตกราน

ผิวสัมผัสแบบ Perfect Appearance 
ไร้รอยเชื่อมต่อ

สำาหรับสีขาว มีให้เลือก 2 แบบ มีทั้งแบบ
เคลือบสาร Hygienic (HYG) : Super Smooth 
ที่มีผิวเรียบลื่นช่วยลดโอกาสการเกิดคราบ 
และสีขาวด้าน แบบไม่เคลือบสาร ที่ช่วยในเรื่อง
การตกแต่งห้องน้ำาที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้น



ดีไซน์เข้าเซ็ตกับก๊อกน้ำา เพิ่ม
ความสวยงามได้อย่างลงตัว

ผลิตจากทองเหลือง 
(Solid Brass) คุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากลจาก
ผู้ผลิตทองเหลืองระดับโลก

ทำาสีด้วยกระบวนการพิเศษ 
Jewel Finishes จาก 
COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส 
และสีสันที่สวยงาม ทนทาน

มาตรฐาน COTTO-Clean 
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้
ใช้งาน ปลอดภัยจากสาร
โลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับ
น้ำา ด้วยกรรมวิธีการผลิต
ที่ขจัดสารโลหะหนัก เช่น 
ตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี

รูปทรงเรียบง่ายแต่โฉบเฉี่ยว 
ทันสมัย สะดวกต่อการใช้
งาน และลงตัวกับห้องน้ำา
ทุกดีไซน์

ฝักบัวหน้ากว้าง พร้อม
สายน้ำาแบบ Rain shower 
ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้
อาบน้ำาจากสายฝนชุ่มฉ่ำา 

ทำาสีด้วยกระบวนการพิเศษ 
Jewel Finishes จาก 
COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส 
และสีสันที่สวยงาม ทนทาน

ผลิตจากทองเหลือง 
(Solid Brass) คุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากลจากผู้
ผลิตทองเหลืองระดับโลก

ทำาสีด้วยกระบวนการ
พิเศษ Jewel Finishes 
จาก COTTO ทำาให้ได้ผิว
สัมผัส และสีสันที่สวยงาม 
ทนทาน

มาตรฐาน COTTO-Clean 
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้
ใช้งาน ปลอดภัยจากสาร
โลหะหนักที่ปนเปื้อนมา
กับน้ำา ด้วยกรรมวิธีการ
ผลิตที่ขจัดสารโลหะหนัก 
เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม 
สังกะสี

easy clean ด้วย
นวัตกรรมการทำาความ
สะอาดสิ่งสกปรกด้านใน
ฝักบัวง่ายๆ เพียงใช้นิ้วปัด
ปุ่มยางที่หน้าฝักบัว

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น X-Posh

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว
รุ่น ZF06#BL

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
รุ่น X-Posh

Product  Wish List

ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง แข็ง
แรง ทนทาน น้ำาหนักเบา สามารถปรับ
เลือกฟังก์ชันสายน้ำา 3 แบบ

easy clean ด้วยนวัตกรรมการทำาความ
สะอาดสิ่งสกปรกด้านในฝักบัวง่ายๆ 
เพียงใช้นิ้วปัดปุ่มยางที่หน้าฝักบัว

Hand shower 3 ฟังก์ชัน พร้อมสาย 
รุ่น ZH019#BL



CLEMENT 
PEARL
(คลีเมนท์เพิร์ล)

“
BATH WITH 

JOY, GROOM 
WITH CHARM

”

Walk-in Closet Bathroom 

สำาหรับผู้รักความสวยงามและการ
แต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจ ชำาระร่างกาย
ให้สบาย แล้วต่อด้วยเลือกสรรสิ่งที่ดี
ที่สุดให้กับตัวเองใน Walk-in Closet 
ดูแลความงามหน้ากระจกตรงมุม
เครื่องแป้งในอาร์ค อภิรมย์ไปกับ
พื้นผิวหินอ่อนตัดกรอบสีทอง 
แบ่งสัดส่วนด้วยกระจกทึบใส 
เป็นพื้นที่หรูแบบ Modern Classic 
ที่ถ่ายอวดเพื่อนๆ ในโลกโซเชียลได้
อย่างภาคภูมิใจ



ห้องน้ำาในสไตล์ Modern Classic  
ในอุดมคติของสาวๆ ที่รวมเอา
ฟังก์ชันทุกอย่างมารวมกันออกแบบ
ให้มีโซนโต๊ะแต่งหน้า เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานหลังจากอาบ
น้ำาเสร็จ และออกแบบให้โซนแต่งตัว
เชื่อมต่อกับห้องน้ำา ตู้เสื้อผ้า 
Built-in บานทึบ ใช้กระเบื้อง 
COTTO GRANDE ลายหินอ่อน 
ช่วยซ่อนเสื้อผ้าและของส่วนตัวภาย
ใต้ความหรูหรา กลายเป็น 
Background ในการถ่ายรูปหรือ
ถ่าย Vlog มุมสวย รวมถึงใช้เส้นโค้ง
แบบ ARCH เป็นองค์ประกอบหลักใน
การสร้าง Look นี้ ปูกระเบื้อง
กรุผนังและพื้น ลายหินอ่อนขาว 
ตัดกับเคาน์เตอร์ที่กรุกระเบื้องหิน
อ่อนสีเข้ม ควบคู่ไปกับวัสดุตกแต่ง
ที่เก็บขอบสีทองให้ดู Classic หรูหรา 
ใส่ใจทุกรายละเอียด ให้ห้องสวยไร้ที่ติ
ด้วยสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบซ่อนสาย
ไฟ และชั้นอะคริลิคที่ออกแบบมา
ให้เข้าชุดกันกับฝักบัว

DESIGNER’S 
STATEMENT

Walk-in Closet Bathroom



ROOM 1
: LIVING BATHROOM 

เลอืกใชก้ระเบือ้งผวิมนัในพืน้ที่
แห้ง ผิวหน้าที่มันวาวช่วยให้
ทำาความสะอาดง่ายกว่า เลือก
ใช้กระเบื้องขนาดใหญ่เพื่อลด
รอยต่อ และเลือกใช้สุขภัณฑ์

HEALTH 
AND 
CLEAN 
TIPS

แบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดการ
สัมผัส เพิ่มความมั่นใจในความ
สะอาดและปลอดภัยทุกครั้ง
ที่ใช้งาน

Walk-in Closet Bathroom



Walk-in Closet Bathroom



Walk-in Closet Bathroom



Walk-in Closet Bathroom



Product  Wish List

กระเบื้อง ROYAL STATUARIO กระเบื้อง
ขนาดใหญ่ ลวดลายหินอ่อนสีขาวริ้วคม
สีเทา เพิ่มความสง่าและโอ่โถงให้แก่ห้อง 

โซนแห้ง

Grout : White



ผนังและพื้น กระเบื้อง MATTO Series 
สี GRAPHITE ลวดลายจากงานออกแบบ
ลวดลายของริ้วหินแบบไร้ทิศทาง ที่ซับ
ซ้อนอย่างเห็นได้ชัด เสน่ห์แห่งศิลปะจาก
ธรรมชาติ เลือกพื้นผิวที่มีค่ากันลื่น R10 
ปูบริเวณผนัง และ R11 ที่เป็นกระเบื้อง 
Anti-Slip ปูบริเวณพื้น 

โซนเปียก 

Product  Wish List

Grout : Granite



ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออกแบบให้สวยงามและ
คงทน พร้อมเทคโนโลยีล้ำาสมัย สำาหรับผู้ที่ให้
ความสำาคัญกับทั้งรูปลักษณ์ และความสะดวก
สบายในการใช้งาน มาพร้อมระบบฟังก์ชันที่ลด
ทอนให้ใช้งานได้ครบจบโดยปราศจาก
รายละเอียดที่ไม่จำาเป็น 

ก้านฉีดชำาระฆ่าเชื้อด้วย
รังสี UV (Special Nozzle 
with UV Sterilization) 
สะอาดปลอดภัยทุกครั้ง
หลังการใช้งาน 

Hygienic (HYG) แบบ 
Super Smooth พื้นผิว
ที่เรียบลื่นช่วยลดโอกาส
ในการเกิดคราบสกปรก 
ง่ายต่อการทำาความ
สะอาด

แสง LED Night Light  
ช่วยให้แสงสว่างเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
ตอนกลางคืน 

ระบบสั่งงานแบบรีโมท 
ใช้งานง่าย สะดวกสบาย 
และช่วยลดการสัมผัส

ตัวสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ พร้อมฟังก็ชั่นการ
ใช้งานที่ครบครันเพื่อตอบ
โจทย์การใช้งาน และงาน
ดีไซน์แบบซ่อนสายไฟ ทำาให้
สุขภัณฑ์โดดเด่น สะอาดตา

ตัวกรองน้ำา (Filter) ช่วย
กรองน้ำาจากแหล่งจ่าย
ทำาให้น้ำาที่ออกมาฉีดชำาระมี
คุณภาพ และสะอาดมากกว่า
น้ำาที่มาจากสายฉีดชำาระ
ทั่วไป

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ 
รุ่น HERCULES CURVE (CV9)

ฝารองนั่ง Comfort seat 
ออกแบบมาพิเศษ นั่งสบาย 
ด้วยดีไซน์ที่คำานวณการ
รับสรีระท่านั่งของผู้ใช้งาน 
ให้กระจายแรงเหมาะสม 
มาพร้อมระบบฝารองนั่งอุ่น
และเป่าลมอุ่น นอกจาก
ให้ความสะดวกสบาย  
ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 

PRODUCT 
WISH LIST 

อ่างล้างหน้าแบบ Slim ดีไซน์โมเดิร์น
ทันสมัย โดดเด่นที่ความบางของ
อ่างล้างหน้า สะดวกต่อการใช้งาน 
ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำา

อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น Simply Modish

ตัวอ่างเคลือบสาร Hygienic (HYG) 
แบบ Super Smooth พื้นผิวที่เรียบลื่น
ช่วยลดโอกาสในการเกิดคราบ 



Product  Wish List

กลไกการใช้งานแบบ 
Smooth Cartridge
เปิด-ปิดได้อย่างนุ่มนวล 
ทนทาน และลดการ
กระเด็นของน้ำา 

มาตรฐาน COTTO-Clean 
เพื่อความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน ปลอดภัยจาก
สารโลหะหนักที่ปนเปื้อน
มากับน้ำา ด้วยกรรมวิธีการ
ผลิตที่ขจัดสารโลหะหนัก 
เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี

ผลิตจากทองเหลือง 
(Solid Brass) คุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากลจาก
ผู้ผลิตทองเหลืองระดับโลก

ก๊อกเดี่ยวสำาหรับอ่างล้างหน้า 
รุ่น Essentia

ตอบสนองการใช้งาน
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 
ด้วยฝักบัวหน้ากว้างถึง 
12 นิ้ว ซึมซับความสดชื่น
ของสายน้ำาได้อย่างเต็มที่ 
และเสริมความสดชื่นไม่สะดุด
กับ Hand shower พร้อม
ปุ่มกดปรับฟังก์ชั่นการ
ใช้งานได้ถึง 3 รูปแบบ

ระบบ Switch เปลี่ยน
สายน้ำาง่ายๆ เพียงปุ่มเดียว 
ออกแบบมาพร้อม
ชั้นอะคริลิคเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ในห้องน้ำา ซึ่งสามารถ
วางของได้ รับน้ำาหนัก
ได้ถึง 4 กก.

easy clean ด้วยนวัตกรรม
การทำาความสะอาดสิ่ง
สกปรกด้านในฝักบัวง่ายๆ 
เพียงใช้นิ้วปัดปุ่มยาง
ที่หน้าฝักบัว

Switch Shower System 



CASA 
PANACEA 
(คาซา พานาเซีย)

Spa Bathroom  

พื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศ
อบอุ่นเหมือนคืนวันเก่าๆ 
ในโรงแรมชั้นหนึ่ง ณ มหานคร
ปารีสในยุค  Mid-century ผนึก
ความสง่างามอมตะด้วยพื้นผิวหิน
ทราเวอร์ทีน ตัดเส้นตกแต่งด้วย
แถบสี French Gold ประกอบ
กระเบื้องโมเสกหกเหลี่ยมสีขาว
เป็นสัดส่วน มอบความรู้สึกเหมือน
การกลับมาพักผ่อนในสปาหลัง
จากท่องเที่ยวเหนื่อยล้ามาแล้ว
ทั้งวัน

“
STATE OF 
THE ART 

WELLNESS 
SANCTUARY

”



โทนสีของห้องเลือกโทนสีธรรมชาติ 
น้ำาตาล อ่อน ขาว และเพิ่มสีโทน 
Dusty Pink ชมพูตุ่น สีของความ
ผ่อนคลายแห่งยุคสมัยใหม่ที่ถ่ายรูป
ลง Instagram มุมไหนก็สวย 
ใช้กระเบื้องลายหินอ่อนทราเวอร์ทีน 
หนึ่งในวัสดุธรรมชาติของโลก
ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสง่างาม
อันเป็นอมตะ นิยมใช้กันอย่างแพร่
หลายในงานสถาปัตยกรรม ด้วย
รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่มีรสนิยม 
เพื่อสร้างความสบายตาเหมือน
อยู่ในสปาหรู ในขณะเดียวกันลาย
เส้นของหินก็ช่วยขับความหรูหรา 

DESIGNER’S 
STATEMENT

Spa Bathroom

ทำาให้กระเบื้องแต่ละแผ่นมีเอกลักษณ์ ผสมกับกระเบื้อง
ไม้ GRANDIS กระเบื้อง Hygienic ช่วยยับยั้งการเกิด
เชื้อแบคทีเรีย ที่เพิ่มความอบอุ่นให้ห้องมีกลิ่นอายของ
ธรรมชาติ การเลือกใช้สีทอง French gold หรือลักษณะ
ผิวและสีที่เป็นทองเงาให้กับขอบมุมต่างๆ รวมไปถึง
พระเอกอย่างก๊อก และฝักบัวอาบน้ำา ที่ทำาสีพิเศษ 
Starlight gold ช่วยเพิ่มให้ห้องมีจุดสนใจและมีลูกเล่น 

“
ห้องอาบน้ำาที่เหมือน

อยู่โรงแรมทุกวัน
”

เพิ่มลวดลายให้กับพื้น แต่ยังคงความรู้สึกแบบสะอาด
สบายตาด้วยกระเบื้องโมเสกหกเหลี่ยมผิวเงาสีขาว ใช้เส้น
สายเรียบง่ายมีการออกแบบพื้นที่ให้แยกสัดส่วนให้มีความ
เป็นส่วนตัวในทุกกิจกรรม ห้องสุขภัณฑ์ ห้องอาบน้ำา 
และมีโซนโซฟานั่งพักผ่อนหย่อนใจสูดกลิ่นอโรมาที่ตัวเอง
ชอบได้อย่างเพลิดเพลิน ตอบโจทย์การผ่อนคลายจากการ
อาบน้ำาราวกับได้พักผ่อนในสปา



ROOM 1
: LIVING BATHROOM 

Spa Bathroom

สำาหรับพื้นที่ที่ใช้งานบ่อยอย่างห้องน้ำา ควรเลือกใช้
กระเบื้องที่มีคุณสมบัติพิเศษแบบ Hygienic Tiles 
ที่เคลือบสาร SILVER NANO เพื่อช่วยยับยั้ง
การเกิดเชื้อแบคทีเรีย และลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัสด้วยสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติที่มีก้านฉีดชำาระ
ที่ผสมสารป้องกันแบคทีเรีย และมีระบบฆ่าเชื้อผ่าน
รังสี UV Sterilization สะอาดปลอดภัยในทุกครั้ง
หลังการใช้งาน 

HEALTH 
AND 
CLEAN 
TIPS



Spa Bathroom



Spa Bathroom



Product  Wish List

กระเบื้องผนัง รุ่น GP TRAVERTINE 
CREAMA (POL) R/T 60X120 PM 
และ GP TRAVERTINE CREAMA
(SATIN) R/T 60X120 PM กระเบื้อง
ผิวมัน ลายหิน TRAVERTINE 
สีครีมอ่อน เพิ่มความสวยเป็น
ธรรมชาติให้กับห้อง

กระเบื้อง Hygienic Tiles  รุ่น 
GP GRANDIS MALT (HYG) 
R/T 8X48 PM 

โซนแห้ง

Grout : Beige, White, Ivory 



กระเบื้องโมเสก สีขาวรูปทรง 6 เหลี่ยม  
รุ่น MT 22HE-AS-0111 ที่กำาลังเป็น
ที่นิยม ในขนาด 2.2 mm  ด้วยผิวสัมผัส
ที่มีค่า R11 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ลื่นล้ม และ กระเบื้องผนัง รุ่น GP
TRAVERTINE CREAMA (POL) 
R/T 60X120 PM และ GP TRAVERTINE 
CREAMA (SATIN) R/T 60X120 PM 
กระเบื้องผิวมัน ลายหิน TRAVERTINE 
สีครีมอ่อน เพิ่มความสวยเป็นธรรมชาติ
ให้กับห้อง

โซนเปียก 

Product  Wish List

Grout : Ivory



PRODUCT  
WISH LIST

หัวใจหลักของความสบายสูงสุด คือการ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้สวยงาม
และตอบโจทย์การใช้งาน ควบคู่ไปกับ
รายละเอียดที่ถูกคิดมาอย่างดี เน้นความ
ทนทานและง่ายต่อการทำาความสะอาด

ระบบสั่งงานด้วยรีโมท
แบบไร้สาย (Wireless) 
ใช้งานง่าย ให้ความสะดวก
สบาย และลดการสัมผัส

ก้านฉีดชำาระสเตนเลส 
ผสมสารป้องกันแบคทีเรีย 
และระบบฆ่าเชื้อผ่านรังสี 
UV Sterilization สะอาด
ปลอดภัยในทุกครั้งหลัง
การใช้งาน

ระบบแสงไฟส่องสว่างตอน
กลางคืน ช่วยให้แสงสว่าง
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
กลางดึก

ระบบชำาระอัตโนมัติ
V-Silent 4.8 ลิตร 
ให้ประสิทธิภาพการ
ชำาระล้างสูง ไร้เสียง
รบกวน สามารถฟลัชได้
แม้ไฟดับ

IPX4 มาตรฐานระบบ
กันน้ำา ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อ
เกิดความผิดปกติในการ
ใช้งาน ให้ความปลอดภัย
ขั้นสูงสุดในการใช้งาน

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
ตรวจจับวัตถุแม่นยำาขึ้น
ด้วยระบบ Microwave 
technology มาพร้อมระบบ
ฝารองนั่งอุ่นที่สามารถ
ปรับได้ 5 ระดับ และระบบ
เป่าลมอุ่นสามารถปรับ
อุณหภูมิได้ 3 ระดับ เพื่อเพิ่ม
ความสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ 
รุ่น Optimum

อ่างอาบน้ำา 
รุ่น Chloe 

ผลิตจากอะคริลิค
คุณภาพสูงผสมสาร 
hygiene ช่วยลดการสะสม
ของคราบสกปรก ทำาความ
สะอาดง่าย 

อ่างอาบน้ำาแบบลอยตัว 
ติดตั้งง่ายได้ทุกตำาแหน่ง 
ช่วยประหยัดพื้นที่และเวลา
ในการติดตั้ง

ดีไซน์โค้งมน เรียบง่าย
เข้ากับหลากหลายสไตล์

สำาหรับสีขาว มีให้เลือก 2 แบบ มีทั้งแบบ
เคลือบสาร Hygienic (HYG) 
: Super Smooth ที่มีผิวเรียบลื่นช่วยลด
โอกาสการเกิดคราบ และสีขาวด้าน 
แบบไม่เคลือบสาร ที่ช่วยในเรื่องการ
ตกแต่งห้องน้ำาที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้น

รูปลักษณ์แบบ Ultra Slim ผลิตด้วย
เทคโนโลยีล้ำาสมัยและเนื้อดิน 
COTTOCERAMth  สูตรพิเศษ ของ 
COTTO อ่างล้างหน้ารุ่น Sensation 
Collection จึงเรียวบางแต่ทนทาน 
เหมาะสำาหรับใช้งานทั้งน้ำาร้อนหรือน้ำาเย็น
โดยไม่แตกราน

ผิวสัมผัสแบบ Perfect Appearance 
ไร้รอยเชื่อมต่อ

อ่างล้างหน้า 
รุ่น Sensation Collection 



Product  Wish List

มาพร้อมเครื่องเติมอากาศ 
(Aerator) ที่ปากก๊อก ช่วยให้สายน้ำานุ่ม
นวลแต่สัมผัสเต็มอิ่ม และยังประหยัดน้ำา
ได้ถึง 50% 
- เหมาะสำารับการติดตั้งบนเคาน์เตอร์วาง
อ่างล้างหน้าขอบสูงแบบ Above Counter 

ทำาสีด้วยกระบวนการพิเศษ Jewel Finishes 
จาก COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส และสีสัน
ที่สวยงาม ทนทาน 

มั่นใจปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน 
ด้วยนวัตกรรม COTTO CLEAN ซึ่งช่วย
ควบคุมสารโลหะหนัก อาทิ สารตะกั่ว 

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก รุ่น Anthony

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาชนิดฝังผนัง ทำาสีด้วย
กระบวนการพิเศษ Jewel Finishes จาก 
COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส และสีสันที่
สวยงาม ทนทาน 

ผลิตจากทองเหลือง (Solid Brass) 
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลจากผู้
ผลิตทองเหลืองระดับโลก

ดีไซน์เข้าเซ็ตกับก๊อกน้ำา เพิ่มความสวยงาม
ได้อย่างลงตัว ใช้ได้กับฝักบัวก้านแข็ง 
ฝักบัวสายอ่อน 

มาตรฐาน COTTO-Clean เพื่อความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปลอดภัยจากสาร
โลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำา ด้วยกรรมวิธี
การผลิตที่ขจัดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว 
แคดเมี่ยม สังกะสี

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก 
ชนิดฝังผนัง รุ่น Anthony

Rain shower 

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน 
รุ่น ZH019#GR2(HM)

ดีไซน์โมเดิร์นบางเฉียบเพียง 
2 มม. ผลิตจาก stainless 
คุณภาพดี เกรด SUS304 

ปรับสายน้ำาได้ 3 รูปแบบ 
ผลิตจากพลาสติก ABS 
คุณภาพสูง แข็งแรง 
ทนทาน และน้ำาหนักเบา 
ทำาให้ง่ายต่อการใช้งาน

ชุ่มฉ่ำากับสายน้ำาได้อย่างเต็ม
ที่ด้วยฝักบัวหน้ากว้างถึง 
12x12 นิ้ว พร้อมทำาสีด้วย
กระบวนการพิเศษ 
Jewel Finishes จาก 
COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส 
และสีสันที่สวยงาม ทนทาน

ทำาสีด้วยกระบวนการพิเศษ 
Jewel Finishes จาก 
COTTO ทำาให้ได้ผิวสัมผัส 
และสีสันที่สวยงาม ทนทาน

easy clean ด้วยนวัตกรรม
การทำาความสะอาดสิ่ง
สกปรกด้านในฝักบัวง่ายๆ 
เพียงใช้นิ้วปัดปุ่มยางที่หน้า
ฝักบัว

easy clean ด้วยนวัตกรรม
การทำาความสะอาดสิ่ง
สกปรกด้านในฝักบัวง่ายๆ 
เพียงใช้นิ้วปัดปุ่มยางที่หน้า
ฝักบัว



FEAST 
OF LIVES
(ฟีสต์ออฟไลฟ์)

Vibrant Kitchen 

พื้นที่ในครัวที่ปรับเป็น Co-living Space 
สำาหรับครอบครัวและผองเพื่อน ออกแบบ
ด้วยแรงบันดาลใจจากยุค Mid-century 
ห้องสีเขียวสนุกสนาน บาร์เกาะกลางลาย
หินอ่อนใช้เป็นพื้นที่สำาหรับการแบ่งปัน 
มีกระจกกว้างให้ชมทิวทัศน์นอกบ้าน 
โต๊ะเก้าอี้ และม้านั่งตัวเก่ง เรียงรายบนพื้น
กระเบื้องโมเสกหกเหลี่ยมที่ตัดลวดลาย
อย่างมีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่สังสรรค์ที่จะอยู่
ในความทรงจำาของทุกคนร่วมกัน

“
GATHER WITH 

THE LOVED 
ONES, MAKE 
MEMORIES 
THAT LAST

“



ออกแบบห้องให้เป็นสไตล์  
Mid-century และใช้สีเขียว Teal 
มาสร้างเอกลักษณ์ให้กับห้องครัว
ที่ไม่เหมือนห้องครัวทั่วไป ในส่วน
ท๊อปเคาท์เตอร์ครัวใช้กระเบื้องหิน 
Palisandro เข้ามาตกแต่ง เพิ่ม
ความมีชีวิตชีวาและความหรูหรา
แบบธรรมชาติลงไป โครงสร้าง
การออกแบบภายในมีการใช้รูปทรง
ความโค้งให้กับพื้นที่ตรงเคาท์เตอร์
ครัวและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

DESIGNER’S 
STATEMENT

Vibrant Kitchen

“
ออกแบบให้เหมือน
อยู่คาเฟ่สวยทุกวัน

”



เพื่อตอบโจทย์เรื่อง 
Co-living Space ในทุก
กิจกรรมของครอบครัว 
เคาน์เตอร์ครัวจึงมีการ
ออกแบบให้เป็น island ที่มี
ลักษณะยาวและสามารถ 
Eat-in คือสามารถนั่งทาน
ขนม หรือนั่งดูคุณแม่อบขนม
บนเก้าอี้สตูลตัวโปรด มีการ
รวมโต๊ะอาหารเข้าไปที่อีกด้าน
นึงของเคาน์เตอร์ครัว เพื่อ
ความสะดวกสบายในการเสิร์ฟ
และทานอาหารกันพร้อมหน้า
พร้อมตา โดยเคาน์เตอร์ครัว
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก
สี่เหลี่ยมสีขาว รุ่น 1S ทาด้วย
กาวยาวแนวสีขาวเพื่อ
ครีเอทลุคแบบสวยสอดคล้อง
กันไป เพิ่มความสนุกของ
ลวดลายบนพื้นให้ห้อง

ดูไม่จำาเจ โดยกระเบื้องโมเสก 
รุ่น Novo Series ที่มีหลาย
ลวดลายที่ให้อารมณ์แตกต่าง
กัน โดยบริเวณพื้นเคาน์เตอร์
ครัวปูกระเบื้องโมเสกลาย 
Novo snowflake สร้างจุด
เด่นให้กับพื้นที่เป็น 
Centerpiece ของห้องครัว 
ส่วนพื้นโดยรอบปูด้วยลาย 
Novo Chain A และ Novo 
Chain B เมื่อมาต่อกันแล้ว
เกิดลาย Pattern ที่น่าสนใจ  
ตัดเส้นแบ่งสัดส่วนของลาย
กระเบื้องบริเวณเคาน์เตอร์
ครัวกับพื้นห้องด้วยด้วยการ
ใช้โมเสกดำา รุ่น 1HE 6790 
คู่กับกาวยาแนวสีดำา ทำาให้พื้น
ห้องครัวสวยสอดคล้องกัน 
ในขณะเดียวกันก็มีจุดสนใจ
ของห้องที่ชัดเจน

“
ออกแบบให้เหมือน
อยู่คาเฟ่สวยทุกวัน

”

Vibrant Kitchen



HEALTH AND 
CLEAN TIPS

พื้นที่ห้องครัวควรเปิดโล่งให้อากาศ
ถ่ายเทอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้สะสม
กลิ่นจากการทำาอาหาร จัดระเบียบ
ข้าวของเครื่องใช้ให้มีพื้นที่โล่ง เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมฝุ่นและเชื้อโรค 
เพราะอาหารอร่อยต้องมาจากครัว
ที่สะอาด และสุขอนามัยของสมาชิก
ในบ้านสำาคัญที่สุด เลือกใช้กระเบื้อง
เนื้อ x-porcelain ผิวมันที่ทำาความ
สะอาดง่าย  ไม่สะสมคราบมันและ
คราบสกปรกจากการทำาอาหาร

Vibrant Kitchen



โมเสก รุ่น NOVO  Series: กระเบื้อง
โมเสก เนื้อ x-porcelain ในโทนสี ขาว 
เทา ดำา เฉดสีคลาสสิกเข้ากับทุกสไตล์
งานออกแบบ ง่ายต่อการจัดวางเพื่อ
ออกแบบลวดลายใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ 
เม็ดเล็กๆ แต่สามารถรับน้ำาหนักได้เท่า
กระเบื้องแผ่นใหญ่ เนื้อแน่นพิเศษด้วย
สารอะลูมินา ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ
สูงถึง 1,200 ความแข็งแกร่งรองจาก
เพชร รับหน้ำาหนักได้ถึง 350 กิโลกรัม 
ต่อตารางเซนติเมตร

Product  Wish List

กระเบื้อง โมเสก 
รุ่น NOVO  Series

Chain A

Snowflake

Grout : White, Grey



เพื่อให้ได้ห้องครัวที่สมดุลย์ระหว่างความสวยงามและฟังก์ชัน 
(Form and Function) ทุกผลิตภัณฑ์จึงถูกออกแบบอย่างคำานึง
ถึงการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นอ่างซิงค์ขนาดใหญ่ หรือ
ก๊อกครัวแบบพิเศษที่ช่วยให้การล้างผักผลไม้สดเป็นเรื่องง่าย 
รวมถึงกระเบื้องโมเสกที่สามารถประยุกต์ให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ 
เพื่อสะท้อนตัวตนของแต่ละบ้าน

PRODUCT  
WISH LIST

มั่นใจปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้
งาน ด้วยนวัตกรรม COTTO CLEAN ซึ่ง
ช่วยควบคุมสารโลหะหนัก อาทิ สารตะกั่ว 

ก๊อกทรงสูงขนาดใหญ่ พร้อมปากก๊อก
แบบยืดหดได้ ตัวก๊อกออกแบบให้ใช้งาน
ง่ายในการล้างจาน รวมถึงการล้างผักผล
ไม้ โดยสามารถปรับสายน้ำาได้ 2 รูปแบบ 
ทั้งแบบปกติและแบบ spray ช่วยให้การใช้
งานสะดวกและทำาความสะอาดได้อย่าง
ทั่วถึง 

ก๊อกผสมอ่างซิงค์ 
รุ่น Kitchen Faucet



ONE MORE 
DRINK
(วัน มอร์ ดริงก์)

Bar

บาร์ส่วนตัวในบุคลิกเท่ สงบนิ่ง 
น่าค้นหา ผสมผสานระหว่างสไตล์ 
Modern และ Vintage เข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว มีแรงดึงดูดลึกลับดั่ง
ชีวิตยามค่ำาคืนในเมืองใหญ่ ผนัง
เชล์ฟบาร์ Backsplashes ติด
กระเบื้องเงินเหลือบทองกินอารมณ์ 
คู่กับคอลเลกชันเครื่องดื่มขวดโปรด 
ชมวิวตึกสูงผ่านหน้าต่างบานใหญ่ 
อยู่กับตัวเองหรือเพื่อนสนิท รำาลึก
ถึงเรื่องเล่ายามค่ำาคืนที่ไม่อาจ
ลืมเลือน

“
THE VIBES OF 
VENTURING 

OUT
“



เพราะหลายครั้งเราต้องการ 
Private Party ที่ห้อมล้อมไปด้วยคน
สนิทในบรรยากาศสบายๆ 
การออกแบบบาร์ส่วนตัวจึงตอบ
โจทย์การใช้งานในฝันของคนรุ่นใหม่ 
บาร์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปเอาไว้โชว์
คอลเลกชันเครื่องดื่มที่ชอบ และขวด
ที่สวยงามบนผนังเชล์ฟบาร์ที่เอาไว้
ชงเครื่องดื่มได้อย่างสะดวกสบาย 
ก๊อก Multi-Function เปิดได้ทั้งน้ำา
ดื่มไว้สำาหรับชงเครื่องดื่ม และใช้น้ำา
ประปาเพื่อล้างอุปกรณ์ต่างๆ 
ปูกระเบื้องโมเสก รุ่น Mossa สีเงิน
เพื่อปรับรูปแบบบาร์แบบเดิมๆ ให้
กลายเป็นห้องมีจุดเด่นที่น่ามอง

DESIGNER’S 
STATEMENT

Bar

“
สร้างความตื่นเต้น
ให้บาร์ส่วนตัวด้วย

วัสดุแปลกใหม่
”



ROOM 1
: LIVING BATHROOM 
Bar

HEALTH AND 
CLEAN TIPS

สำาหรับพื้นที่ที่ต้องรองรับการใช้
งานที่หลากหลาย ควรเลือกใช้วัสดุ
ปูพื้นที่แข็งแรง ทนต่อน้ำาและ
ความชื้น และเพิ่มเติมด้วย
คุณสมบัติพิเศษ อย่างกระเบื้อง 
Hygienic Tile ที่ช่วยยับยั้งการ
เกิดเชื้อแบคทีเรีย เพื่อความสะดวก
สบายในการใช้งาน และมั่นใจได้ใน
ความสะอาดของคุณภาพน้ำาดื่ม 
เลือกใช้ก๊อกน้ำาแบบ 2 ฟังก์ชัน 
ที่แยกทางน้ำาดื่มและน้ำาใช้อย่าง
ชัดเจน มาพร้อมเครื่องกรองน้ำา
ที่ได้มาตรฐาน 



Product  Wish List

กระเบื้องโมเสกเนื้อ Porcelain สำาหรับ
ใช้ตกแต่ง เพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ 
และบ่งบอกตัวตนของเจ้าของห้อง 

กระเบื้องโมเสก 
รุ่น MOSSA Series สี Silver

กระเบื้อง Hygienic ที่ช่วยยับยั้งการ
เกิดเชื้อแบคทีเรีย กระเบื้องเนื้อแน่น
พิเศษด้วยสารอะลูมินา ผ่านการเผาด้วย
อุณหภูมิสูงถึง 1,200 ความแข็งแกร่ง
รองจากเพชร รองรับน้ำาหนักได้ถึง 
350 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร 

กระเบื้อง X-PORCELAIN 
รุ่น GRANDIS Series สี SEPIA 

Grout : Black, Cement Grey



สร้างพื้นที่บาร์ซึ่งสะดวกและโมเดิร์น ด้วย
ก๊อกน้ำาที่มาพร้อมเครื่องกรองน้ำา สลับการใช้
งานระหว่างน้ำาดื่มกับน้ำาใช้อย่างลื่นไหล 
พร้อมด้วยรายละเอียดที่สื่อถึงตัวตนของ
เจ้าของผ่านลวดลายกระเบื้องโมเสกเนื้อดี 

PRODUCT  
WISH LIST

2 in 1 function ก๊อก
อ่างซิงค์มาพร้อมชุดติด
ตั้งเครื่องกรองน้ำาที่ได้รับ
มาตรฐานด้านน้ำาดื่มสะอาด 
NSF จากอเมริกา 

นวัตกรรม COTTO CLEAN 
ช่วยควบคุมสารโลหะหนัก 
4 ขนิด ได้แก่ สารตะกั่ว 
แคดเมียม ทองแดง และ
สังกะสี ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้งาน 

ก๊อกน้ำาแบบ Extra Chrome 
ชุบผิว Nickel-chromium 
หนาถึง 8 ไมครอน ผิวเรียบ 
เงางามคงทนทำาความ
สะอาดง่าย

ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน 
ตัวก๊อกมีน้ำาหนักเบา เหมาะ
สำาหรับติดตั้งกับเคาน์เตอร์
และอ่างซิงค์ทั่วไป 

สัญลักษณ์ Drinking 
Water สำาหรับด้านที่เป็นน้ำา
ดื่มเพื่อความชัดเจนในการ
ใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้ง
เป็นก๊อกน้ำาดื่มและก๊อกน้ำา
ใช้ โดยแยกทางน้ำาดื่มและน้ำา
ใช้ออกจากกัน ทำาให้มั่นใจใน
ความสะอาด

ก๊อกอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำา 
3M รุ่น Aqua-Twins



Outdoor/Garden

PLANT 
AND PLAY
(แพลนต์ แอนด์ เพลย์)

พื้นที่สวนนอกบ้านสำาหรับครอบครัว
ที่รักกิจกรรมสนุกสนาน รักต้นไม้ 
เอ็นจอยกับปาร์ตี้บาร์บีคิว ผสมผสาน
ระหว่างสไตล์ Minimalism ที่เรียบง่าย 
กับโทนสีหินทรายจากวัสดุธรรมชาติ
อบอุ่นสายตา 

“
EXPLORE AT 

EASE, PLAY IT 
OUT LOUD!

“

กั้นพื้นที่ Indoor Outdoor 
ด้วยโครงกระจกใสให้ทักทายกันได้
ตลอดเวลา ตกแต่งพื้นด้านนอกด้วย
กระเบื้องลายไม้ สวยงามดูแลความ
สะอาดได้ง่าย และยังไม่ลืมที่จะมี
อ่างล้างมือรองรับได้ทุกกิจกรรม



ไอเดียต่อเติมตัวบ้านออกไป เพื่อ
สร้างพื้นที่ที่ผ่อนคลายและเป็นจุด
เชื่อมต่อ ระหว่างกิจกรรม INDOOR 
และ OUTDOOR ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ
มากขึ้น เป็นจุดพักผ่อนที่สามารถนั่ง
มองพื้นที่สีเขียวภายนอก สามารถ
สัมผัสแสงแดดอ่อนๆ หรือนั่งมอง
ท้องฟ้ายามค่ำาคืน  สร้างผนังใน
มีมิติเพื่อรองรับการใช้งานหลาย
รูปแบบที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอด
เวลาช่วงเวลานึงอาจะเป็นมุมวาง
ต้นไม้และกระบองเพชรที่สะสมไว้  
หรือเปลี่ยนเป็นชั้นโชว์งานคราฟท์
ที่ต้องการ ดังนั้นพื้นที่ส่วนนนี้เน้น
การใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่ายที่อาจ
จะเลอะเทอะ และต้องการทำาความ
สะอาดง่ายๆ และไม่ลืมที่จะมีอ่าง
ล้างมือ ที่รองรับกิจกรรม ทั้ง 
INDOOR และ OUTDOOR เพื่อ
ให้มั่นใจในความสะอาด ทั้งก่อน
และหลังทำากิจกรรมของสมาชิก         
ทุกคนในบ้าน

DESIGNER’S 
STATEMENT

Outdoor/Garden

Dream space นี้ออกแบบ ในสไตล์               
minimalism ใช้เส้นสายที่เรียบง่าย ลดทอน
รายละเอียด โทนสี neutral จากกระเบื้อง      
TITAN ให้ความรู้สึกถึงหินทรายธรรมชาติ
ที่ผ่านการกัดเซาะจากน้ำา และแร่ธาตุตาม
ธรรมชาติ ให้ความเป็นธรรมชาติที่อบอุ่น 
แต่ก็คลาสสิกและไม่น่าเบื่อ



HEALTH AND 
CLEAN TIPS

พื้นระเบียงภายนอกที่นอกจากจะใช้
รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว ยังต้องทนต่อสภาพอากาศ
ต่างๆ ทั้งแดด และฝนอยู่ตลอด เลือกใช้
กระเบื้อง X-PORCELAIN แบบ 
Hygienic Tiles  ที่ไม่เพียงมีคุณสมบัติ

ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย เพื่อ
ความมั่นใจในทุกการสัมผัส ยังแข็งแรง 
ทนทาน ดูแลรักษาและทำาความสะอาด
ได้ง่าย หมดกังวลในระยะยาว สำาหรับ
จุดล้างมือแบบอเนกประสงค์ ควรใช้
ก๊อกที่ใช้งานง่ายสำาหรับทุกเพศ 

ทุกวัย และเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก 
อีกทั้งช่วยลดการสัมผัสก้านโยกของ
ก๊อกโดยตรง เลือกใช้ก๊อกที่เปิด-ปิด
ง่ายด้วยระบบสัมผัสที่ตัวก๊อกแทน 
ทำาให้ก๊อกไม่เลอะคราบสกปรก 
และคราบสบู่ให้กวนใจ

Outdoor/Garden



Outdoor/Garden



Product  Wish List

พื้นที่ภายในอาคาร เลือกใช้ TITAN 
Series กระเบื้อง X-PORCELAIN: 
กระเบื้องเนื้อแน่นพิเศษด้วยสารอะลูมินา 
ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 1,200 
ความแข็งแกร่งรองจากเพชร 
รับหน้ำาหนักได้ถึง 350 กิโลกรัม 
ต่อตารางเซนติเมตร 

กระเบื้อง X-PORCELAIN
รุ่น TITAN Series 

พื้นภายนอกอาคาร เลือกใช้ GRANDIS 
Series สี CINNAMON  เป็นกระเบื้อง 
Hygienic ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย 
เลือกใช้ในพื้นที่ภายนอกอาคาร 

กระเบื้อง X-PORCELAIN 
รุ่น GRANDIS Series สี SEPIA 

Grout : Ivory, Grey, Earth Brown



ความปลอดภัยที่มาพร้อมประสิทธิภาพการใช้
งานสูงสุด เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอก 

PRODUCT  
WISH LIST

อ่างล้างหน้าขอบบางพร้อมด้วยผิวสัมผัส
เรียบพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
อ่างล่างหน้ารุ่น Oval จึงมีขอบอ่างที่เรียว
บาง รับกับงานดีไซน์ได้อย่างลงตัว

ตัวอ่างเคลือบสาร Hygienic (HYG) แบบ 
Super Smooth พื้นผิวที่เรียบลื่นช่วยลด
โอกาสในการเกิดคราบสกปรก

อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น OVAL

นวัตกรรม COTTO CLEAN ช่วยควบคุม
สารโลหะหนัก 4 ขนิด ได้แก่ สารตะกั่ว 
แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน 

ก๊อกน้ำาแบบ Extra Chrome ชุบผิว Nick-
el-chromium หนาถึง 8 ไมครอน ผิวเรียบ 
เงางามคงทนทำาความสะอาดง่าย

Touch Faucet เปิด-ปิดน้ำาได้ดั่งใจเพียง
แตะที่ตัวก๊อก ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพราะการใช้
งานที่ต้องการความสะอาดมากๆ เช่น หาก
มือเลอะเทอะจากการทำาครัวต่างๆ เพียง
ใช้ส่วนใดๆ ของร่างกายแตะที่ตัวก๊อกก็
สามารถล้างมือทำาความสะอาดได้ง่ายๆ 
ก่อนสัมผัสที่อาหารหรือส่วนอื่นๆ ในบ้าน 
จะช่วยลดความเปื้อนหรือสิ่งสกปรกจาก
การใช้งานได้เป็นอย่างดี

ด้วยนวัตกรรมที่สามารถใช้ไฟฟ้าสถิตจาก
ร่างกายเป็นตัวบังคับการเปิด-ปิดวาล์วน้ำา 
สามารถเปิด-ปิดได้ถึง 100,000 ครั้งต่อ
การใช้แบตเตอรี่ขนาด AA เพียงจำานวน 4 
ก้อน 

ก๊อกอ่างซิงค์ระบบสัมผัส (ใช้แบตเตอรี่) 
รุ่น Touch Faucet



GROUT

รอรูปเพิ่มเติม

‘กาวยาแนว’ เคยเป็นเพียงเส้นสีขาวจำาเจที่รอวัน
หมักหมมไปด้วยเชื้อรา ใครจะรู้ว่าแถบเล็กน้อยที่
ซ่อนตัวอยู่ระหว่างกระเบื้อง อาจเป็นได้มากกว่า
กาวเชื่อมรอยต่อ แต่สามารถกลายเป็นเส้นสีที่
แต่งเติมจินตนาการให้เต็มได้ดั่งภาพฝัน ด้วย
กาวยาแนว Ultra Plaster ที่มีให้เลือกมากถึง 28 
เฉดสี เพ้นท์ได้อย่างหลากหลาย เปลี่ยนได้
ทุกบรรยากาศ

“
COLORS IN-BETWEEN

เส้นสีที่เปลี่ยนบ้าน

“



สีกาวยาแนวที่สว่างขึ้นจะให้ความรู้สึก
สะอาดปลอดโปร่ง ในขณะที่สีเข้มจะให้
ความรู้สึกลุ่มลึกหนักแน่น กาวยาแนว
สีเดียวกันสามารถให้ความรู้สึกที่ต่าง
ออกไปเมื่อวางคู่กับกระเบื้องคนละสี 
เพียงปรับนิด ชีวิตก็เปลี่ยน เมื่อองค์
ประกอบทั้งหมดถูกออกแบบได้อย่าง
ลงตัว บรรยากาศที่ใช่ที่สุดสำาหรับคุณ
ก็ไม่ไกลเกินฝัน

PAINTING 
THE MOOD

7 เฉดเทาดำาหินอ่อน

9 โทนน้ำาตาลไม้สวย

13 เส้นสีต่างบุคลิก

Grout



สนุกไปกับการเลือกสีกาวยาแนวให้แมทช์กับ
กระเบื้องได้หลากหลายรูปแบบ เรียบสวยไป
กับแบบ Conform ที่เลือกแถบสีของกาวให้
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สบายตา
ไปกับความแนบเนียนไร้รอยต่อ หรือเลือกสี
กาวยาแนวให้ตัดกับสีกระเบื้องแบบ Contrast 
โดดเด่นด้วยมุมมองที่แตกต่าง สร้างบรรยากาศ
ให้เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จะแบบไหนก็เลือกได้

“
CONFORM OR CONTRAST
แนบเนียนหรือโดดเด่น เลือกได้

อย่างเป็นตัวคุณ

“

อย่างเป็นตัวคุณ
นอกจากสีสันลวดลายที่ดีไซน์ได้ดั่งภาพฝัน 
กาวยาแนวของ COTTO ยังทนทานต่อกรดต่างๆ 
ป้องกันการสะสมตัวของราดำา และมีแรงยึดเกาะสูง 
หมดปัญหาการหลุดล่อน ให้คุณได้เป็นตัวของตัว
เองและสบายใจไปกับ Pleasing Well-Being 
ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ยึดมั่นในมาตรฐานแบบ 
COTTO

Grout



WWW.COTTO.COM
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