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OUR MISSION:
GRACIOUS LIVING

มุ่งยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม
ให้กับทุกชีวิตที่ได้สัมผัสกับสินค้าและบริการของเรา

ปีแห่งต้นกำ�เนิดแบรนด์คุณภ�พจ�กจอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ผู้เนรมิต 
วัฒนธรรมก�รใช้ชีวิตมีระดับของผู้คนจ�กธรรมเนียมปฎิบัติอัน
สูงส่งของตัวเข�เอง บริษัทโคห์เลอร์แห่งแรกในรัฐวิสคอนซินได้รับ
ก�รขน�นน�มว่�เป็นโรงหล่อและร้�นเครื่องจักรกล ที่ทันสมัยที่สุด
แห่งยุค แต่จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ มองก�รณ์ไกลกว่�นั้น

เข�มองเห็นศักยภ�พที่จะสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะคงคุณค่�
ย�วน�น เข�มองเห็นบริษัทที่สร้�งง�นด้วยฝีมืออันคงทนถ�วร 
และส�ม�รถสร้�งสรรค์คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน

คว�มเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แท้จริง เดินท�งม�ถึงในปี 1883 เมื่อ
จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ เกิดไอเดียคิดค้นสินค้�ใหม่ๆ ด้วยก�รนำ�เอ�
อ่�งที่หล่อด้วยเหล็กม�ทดลองเคลือบอีน�เมลและประดับด้วยข�ต่อ
สี่ข้�ง จ�กที่เคยเป็นอ่�งซึ่งเกษตรกรซื้อไปใช้เป็นร�งให้อ�ห�รสัตว์ 
ก็กล�ยม�เป็นอ่�งอ�บน้ำ�แสนสวย เสียงลือเสียงเล่�อ้�งสืบต่อกัน
ม�ว่�จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ข�ยอ่�งอ�บน้ำ�อ่�งแรกของเข�ให้กับ
เกษตรกรคนหนึ่ง แลกกับวัวหนึ่งตัวและไก่สิบสี่ตัวเท่�นั้น

แม้ส�ยก�รผลิตจะมีคว�มหล�กหล�ยอันสืบเน่ืองม�จ�กก�รคิดค้น
สร้�งสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง แต่สินค้�และบริก�รของโคห์เลอร์ทั้งหมด 
ยังคงอยู่ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นคุณภ�พระดับสูงสุดเสมอ อันเป็นเหตุผล
ให้ชื่อโคห์เลอร์ถูกจดจำ�ในฐ�นะผู้นำ�แห่งสุขภัณฑ์และเครื่องครัว 
ระดับโลก



2011
Numi, Kohler most
advanced toilet
นูมิ สุขภัณฑ์อัจฉริยะจ�กโคห์เลอร์ เริ่มเปิดตัว 
เป็นครั้งแรกพร้อมกันทั่วโลกและทวีปเอเชีย

2012
Celebrate 10 Years
Kohler Thailand
ฉลองครบรอบ 10 ปี โคห์เลอร์ ประเทศไทย 
ตอกย้ำ�คว�มเป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ยอดนิยมม�
อย่�งย�วน�น จนส�ม�รถสร้�งก�รยอมรับ
ให้เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ท่ีเป็นผู้นำ�ท้ังด้�นก�ร
ออกแบบและนวัตกรรมล้ำ�สมัยในประเทศไทย

2013
Kohler Celebrates 140th 
Anniversary
ตอกย้ำ�ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นก�รออกแบบและ
นวัตกรรมล้ำ�สมัย ตลอดระยะเวล�กว่� 140 ปี 
ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ทุกช้ิน ได้รับก�รจดจำ�
ว่�เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรังสรรค์ข้ึนด้วยคว�มง�ม
แห่งศิลปะ และนวัตกรรมอันเป็นเลิศม�โดยตลอด

2014
Kelston Series Debuts,
Luxury Collection
คว�มคล�สสิคและคว�มทันสมัยผส�นไว้ใน
ง�นดีไซน์ของสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ให้งดง�ม
ดุจง�นศิลป์ชั้นสูงที่ล้ำ�สมัยด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

2015
Global Launch of Veil 
Intelligent Toilet
เวล สุขภัณฑ์อัจฉริยะจ�กโคห์เลอร์ ท่ีสุดของ
เทคโนโลยีและคว�มง�ม สะท้อนคว�มร่วมสมัย
ของง�นดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย ผส�นด้วย
ดีไซน์สไตล์มินิมัลลิสต์และก�รออกแบบต�ม
หลักสรีระศ�สตร์ รังสรรค์ให้ เวล คือท่ีสุดของ
ก�รออกแบบโถสุขภัณฑ์ ท่ีตอบสนองทุกคว�ม
ต้องก�ร 

2016
Avid and Composed
Faucet Series
ด้วยดีไซน์สไตล์ “มินิมัล” ท่ีวิวัฒน�ก�รข้ึนอีก
ระดับ สู่คอลเลคช่ันซ่ึงผส�นคว�มเรียบง่�ยกับ
คว�มรู้สึกเร้�ใจอย่�งมีพลัง เส้นโค้งท่ีพล้ิวไหว 
คว�มละมุนละไมของพ้ืนผิว และก�รเข้�มุมท่ีนุ่ม
นวล ทุกร�ยละเอียดและทุกองค์ประกอบลงตัว
กับง�นอินทีเรียร์ดีไซน์ภ�ยในห้องน้ำ�ได้อย่�ง
สมบูรณ์แบบ จนได้รับร�งวัล Red Dot De-
sign Award จ�กประเทศเยอรมนี

2018
Our mission for 145 years
“Gracious Living”
นับเป็นเวล�กว่� 145 ปี ท่ีโคห์เลอร์มุ่งยกระดับ
คุณภ�พก�รใช้ชีวิตอย่�งสง่�ง�มให้กับทุก
ชีวิตผ่�นประสบก�รณ์ก�รใช้สินค้�และบริก�ร
ทุกช้ินของโคห์เลอร์

2017
15 Years
Kohler in Thailand
ก้�วเข้�สู่ปีที่ 15 นับตั้งแต่โคห์เลอร์ แบรนด์
สุขภัณฑ์ยอดนิยมจ�กสหรัฐอเมริก�ได้เข้�
ม�รังสรรค์สุนทรียภ�พและคว�มง�มอัน
เป็นศิลปะดุจง�นศิลป์ช้ันสูงให้กับสุขภัณฑ์
ในประเทศไทย จนกล�ยเป็นที่จดจำ�และเป็นที่
ยอมรับในฐ�นะผู้นำ�ในด้�นก�รออกแบบและ
เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ตอบสนองทุกคว�ม
ต้องก�ร

Historic Milestones

2002
Kohler Thailand
โคห์เลอร์แบรนด์สุขภัณฑ์ยอดนิยมอันดับ
หนึ่งของสหรัฐอเมริก�ได้เข้�ม�ต้ังฐ�นก�ร
ผลิตในประเทศไทย ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
ทำ�ให้ โคห์เลอร์ ประเทศไทย เป็นโรงง�นผลิต
เครื่องสุขภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีกำ�ลังก�ร
ผลิตรวมม�กที่สุดในทวีปเอเชีย

2008
Kohler with
WaterSense® Award
ปีแรกที่โคห์เลอร์ได้รับ WaterSense Award 
จ�ก United States Environmental Protec-
tion Agency (EPA) และได้รับต่อเนื่องเรื่อย
ม�จนถึงปัจจุบัน

1883
First Cast Iron Bathtub
อ่�งอ�บน้ำ� เหล็กหล่ออ่�งแรกได้รับก�ร
สร้�งสรรค์ขึ้นม�อย่�งช�ญฉล�ดโดย
ประยุกต์จ�กร�งให้อ�ห�รม้�และประดับ
ประด�ด้วยข�ตั้งพื้นทั้งสี่ นับเป็นจุดกำ�เนิด
ของอ่�งอ�บน้ำ�สไตล์คล�สสิคที่คงคว�ม
สวยง�มม�จวบจนปัจจุบัน

1965
The Bold Look of Kohler
ปีแรกที่แคมเปญโฆษณ� The Bold Look 
of Kohler ได้รับก�รเผยแพร่ คือปีที่นำ�พ�
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ�สู่เส้นท�งก�รออกแบบที่
เน้นสีสันอันเจิดจรัสสดใสและได้กล�ยเป็นนัย
สำ�คัญอันสะท้อนถึงวัฒนธรรมและทัศนคติ
ของบริษัทที่ดำ�รงอยู่ม�โดยตลอด

1985
Introduction of
Artist Editions
แรงบันด�ลใจจ�กศิลปินผู้ สร้ �งสรรค์       
ในแวดวงเครื่องปั้นดินเผ� โคห์เลอร์ได้ออก
คอลเล็คชั่นพิเศษ Artist Editions ซึ่งมี
ลวดล�ยและสีสันอันแสนงดง�มประก�ศ
เจตน�รมณ์ให้ห้องน้ำ� ประดุจดั่งสถ�นที่
แสดงง�นศิลปะชั้นเลิศ



สไตล์ไหนที่คุณต้องการ คลาสสิค มินิมอลลิสต์ หรูหรา โคห์เลอร์มีให้เลือกหลาก
หลายทั้งสีสันและวัสดุที่เหมาะเจาะลงตัวกับแนวคิดห้องน้ำาและครัวของคุณ โคห์เลอร์
รังสรรค์ชุดสวีทเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้ประสานองค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดเป็นดีไซน์
และรูปลักณษ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเลือกความแปลกใหม่แนวล้ำาสมัย หรือความประทับใจ
จากสไตล์ศิลป์แห่ง Artist Edition หรือจะผสมผสานสรรพสิ่งและสีสันเฉพาะตัว เพื่อ
สะท้อนบุคลิกและรสนิยมเฉพาะคุณ

นวัตกรรมใหม่ที่ก่อกำาเนิดขึ้นจากจิตวิญญาณอันแรงกล้า และการไม่หยุดนิ่งของ
โคห์เลอร์ คือที่มาของบอดี้สปาและอ่างน้ำาล้น Sok Chromatherapy ที่ไม่มีใคร
เทียบเคียงได้มามอบแด่คุณ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เดียวกันนี้ได้ถูกนำาไปใช้ในการ
ออกแบบก๊อกน้ำา อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ ตลอดจนอ่างน้ำาวน จนถึงระบบกดน้ำา
ชำาระที่ได้รับการออกแบบเหมาะเจาะถูกต้อง การเคลือบก๊อกน้ำาที่สมบูรณ์แบบ แรง
น้ำาจาก Flexjets ที่ช่วยผ่อนคลาย ย่อมประจักษ์ความจริงว่าโคห์เลอร์ได้ประยุกต์
เทคโนโลยีผสานดีไซน์ที่ลงตัวเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ไปสู่ทุกระดับ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้นามโคห์เลอร์

เครื่องหมายการค้าที่ทรงคุณค่าของโคห์เลอร์ คือการเป็นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ห้องและห้องครัวระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งโคห์เลอร์ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
จะต้องรักษามาตรฐานสูงส่งของแบรนด์โดยเน้นการออกแบบที่งดงาม การเลือก
ใช้วัสดุที่ไวใจได้ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและสร้างสุนทรียภาพแห่งการเป็นอยู่ของ
คุณ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำา โคห์เลอร์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำาแนว
คิดใหม่ที่ไม่เพียงใช้น้ำาให้น้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำางานได้เต็มที่หรือดี
ยิ่งกว่าเดิมจากเทคโนโลยีด้านการประหยัดน้ำาชั้นแนวหน้า รังสรรค์โดยทีมวิศวกรระ
ดับโลก ตอบสนองความสุขของผู้ใช้ได้อย่างเหนือความคาดหมาย

โคห์เลอร์ ร่วมอนุรักษ์และสร้างสรรค์โลกสีเขียว เพื่อวิวัฒนาการอย่างยั่งยืน

Bold. Design.

Bold. Innovation.

Bold. Performance.

Bold. Water Conservation.

*สินค้�บ�งรุ่นในรูป เป็นสินค้�สั่งพิเศษ
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รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
ด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์และเทคโนโลยีล้ำ�สมัย จ�กองค์กรระดับแนวหน้�ของโลก

ชนะเลิศ นวัตกรรมใหม่ระดับช�ติ จ�ก
National Society of Professional
Engineers 2007 ประเทศสหรัฐอเมริก�

ร�งวัลที่ 3 คว�มคิดสร้�งสรรค์
ระดับองค์กรใหญ่
Governor’s New Products 
Award
2007 ประเทศสหรัฐอเมริก�

รองชนะเลิศ คว�มคิดสร้�งสรรค์
ระดับองค์กรใหญ่ Governor’s 
New Products Award 2007 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

Bronze Idea Award 2007
Industrial Designers Society 
of Amerca และนิตยส�ร 
Businee Week
ประเทศสหรัฐอเมริก�

Silver Idea Award 2003
Industrial Designers Society 
of America และนิตยส�ร 
Businee Week 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

Gold Idea Award 2002
Industrial Designers Society 
of America และนิตยส�ร 
Businee Week 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ร�งวัล Superbrand Thailand 
2009-2011
จ�กสถ�บัน Superbrand UK 
ประเทศอังกฤษ

Silver Idea Award 2002
Industrial Designers Society 
of America และนิตยส�ร 
Businee Week 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

Bronze Idea Award 2007
Industrial Designers Society 
of Amerca และนิตยส�ร 
Businee Week
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ร�งวัลชมเชย คว�มคิดสร้�งสรรค์
ระดับองค์กรใหญ่ Governor’s New 
Products Award 2007 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ร�งวัลท่ี 3 คว�มคิดสร้�งสรรค์
ระดับองค์กรใหญ่ Governor’s
New Products Award 2007 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
Red Dot Award 2007
ประเทศเยอรมนี

iF Product Design 2006
ประเทศเยอรมนี

ชนะเลิศ คว�มคิดสร้�งสรรค์ระดับองค์กรใหญ่
Governor’s New Products Award 2006
ประเทศสหรัฐอเมริก�

Cimarron® Comfort Height® Toilet

Water Tile™

Superbrand 2009-2011

Sok® Effervescence Bath
Lamina Flow Bath Filler

Purist® Wet Surface Lav
Open-Bottom Porcelain 
Hand Basin
Mirrored Cabinet with 
Laminar-Flow Faucet

Steward® Waterless Urinals

Transitions® Toilet Seat Kohler DTV

iF Product Design 2010
ประเทศเยอรมนี

iF Product Design 2014
ประเทศเยอรมนี

iF Product Design 2010
ประเทศเยอรมนี

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
Red Dot Award 2015
ประเทศเยอรมนี

Silver Idea Award 2013
Industrial Designers Society 
of America 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ใบประก�ศฯ Carbon Footprint ระดับองค์กร
โดย Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization

iF Product Design 2010
ประเทศเยอรมนี

iF Product Design 2012 
ประเทศเยอรมนี

Good Design Award 2011
ประเทศญ่ีปุ่น

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
Red Dot Award 
ประเทศเยอรมนี

Successful Design Award 2013 
ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

Successful Design Award 2014 
ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

Finalist Idea Award 2014
Industrial Designers Society 
of America ประเทศสหรัฐอเมริก�
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

งามเหมาะเจาะจากจินตนาการบรรเจิด
ไมใชความบังเอิญท่ีนามโคหเลอรจะเป็นท่ีกลาวขวัญกันท่ัวโลกในฐานะผูนำาดานสุขภัณฑ 
และผลิตภัณฑสำาหรับหองน้ำา ดวยผลงานสรางสรรคที่กลมกลืนกันระหวางจินตนาการ
อันบรรเจิดกับประสิทธิภาพอันล้ำาเลิศ ยากนักที่จะหาใครมาเทียบเทียม โคหเลอรริเริ่มและ
สรางแนวโนมการดีไซนหองสวีท จากประสบการณกวาศตวรรษ จากทีมงานอัจฉริยะ
ที่มีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่รับกันอยางเหมาะเจาะกับความ
เป็นอยูของทุกทาน แนนอน...แตละหองตองงดงามดั่งงานศิลป์ ประติมากรรมทองเหลือง
วาววับจับตา และอีกนานาพื้นผิว เสนสาย ลายสวย สะอาดตา ที่สะทอนบุคลิคเฉพาะบุคคล

โคห์เลอร์...สร้างสรรค์เป็นห้องศิลป์ดังฝัน

Bathroom Suites



ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

คลาสสิกแบบอเมริกันสไตล์ ด้วยการนำาอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมศตวรรษท่ี 16 มาประยุกต์ 
ให้ร่วมสมัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดดเด่น ชัดเจนในความเป็นตัวของตัวเอง

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เทรสแชม

อ่างอาบน้ำาเหล็กหล่อ รุ่น คลีโอ ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
แบบเจาะรูเดี่ยว รุ่น เทรสแชม

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
แบบเซ็นเตอร์ 8” รุ่น เทรสแชม

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า 
รุ่น เทรสแชม

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับเชื่อมต่อ 
รุ่น เทรสแชม

ขาอ่างอาบน้ำา

(ขาอ่างเหล็กหล่อ 4 ขา)

ฐานติดตั้งก๊อกผสม
ลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น

แนะนำาใช้คู่กับ ก๊อกน้ำาแนะนำา ใช้คู่กับ

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เทรสแชม ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8” รุ่น เคลสตัน

สีขาว

สีขาว

สีขาว สีขาว

ราคาปกติ 42,800.-

ราคาปกติ 146,055.-

ราคาปกติ 10,486.- ราคาปกติ 15,836.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง) (ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 21,300.-

ราคาพิเศษ 95,300.-

ราคาปกติ 24,931.-

ราคาปกติ 23,594.-

ราคาพิเศษ 16,310.-

ราคาพิเศษ 15,440.-

ราคาปกติ 28,088.-

ราคาพิเศษ 18,500.-
ราคาปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 3,450.-

ราคาพิเศษ 6,090.- ราคาพิเศษ 9,190.-

K-3854X-C-0

K-11195X-0

K-45980X-R-F69

K-2607X-F69
สีขาว สีขาวราคาปกติ 16,478.- ราคาปกติ 16,478.-

ราคาปกติ 35,845.-

ราคาพิเศษ 20,790.-

ราคาพิเศษ 10,780.- ราคาพิเศษ 10,780.-

• นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush  ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความสะอาด
• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก รองรับสรีระได้ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น และติดตั้งง่าย

• ขนาด 1750 x 800 x 640 มม.
• ความจุน้ำา 260 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่าง (ไม่รวมขาอ่าง)

• ขนาด 603 X 464 X 826 มม.

• ขนาด 308 X 475 X 756 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.
• ความสูงของก๊อก 152 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 223 มม.

• ความสูงของก๊อก 953-973 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

• ขนาด 646 X 484 X 200 มม. • ขนาด 646 X 484 X 200 มม.

K-99097T-B4-CP

K-2979X-1-0 K-2979X-8-0

K-11194T-0
K-97905T-NA

K-2991X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2991X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 554 x 420 x 205 มม.

K-13491T-4-CP

ใช้คู่กับ ใช้คู่กับ

24" 36" 48" 60" 72" 84"

Tresham Suite
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Reach Suite Karess Suiteการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างฟังค์ชั่นการใช้งานกับดีไซน์ที่สวยงาม ทันสมัย ด้วยเส้นสาย
โค้งมนอันวิจิตรประณีต จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ สะท้อนไลฟ์สไตล์
สังคมเมือง

แรงบันดาลใจจากความงามของดวงจันทร์ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ สลักไว้ด้วย
ความงามของเส้นสายโค้งมนและอ่อนโยน สร้างสรรค์ห้องน้ำาของคุณให้เป็นดั่งสถานที่แห่ง
ความเงียบสงบและความสบาย

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบต้ังลอย รุ่น รีช

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น รีช

สีขาว

สีขาว

ราคาปกติ 3,210.-

ราคาปกติ 1,926.-

ราคาพิเศษ 1,870.-

ราคาพิเศษ 1,120.-

สีขาว ราคาปกติ 31,458.-

ราคาพิเศษ 15,650.-

ราคาปกติ 4,526.-

ราคาพิเศษ 2,670.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช

สีขาว ราคาปกติ 13,482.-

ราคาพิเศษ 7,400.-

K-75991X-S-0

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค รุ่น รีช 1700

สีขาว ราคาปกติ 18,404.-

ราคาพิเศษ 10,100.-

K-72800X

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิงกูลิเยร์

ราคาปกติ 26,964.-

ราคาพิเศษ 15,700.-

K-72667X-4-CP

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-18564X-1-0 แบบเจาะรูเด่ียว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบต้ังลอย K-18566X

K-76815X-S-0

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ซิมโบล

ราคาปกติ 11,235.-

ราคาพิเศษ 6,550.-

K-19480X-CP

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น คาเรส

สีขาว ราคาปกติ 16,853.-

ราคาพิเศษ 8,800.-

K-75921X-S-0

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น จูลายน์ ทู
• ขนาด 572 x 454 x 410 มม.

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความ
สะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน และติดต้ังง่าย
• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความสะอาด
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงแบบลงพ้ืน (S-Trap) ห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน และติดต้ังง่าย
• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

• ขนาด 1700 x 750 x 460 มม.
• ความจุน้ำา 242 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ และท่ีวางแขนในตัว

• ระยะจากผนังถึงก่ึงกลางปากก๊อก 182 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• ระยะจากก่ึงกลางปากก๊อกถึงก่ึงกลาง
ปากก๊อก 90 มม.

• ความสูงของก๊อก 205 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush 
ใช้น้ำา 3/4.2 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน 
และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 
108 มม.

• ความสูงของก๊อก 114 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

K-16027X-B4CD-CP

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส

สีขาว ราคาปกติ 8,614.-

ราคาพิเศษ 5,000.-

K-2772X-1-0
• ขนาด 615 x 442 x 197 มม.

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส

สีขาว ราคาปกติ 6,046.-

ราคาพิเศษ 3,540.-

K-2759X-1-0
• ขนาด 615 x 443 x 197 มม.

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Ove Suite ทรงช้อนอันอ่อนช้อยจากตะวันออก คือแรงบันดาลใจในการออกแบบที่ครบเครื่องเรื่องสุขภัณฑ์ 
อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำา ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ให้รูปทรงกลมอยู่ในความนิยมตลอดกาล

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก รุ่น เอเลเวชั่น
K-18870X-CP

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัว
สายอ่อน รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง) (ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา)

ราคาปกติ 10,165.-

ราคาพิเศษ 5,900.-

ราคาปกติ 24,931.-

ราคาพิเศษ 14,500.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น โอฟ

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น โอฟ

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น โอฟ

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบ BubbleMassage™ รุ่น โอฟ

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โอฟ

สีขาว ราคาปกติ 40,446.-

ราคาพิเศษ 18,760.-
สีขาว ราคาปกติ 18,404.-

ราคาพิเศษ 10,000.-

K-45382X-S-0 (S-Trap)
K-45382X-SP-0 (P-Trap)

สีขาว สีขาว

สีขาว

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอเลเวชั่น K-72681X-7-CP

ราคาปกติ 13,482.- ราคาปกติ 16,050.-

ราคาปกติ 96,514.-

ราคาพิเศษ 8,820.- ราคาพิเศษ 10,500.-

ราคาพิเศษ 52,900.-• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 142 มม.
• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลาง
ปากก๊อก 174 มม.

• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์     
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากพ้ืน (P-Trap) 185 มม.
• ฝารองน่ังแบบกันกระแทก

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 2.6/4 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์   
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 185 มม.
• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

• ขนาด 895 x 505 x 185 มม. • ขนาด 1195 x 505 x 140 มม.

• ขนาด 1,750 x 850 x 470 มม.
• ความจุน้ำา 283 ลิตร
• มีปุ่มควบคุม (Electronic Pad) อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• มีหมอนให้เลือก 2 สี (สีส้ม และสีเทา)
• สะดืออ่างแบบป๊อบอัพ

K-19950T-1-0 K-19951T-1-0
K-97195X-G11P-0 หมอนสีส้ม ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-97195X-G21P-0 หมอนสีส้ม ปุ่มควบคุมด้านขวา
K-97195X-G158-0 หมอนสีเทา ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-97195X-G258-0 หมอนสีเทา ปุ่มควบคุมด้านขวา

K-45679X-S-0 (S-Trap)
K-45679X-SP-0 (P-Trap)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Panache Suite เรียวร้ิวบางเบา ประสานกับเหล่ียมมุมอันลงตัว สร้างสรรค์ชุดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำา พานาช สวีท 
ให้เป็นดีไซน์ร่วมสมัย โดดเด่นจนน่าจับตามอง

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พานาช

• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่าย
ต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 185 มม.
• ฝารองนั่ง แบบกันกระแทก

K-15246X-S-0 (S-Trap)
K-15246X-SP-0 (P-Trap)

สีขาว ราคาปกติ 17,869.-

ราคาพิเศษ 9,730.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น อาเลโอ

ราคาปกติ 9,159.-

ราคาพิเศษ 5,310.-

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลาง
ปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 143 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

K-72275T-4-CP

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบต้ังพ้ืน รุ่น พานาช

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบต้ังลอย รุ่น พานาช

สีขาว สีขาว

สีขาว สีขาว

ราคาปกติ 4,633.- ราคาปกติ 4,633.-

ราคาปกติ 4,013.- ราคาปกติ 2,493.-

ราคาพิเศษ 2,690.- ราคาพิเศษ 2,690.-

ราคาพิเศษ 2,340.- ราคาพิเศษ 1,450.-

• ขนาด 600 x 480 x 885 มม. • ขนาด 600 x 480 x 445 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน อ่างล้างหน้าแบบแขวน

ขารองอ่างแบบต้ังพ้ืน ขารองอ่างแบบต้ังลอย

K-17156X-0 K-17156X-0

K-17153X-0 K-17154X-0

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง) (ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Archer Suite ความงาม...อันเกิดจากการผสมผสานฝีมือของช่างสลักเสลาเฟอร์นิเจอร์หรูกับการเจียระไน
อัญมณีชั้นเลิศ สู่งานประณีตศิลป์แห่งสุขภัณฑ์ที่งดงาม...ไร้กาลเวลา

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น อาร์เชอร์

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับสรีระ
ที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

K-3749X-0

สีขาว ราคาปกติ 19,742.-

ราคาพิเศษ 10,740.-

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบต้ังพ้ืน รุ่น อาร์เชอร์

สีขาว

สีขาว

ราคาปกติ 15,087.-

ราคาปกติ 9,898.-

ราคาพิเศษ 8,760.-

ราคาพิเศษ 5,740.-

• ขนาด 608 x 519 x 895 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-2358X-1-0 แบบเจาะรูเด่ียว
K-2358X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบต้ังพ้ืน
K-2357X-0

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" 
มือบิดแบบ Deco Lever
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)

ราคาปกติ 18,137.-

ราคาพิเศษ 10,550.-

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลาง
ปากก๊อก 127 มม.

• ความสูงของก๊อก 83 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

K-454X-4V-CP

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น อาร์เชอร์

สีขาว ราคาปกติ 11,342.-

ราคาพิเศษ 6,580.-

• ขนาด 575 x 494 x 200 มม.

K-2356X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2356X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Serif Suite กล่ินอายของงานดีไซน์ร่วมสมัยท่ีเป่ียมล้นด้วยเอกลักษณ์ ท้ังโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำา
แบบฝัง ตลอดจนอ่างน้ำาวน บรรจงสร้างให้เซอรีฟคือชุดสวีทท่ีสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

(เมื่อผู้ใช้อยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบ BubbleMassage™
รุ่น เซอรีฟ  

สีขาว ราคาปกติ 108,070.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา)
ราคาพิเศษ 58,760.-

• ขนาด 1,525 x 1,060 x 533 มม.
• ความจุน้ำา 276 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• ออกแบบพ้ืนอ่างป้องกันการล่ืน ทำาความสะอาดง่าย
สะดืออ่างแบบป๊อบอัพ

K-1337X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้า
K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ

สีขาว

สีขาว

ราคาปกติ 13,375.-

ราคาปกติ 14,606.-

ราคาพิเศษ 6,990.-
ราคาพิเศษ 7,620.-

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Ingenium ใช้น้ำา 6 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ
ติดต้ังง่าย

K-11462X-0 K-11462X-C-0

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา รุ่น แฟร์แฟกซ์

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 
224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.

K-12885T-B4-CP
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา รุ่น แฟร์แฟกซ์

ราคาปกติ 10,593.-

ราคาพิเศษ 6,180.-

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปากก๊อก 
133 มม.

• ความสูงของก๊อก 172 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

K-8657T-B-CP
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอรีฟ

• ขนาด 562 x 414 x 208 มม.

K-2075X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2075X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ราคาปกติ 17,120.-

ราคาพิเศษ 9,990.-

สีขาว ราคาปกติ 6,367.-

ราคาพิเศษ 3,740.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Memoirs Suite ก่อกำาเนิดจากการศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์การออกแบบเฟอร์นิ เจอร์และ
สถาปัตยกรรมทุกลวดลาย ทุกเส้นสาย จึงมากมายด้วยความพิถีพิถัน พร้อมให้คุณเลือกสรร
ได้สองสไตล์ทั้งแบบภูมิฐาน (Stately) และแบบคลาสสิค (Classic)

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)

สีขาว ราคาปกติ 49,755.-

ราคาพิเศษ 25,430.-

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• Comfort Height ความสูงระดับเก้าอ้ีมาตรฐาน 
เพิ่มความรู้สึกสบายในการน่ัง

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

K-3453X-S-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เมมมัวร์ (คลาสสิค ดีไซน์)
K-2241X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2241X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 579 x 459 x 220 มม.

สีขาว ราคาปกติ 6,741.-

ราคาพิเศษ 3,950.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" 
มือบิดแบบ Deco Lever
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)

ราคาปกติ 18,137.-

ราคาพิเศษ 10,550.-

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึงก่ึงกลาง
ปากก๊อก 127 มม.

• ความสูงของก๊อก 83 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

K-454X-4V-CP

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ดุจงานศิลป์ชิ้นสวยที่เข้าชุด ทั้งอ่างล้างหน้าแบบมีขารอง โถสุขภัณฑ์ความสูงระดับเก้าอี้
มาตรฐาน (Comfort Height) นั่งสบาย ออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานและความสวย 
ประหนึ่งห้องน้ำาในอุดมคติของคุณ

Cimarron Suite

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซิมมารอน

สีขาว ราคาปกติ 39,323.-

ราคาพิเศษ 18,250.-

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• Comfort Height ความสูงระดับเก้าอ้ีมาตรฐาน 
เพ่ือความรู้สึกสบายในการลุกน่ัง

• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ       
ติดต้ังง่าย

K-3489X-CW-0
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมขารองอ่าง
แบบต้ังพ้ืน รุ่น ซิมมารอน
• ขนาด 578 x 475 x 876 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-2363X-1-0 แบบเจาะรูเด่ียว
K-2363X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

สีขาว

สีขาว

ราคาปกติ 7,918.-

ราคาปกติ 5,618.-

ราคาพิเศษ 4,600.-

ราคาพิเศษ 3,270.-

ขารองอ่างแบบต้ังพ้ืน
K-2364X-V-0

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" รุ่น ฟอร์เต้

ราคาปกติ 13,225.-

ราคาพิเศษ 7,770.-

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 128 มม.
• ความสูงของก๊อก 122 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

K-10272X-4-CP
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Once in a great while,
something new comes along 
that makes you wonder how 

you ever lived without it.

Get ready to wonder again.

รังสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยดีไซน์และเทคโนโลยี ซึ่งเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว สุขภัณฑ์
ทุกชิ้นของโคห์เลอร์เปรียบดังเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่บ่งบอกถึงรสนิยมและ
ความพิถีพิถันของผู้เป็นเจ้าของ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย หรูหรา และผสาน

ความล้ำาหน้าทางเทคโนโลยี  

นับเป็นเวลากว่า 143 ปี ที่โคห์เลอร์มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อ
เนื่อง สุขภัณฑ์อัจฉริยะจึงได้รับการพัฒนาขึ้น จากการผสมผสานที่ลงตัว
ระหว่างเทคโนโลยีระดับสูงและการออกแบบที่งดงาม จนเป็นที่ยอมรับจาก

ทั่วโลก 
การันตีด้วยรางวัลการออกแบบจากหลายสถาบัน



ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Kohler’s most advanced toilet.
Take Comfort. Take Control.

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ 
รุ่น นูมิ พลัส
K-3900X-2-0
• ขน�ด 368 x 654 x 454 มม.

สุขภัณฑ์ numi+ ดีไซน์มินิมัลลิสต์ รูปลักษณ์เพรียวสวยทันสมัย ผสมผสานการออกแบบกับเทคโนโลยีล้ำาสมัย และวิศวกรรมชั้นเลิศ 
เพื่อให้คุณได้ในสิ่งที่ดีีที่สุด ทั้งความสะดวกสบาย และง่ายต่อการดูแลทำาความสะอาด จากดีไซน์ที่โดดเด่นและลักษณะการใช้งานรวม
ถึงระบบการชำาระที่ใช้น้ำาน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง

• สุขภัณฑ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทันสมัย  
ดีไซน์เรียบหรู ควบคุมทุกฟังก์ชั่น 
ผ่�นรีโมทคอนโทรล

• ก้�นฉีดชำ�ระสแตนเลสเกรด 316  
พร้อมระบบฆ่�เชื้อด้วยแสง UV  
(ฉีดชำ�ระด้�นหน้� /  
ฉีดชำ�ระด้�นหลัง / เป่�ลมแห้ง)

• ระบบเปิด-ปิดฝ�รองนั่งอัตโนมัติ   
ส�ม�รถตั้งอุณหภูมิได้ พร้อมเทคโนโลยี 
พิเศษป้องกันก�รเกิดของแบคทีเรีย

• ใช้น้ำาชำาระล้างเพียง 2.3/4.8 ลิตร     
ด้วยระบบสมาร์ทดูอัลฟลัช พร้อม    
ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

• ระบบสั่งง�นด้วยโทรศัพท์มือถือ (Android)
• ไฟกล�งคืน เลือกและเปลี่ยนสีได้ถึง 8 สี
• เล่นเพลงผ่�น SD Card และ Bluetooth       

จ�กโทรศัพท์มือถือ
• ส�ม�รถกดชำ�ระได้ม�กกว่� 100 ครั้ง           

ในกรณีไฟดับ

• ระบบเป่�ลมอุ่นท่ีเท้� เพ่ือให้ผู้ใช้ 
สุขภัณฑ์รู้สึกอุ่นสบ�ยเท้� 
และผ่อนคล�ยย่ิงข้ึน

สีข�ว ร�ค�ปกติ 406,600.-

ราคาพิเศษ 280,000.-
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When
technology
meets art

When
technology
meets art

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ 
รุ่น เวล
K-5401X-S-0
• ขน�ด 438 x 670 x 533 มม.

ความโค้งเว้าที่สมดุลเข้ากับสรีระ และระบบควบคุมที่ตอบสนองฉับไว ผสานด้วยดีไซน์สไตล์มินิมัลลิสต์และการออกแบบตามหลัก
สรีระศาสตร์รังสรรค์ให้ Veil คือที่สุดของการออกแบบสุขภัณฑ์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อสุขอนามัยและความสะดวก
สบายอย่างแท้จริง

• สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ที่สุดของเทคโนโลยี 
และคว�มง�ม ดีไซน์ต�มหลักสรีระศ�สตร์ 
ควบคุมทุกฟังก์ชั่นผ่�นรีโมทคอนโทรล

• ก้�นฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 
พร้อมระบบฆ่�เชื้อด้วยแสง UV 
(ฉีดชำ�ระด้�นหน้� /  
ฉีดชำ�ระด้�นหลัง / เป่�ลมแห้ง)

• ฝ�รองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ ส�ม�รถตั้ง
ระยะก�รรับสัญญ�ณได้ถึง 3 ระดับ 

• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Direct Water Supply 
ชำ�ระได้อย่�งหมดจด ใช้น้ำ� 3/4.8 ลิตร  
พร้อม Dual Jets ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พ   
ก�รชำ�ระล้�งม�กขึ้น

• นั่งสบ�ยม�กขึ้นด้วยฝ�รองนั่งแบบ 
French Curve พร้อมเทคโนโลยีพิเศษ
ป้องกันก�รเกิดของแบคทีเรีย

• ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ (Rimless Design)  
ช่วยให้น้ำ�หมุนรอบโถ 360º ส�ม�รถ
ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณรอบขอบโถ 
ได้อย่�งท่ัวถึง

สีข�ว ร�ค�ปกติ 235,400.-

ราคาพิเศษ 135,000.-
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สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ 
รุ่น แคริ่ง
K-4026X-0
• ขน�ด 424 x 670 x 528 มม.

จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของฟังก์ช่ันและรูปทรงโค้งมนต่อเน่ืองไร้รอยต่ออย่างเป็นเอกลักษณ์ ก่อเกิดเส้นสายและแรงบันดาลใจ 
ดุจหินแม่น้ำาที่ดูแข็งแรงแต่ซ่อนเร้นมนต์เสน่ห์ภายใน ทำาให้สุขภัณฑ์ KARING เปี่ยมด้วยความงามของรูปลักษณ์ภายนอกและ
ฟังก์ชั่นภายใน ด้วยรูปทรงฝารองนั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสุขภัณฑ์ และระบบเปิด-ปิดฝารองนั่ง
อัตโนมัติทำาให้สัมผัสได้ถึงฟังก์ชั่นที่ซ่อนอยู่ภายในทุกครั้งที่ใช้งาน

• ควบคุมทุกฟังก์ชั่น ผ่�นรีโมทคอนโทรล • ระบบฉีดชำ�ระในตัว ส�ม�รถ 
ปรับตำ�แหน่งก้�นฉีด คว�มแรง  
และอุณหภูมิของน้ำ�ได้ต�มต้องก�ร

• เทคโนโลยีทันสมัยด้วยระบบ 
ทำ�คว�มสะอ�ดโถอัตโนมัติ ระบบเป่�แห้ง 
และไฟกล�งคืน

• ระบบก�รชำ�ระล้�งแบบเพ�เวอร์ ไลท์  
ใช้น้ำ�เพียง 4.8 ลิตร

• ระบบเปิด-ปิดฝ�รองนั่งอัตโนมัติ  
ส�ม�รถตั้งอุณหภูมิได้ พร้อมเทคโนโลยี
พิเศษป้องกันก�รเกิดของแบคทีเรีย

สีข�ว ร�ค�ปกติ 299,600.-

ราคาพิเศษ 159,000.-
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ฝารองนั่งอเนกประสงค์โคห์เลอร์
ห�กกล่�วถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย ทุกคนต่�งว�งใจในโคห์เลอร์ 
โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีสุดพิเศษของฝ�รองนั่งอเนกประสงค์ 
ซึ่งออกแบบม�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้ได้ตรงจุด
อย่�งแท้จริง ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์โคห์เลอร์ รุ่น C3 
มอบคว�มสบ�ยต�มหลักสรีระศ�สตร์ ง่�ยต่อก�รใช้ง�นและ
ให้คว�มพึงพอใจสูงสุดในเรื่องสุขอน�มัย ไร้กังวลจ�กเชื้อโรค 
และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งยังครบครันด้วยระบบสั่งก�รอัตโนมัติ 
เพื่อคว�มสุขสบ�ยที่สมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์ทุกรุ่นจ�กโคห์เลอร์ ยังคง
คุณลักษณ์อันโดดเด่น 3 ประก�ร ต�มแบบฉบับของ 
รุ่น C3 ได้แก่ คว�มสะอ�ด คว�มสบ�ย และคว�มสะดวก
ในก�รใช้ง�น ผ่�นก�รออกแบบอย่�งมีสุนทรียะ แต่งเติม
คว�มสวยง�มให้ห้องน้ำ�ได้อย่�งเข้�ชุดกับสุขภัณฑ์อื่นๆ
ของโคห์เลอร์ 

*คุณลักษณะดังกล่�วมีเฉพ�ะในสินค้�บ�งรุ่นเท่�นั้น

• ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�ยน้ำ�อันนุ่มนวล
• ชำ�ระล้�งได้ตรงจุดอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ
• ทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีดชำ�ระอัตโนมัติ 

เพื่อสุขอน�มัย

leanliness
คว�มสะอ�ดเป็นเลิศ

• ชำ�ระล้�งได้หมดจดดุจก�รนวดด้วยส�ยน้ำ�
• ปรับอุณหภูมิฝ�รองนั่งได้พอเหม�ะกับร่�งก�ย
• ดีไซน์แบบ French Curve รองรับสรีระ  

เพื่อคว�มสบ�ยที่เหนือกว่�

omfort
คว�มสบ�ยช้ันเย่ียม

• ไฟอัตโนมัติในย�มค่ำ�คืน
• ดีไซน์เรียบหรูทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ยด�ย
• ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

onvenience
คว�มสะดวกในก�รใช้ง�น

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์โคห์เลอร์ รุ่น C3 ผ่�นก�รทดสอบ
และตรวจสภ�พพร้อมก�รรับประกันสินค้�ที่เหนือกว่�ถึง 3 ปี  
เพื่อคว�มมั่นใจและไว้ว�งใจในคุณภ�พได้อย่�งเต็มที่ 

[ HEALTHY POSTURE ]
องศ�ที่ล�ดเอียงอย่�งเหม�ะสม

ช่วยให้นั่งสะดวกสบ�ย

[ COMFORT SEAT ]
นั่งสบ�ยด้วยฝ�รองนั่งแบบ French Curve

ที่ออกแบบต�มหลักสรีระศ�สตร์

[ UV LIGHT STERILIZATION ]
ระบบฆ่�เชื้อก้�นฉีดชำ�ระด้วยแสง UV

เพื่อสุขอน�มัยและคว�มสะอ�ด

[ ANTI-BACTERIAL TECHNOLOGY ]
ฝ�รองนั่งผสมเทคโนโลยีพิเศษ Silver Ion
ช่วยยับยั้งก�รเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

รู้หรือไม่..ท่าทางการนั่งมีผลต่อสุขภาพ? 
จ�กผลก�รวิจัยของ Stanford University Pelvic Floor Clinic พบว่�ท่�นั่งที่ดีมีผลต่อสุขภ�พก�รขับถ่�ย ด้วยเหตุนี้โคห์เลอร์จึง
ออกแบบฝ�รองนั่งอเนกประสงค์ ให้มีองศ�ที่เหม�ะสมต่อท่�นั่งในก�รขับถ่�ย ต�มหลักสรีระศ�สตร์และครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นก�รใช้ง�น

33



สีข�ว ร�ค�ปกติ 65,666.-

ราคาพิเศษ 35,000.-

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ก้านฉีดชำาระสแตนเลส เกรด 304 ฝารองนั่งผสมสาร Anti-Bacteria
พร้อมระบบทำาความสะอาดก้านฉีดชำาระอัตโนมัติ

ก่อน-หลังการใช้งาน มั่นใจได้ในความสะอาด
อนุภาคเงินที่อยู่ในฝารองนั่ง จะช่วยยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ฝารองนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ก้านฉีดชำาระรวมทุกฟังก์ชั่นในก้านเดียว
ฝารองนั่งแบบ French Curve ออกแบบองศา

การนั่งขับถ่ายตามหลักสรีระศาสตร์ 
เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น นั่งสบายยิ่งขึ้น

สามารถปรับความแรง ตำาแหน่ง 
อุณหภูมิของน้ำาได้ 5 ระดับ พร้อมระบบนวด

ด้วยสายน้ำา สามารถเลือกตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกได้อย่างหมดจด
และระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง

ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

องศาแผงปุ่มกดแบบใหม่ ปุ่มกดสำาหรับฟังก์ชั่นมีขนาดใหญ่
องศาของแผงปุ่มกดที่เหมาะสม ทำาให้ง่าย

ต่อการใช้งาน ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องบิดตัวเพื่อใช้งาน
ปุ่มกดของฟังก์ชั่นที่ใช้งานประจำา

มีขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ไฟจะสว่างเองอัตโนมัติในเวลากลางคืน  
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

leanliness
ความสะอาดเป็นเลิศ

omfort
ความสบายช้ันเย่ียม

onvenience
ความสะดวกในการใช้งาน

สุขภัณฑ์รุ่นที่แนะนำาให้ใช้คู่กัน
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ / รุ่น คาเรส / รุ่น รีช

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น 
รุ่น รีช / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น อาร์เชอร์ / รุ่น คาเรส / รุ่น วินดัม / รุ่น วินดัม เอ็นเอส 

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์  พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-150  
K-24097X-0
• ขน�ด 520 x 734 x 620 มม.

• นั่งสบ�ยด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว
• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Class Five ใช้น้ำ� 4.8 ลิตร
• จุดกึ่งกล�งท่อน้ำ�ทิ้งห่�งจ�กผนัง 305 มม.
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ท่อน้ำ�ทิ้งเซร�มิคแบบลงพื้น ช่วยลดก�รเกิิดกลิ่นและติดตั้งง่�ย
• ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-150 (K-8297X-0)

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-150  
K-8297X-0
• ขน�ด 447 x 523 x 130 มม.

สีข�ว ร�ค�ปกติ 27,820.-

ราคาพิเศษ 16,400.-
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สีข�ว ร�ค�ปกติ 34,154.-

ราคาพิเศษ 18,700.-

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
37

ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ฝารองนั่งผสมสาร Anti-Bacteria
มั่นใจได้ในความสะอาดของก้านฉีดชำาระ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ฝารองนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ก้านฉีดชำาระรวมทุกฟังก์ชั่นในก้านเดียว
ฝารองนั่งแบบ French Curve ออกแบบองศา

การนั่งขับถ่ายตามหลักสรีระศาสตร์ 
เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น นั่งสบายยิ่งขึ้น

สามารถปรับความแรง อุณหภูมิของน้ำาได้ 
สามารถเลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

องศาแผงปุ่มกดแบบใหม่ ปุ่มกดสำาหรับฟังก์ชั่นมีขนาดใหญ่
องศาของแผงปุ่มกดที่เหมาะสม ทำาให้ง่าย

ต่อการใช้งาน ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องบิดตัวเพิ่อใช้งาน
ปุ่มกดของฟังก์ชั่นที่ใช้งานประจำา

มีขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช  พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050  
K-30312X-0
• ขน�ด 388 x 732 x 790 มม.

สุขภัณฑ์รุ่นที่แนะนำาให้ใช้คู่กัน
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซานตา โรซ่า / รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์) / รุ่น ซิมมารอน 
รุ่น เทรสแชม / รุ่น แอโรไดน์ / รุ่น คาเรส / รุ่น อะแดร์ 

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น 
รุ่น รีช / รุ่น โอฟ / รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์ / รุ่น พอร์เทรท 
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์) / รุ่น พินัวร์ / รุ่น เซอรีฟ / รุ่น ซิมมารอน 
รุ่น อาร์เชอร์ / รุ่น เพอซูเอด / รุ่น คาเรส / รุ่น แฟลร์ / รุ่น สตินสัน 
รุ่น วินดัม / รุ่น วินดัม เอ็นเอส  

• นั่งสบ�ยด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว
• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Class Five + Dual Flush ใช้น้ำ�เพียง 3/4.8 ลิตร
• จุดกึ่งกล�งท่อน้ำ�ทิ้งห่�งจ�กผนัง 305 มม.
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ท่อน้ำ�ทิ้งเซร�มิคแบบลงพื้น ช่วยลดก�รเกิิดกลิ่นและติดตั้งง่�ย
• ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-050 (K-18751X-0)

leanliness
ความสะอาดเป็นเลิศ

omfort
ความสบายช้ันเย่ียม

onvenience
ความสะดวกในการใช้งาน

ก้านฉีดชำาระสแตนเลส เกรด 304
พร้อมระบบทำาความสะอากก้านฉีดชำาระอัตโนมัติ

ก่อน-หลังการใช้งาน มั่นใจได้ในความสะอาด

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-050  
K-18751X-0
• ขน�ด 429 x 524 x 1200 มม.

สีข�ว ร�ค�ปกติ 22,470.-

ราคาพิเศษ 13,200.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
39

ก้านฉีดชำาระพลาสติก ABSทำาความสะอาดโถอัตโนมัติ ฝารองนั่งผสมสาร Anti-Bacteria
ก้านฉีดชำาระผลิตจากพลาสติก ABS

แยกเป็น 2 ก้าน เพื่อการใช้งานที่ต่างกัน
พร้อมระบบทำาความสะอาดก้านฉีดชำาระอัตโนมัติ

ด้วยน้ำาทั้งก่อนและหลังใช้งาน
(Self Cleaning Nozzle)

เซ็นเซอร์จะสั่งการให้สุขภัณฑ์ทำาความสะอาดได้
เองเมื่อใช้งานเสร็จ โดยใช้น้ำาเท่ากับปริมาณน้ำา

ที่ใช้ของสุขภัณฑ์รุ่นนั้นๆ

อนุภาคเงินที่อยู่ในฝารองนั่ง จะช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ ระบบอุ่นฝารองนั่ง
เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถตั้งอุณภูมิได้ 3 ระดับ

เพื่อความสบายแก่ผู้ใช้งาน
ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกได้อย่างหมดจด

ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

รีโมทคอนโทรลระบบสัมผัส แบบไร้สาย ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ขนาดกะทัดรัด น้ำาหนักเบา

สามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ถึง 6 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม)

ไฟจะสว่างเองอัตโนมัติในเวลากลางคืน  
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สุขภัณฑ์รุ่นที่แนะนำาให้ใช้คู่กัน
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน มาร์ติน / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น ซาน ราเฟล 
คลาสไฟว์ / รุ่น ซาน ราเฟล

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น 
รุ่น พินัวร์ / รุ่น เซอรีฟ / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น แฟลร์ / รุ่น สตินสัน  
รุ่น วินดัม / วินดัม เอ็นเอส 

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์  พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-225  
K-45549X-0
• ขน�ด 520 x 734 x 620 มม.

• นั่งสบ�ยด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว
• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Class Five ใช้น้ำ�เพียง 4.8 ลิตร
• จุดกึ่งกล�งท่อน้ำ�ทิ้งห่�งจ�กผนัง 305 มม.
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-225 (K-4736X-0)

leanliness
ความสะอาดเป็นเลิศ

omfort
ความสบายช้ันเย่ียม

onvenience
ความสะดวกในการใช้งาน

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-225  
K-4736X-0
• ขน�ด 370 x 514 x 158 มม.

สีข�ว ร�ค�ปกติ 68,480.-

ราคาพิเศษ 40,150.-

สีข�ว ร�ค�ปกติ 106,572.-

ราคาพิเศษ 57,000.-
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สีข�ว ร�ค�ปกติ 90,822.-

ราคาพิเศษ 48,500.-

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
41

ก้านฉีดชำาระสแตนเลส ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ฝารองนั่งผสมสาร Anti-Bacteria
รวมฟังก์ชั่นการทำางานในหนึ่งเดียว 

ทั้งฉีดชำาระด้านหน้าและด้านหลัง สายน้ำานุ่มนวล 
และเลือกการฉีดชำาระได้ถึง 3 แบบ

มั่นใจได้ในความสะอาดของก้านฉีดชำาระ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ฝารองนั่ง French curve ก้านฉีดชำาระรวมทุกฟังก์ชั่นในก้านเดียว
ออกแบบหลักสรีระศาสตร์ 

นั่งสบายมากยิ่งขึ้น
สามารถปรับความแรง ตำาแหน่ง 

อุณหภูมิของน้ำาได้ถึง 5 ระดับ พร้อมระบบนวดด้วยสายน้ำา
เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

แผงควบคุมทำามุม 45º ระยะรูยึดฝารองนั่งปรับได้ 135-215 มม.
ทำาให้ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องบิดตัวเพิ่อใช้งาน
สามารถติดตั้งได้กับสุขภัณฑ์โคห์เลอร์

แบบหน้ายาวได้หลากหลายรุ่น

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ไฟจะสว่างเองอัตโนมัติในเวลากลางคืน  

เพื่อความสะดวกในการใช้งานสุขภัณฑ์รุ่นที่แนะนำาให้ใช้คู่กัน
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน มาร์ติน / รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ / รุ่น ซาน ราเฟล 
รุ่น ซานตา โรซ่า / รุ่น รีช / รุ่น แอโรไดน์ / รุ่น ซิมมารอน  
รุ่น เทรสแชม / รุ่น คาเรส / รุ่น อะแดร์

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น 
รุ่น อาร์เชอร์ / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น เซอรีฟ / รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์ 
รุ่น รีช / รุ่น พินัวร์ / รุ่นแฟลร์

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-130  
K-23869X-0
• ขน�ด 392 x 730 x 708 มม.

• นั่งสบ�ยด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว
• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Class Five + Dual Flush ใช้น้ำ�เพียง 3/4.8 ลิตร
• จุดกึ่งกล�งท่อน้ำ�ทิ้งห่�งจ�กผนัง 305 มม.
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-130 (K-4107X-0)

leanliness
ความสะอาดเป็นเลิศ

omfort
ความสบายช้ันเย่ียม

onvenience
ความสะดวกในการใช้งาน

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-130  
K-4107X-0
• ขน�ด 435 x 521 x 157 มม.

สีข�ว ร�ค�ปกติ 52,965.-

ราคาพิเศษ 31,080.-
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สีข�ว ร�ค�ปกติ 20,972.-

ราคาพิเศษ 11,500.-

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
43

ก้านฉีดชำาระพลาสติก ระบบทำาความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติ
การฉีดชำาระผลิตจากพลาสติก ABS
และมี 2 ก้านเพื่อการใช้งานที่ต่างกัน

ระบบทำาความสะอาดก้านฉีดชำาระอัตโนมัติด้วยน้ำา 
ทั้งก่อนและหลังใช้งาน (Self Cleaning Nozzle)

ฝารองนั่งแบบกันกระแทก สายน้ำานุ่มนวล
ฝารองนั่งกันกระแทก ดีไซน์แบบ Super Slim 

สวยงาม หรูหรา คงทน
ระบบฉีดชำาระที่ให้สายน้ำานุ่มนวล

ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา

ใช้งานง่าย ระยะรูยึดฝารองนั่งปรับได้ 135-215 มม.
สามารถปรับระดับความแรงของน้ำาได้ 3 ระดับ

ตามต้องการ ด้วยแผงควบคุมด้านข้าง
สามารถติดตั้งได้กับสุขภัณฑ์โคห์เลอร์

แบบหน้ายาวได้หลากหลายรุ่น

ติดตั้งง่าย
สามารถถอดหรือติดตั้งฝารองนั่งได้ง่าย

สะดวก และรวดเร็ว

สุขภัณฑ์รุ่นที่แนะนำาให้ใช้คู่กัน
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์) / รุ่น ซาน มาร์ติน / รุ่น ซาน ราเฟล 
คลาสไฟว์ / รุ่น ซาน ราเฟล / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น ซานตาโรซ่า 
รุ่น รีช / รุ่น แอร์โรไดน์ / รุ่น เทรสแชม / รุ่น คาเรส

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น 
รุ่น โอฟ / รุ่น อาร์เชอร์ / รุ่น ซิมมารอน / รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์) 
รุ่น เซอรีฟ / รุ่น สตินสัน / รุ่น วินดัม / รุ่น วินดัม เอ็นเอส / รุ่น คาเรส
รุ่น รีช / รุ่น พินัวร์ / รุ่น แฟลร์

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบฟลัชวาล์ว 
รุ่น ไฮคลิฟ / รุ่น เวลเวิร์ธ / รุ่น เวลล์คัม

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช  พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030  
K-25991X-0
• ขน�ด 388 x 732 x 790 มม.

• นั่งสบ�ยด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว
• ระบบชำ�ระล้�งแบบ Class Five + Dual Flush ใช้น้ำ�เพียง 3/4.8 ลิตร
• จุดกึ่งกล�งท่อน้ำ�ทิ้งห่�งจ�กผนัง 305 มม.
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-030 (K-98804X-0)

leanliness
ความสะอาดเป็นเลิศ

omfort
ความสบายช้ันเย่ียม

onvenience
ความสะดวกในการใช้งาน

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-030  
K-98804X-0
• ขน�ด 411 x 502 x 78 มม.

สีข�ว ร�ค�ปกติ 8,560.-

ราคาพิเศษ 5,050.-
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สุขภัณฑ์แบบช้ินเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์
พร้อมฝารองน่ังอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า 
รุ่น C3-150
K-24097X-0

สีข�ว ร�ค�ปกติ 65,666.-

ราคาพิเศษ 35,000.-

สุขภัณฑ์แบบช้ินเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์
พร้อมฝารองน่ังอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-225
K-45549X-0

สีข�ว ร�ค�ปกติ 106,572.-

ราคาพิเศษ 57,000.-

สุขภัณฑ์แบบช้ินเดียว รุ่น แอโรไดน์
พร้อมฝารองน่ังอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า 
รุ่น C3-130
K-23869X-0

สีข�ว ร�ค�ปกติ 90,822.-

ราคาพิเศษ 48,500.-

Veil Intelligent Toilets
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ
รุ่น เวล

สีข�ว ร�ค�ปกติ 235,400.-

ราคาพิเศษ 135,000.-

K-5401X-S-0

Numi+ Intelligent Toilets
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ
รุ่น นูนิ พลัส

สีข�ว ร�ค�ปกติ 406,600.-

ราคาพิเศษ 280,000.-

K-3900X-2-0

Karing Intelligent Toilets
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ
รุ่น แคริ่ง

สีข�ว ร�ค�ปกติ 299,600.-

ราคาพิเศษ 159,000.-

K-4026X-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช 
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้�  
รุ่น C3-030
K-25991X-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช 
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� 
รุ่น C3-050
K-30312X-0

สีข�ว ร�ค�ปกติ 34,154.-

ราคาพิเศษ 18,700.-
สีข�ว ร�ค�ปกติ 20,972.-

ราคาพิเศษ 11,500.-

สีข�ว

สีข�ว

ร�ค�ปกติ 27,820.-

ร�ค�ปกติ 52,965.-

ราคาพิเศษ 16,400.-

ราคาพิเศษ 31,080.-

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-150
K-8297X-0

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-130
K-4107X-0

สีข�ว ร�ค�ปกติ 68,480.-

ราคาพิเศษ 40,150.-

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-225  
K-4736X-0

สีข�ว

สีข�ว

ร�ค�ปกติ 22,470.-

ร�ค�ปกติ 8,560.-

ราคาพิเศษ 13,200.-

ราคาพิเศษ 5,050.-

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-050  
K-18751X-0

ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-030  
K-98804X-0

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Experience Our 
Intelligent Toilets & Smart Seats



Comfort

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง ) มม.

ก�รปรับตำ�แหน่งก้�นฉีด

ก�รฉีดน้ำ�เป็นจังหวะ

ก�รฉีดพ่นน้ำ�หน้� - หลัง

ก�รฉีดพ่นน้ำ�แบบคลื่น

ก�รปรับอุณหภูมิน้ำ�ที่ก้�นฉีด

ก�รปรับอุณหภูมิฝ�รองนั่ง

ระบบลมเป่�แห้งที่ฝ�รองนั่ง

ก�รปรับอุณหภูมิลมเป่�แห้งที่ฝ�รองนั่ง

ระบบเป่�ลมอุ่นที่เท้�

Cleanliness

วัสดุของก้�นฉีดชำ�ระ

ฝ�รองนั่งแบบ Anti-bacterial

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีด

ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

Convenience

เซนเซอร์เมื่อมีผู้ใช้ง�น

เปิด-ปิด ฝ�รองนั่งอัตโนมัติ

เซนเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติจ�กด้�นข้�ง

ฝ�รองนัั่งแบบ กันกระแทก

ฝ�รองนั่งแบบ ถอดออกง่�ย

รีโมทควบคุม

ระบบควบคุมผ่�น Smartphone (Android)

ก�รตั้งค่�ผู้ใช้ง�น

ระบบประหยัดพลังง�น

ไฟกล�งคืนส่องสว่�งอัตโนมัติ

Other ดนตรี / วิทยุ FM / Bluetooth / AUX in / 
เล่นเพลงผ่�น SD card

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง ) มม.

ก�รปรับตำ�แหน่งก้�นฉีด

ก�รฉีดน้ำ�เป็นจังหวะ

ก�รฉีดพ่นน้ำ�หน้� - หลัง

ก�รฉีดพ่นน้ำ�แบบคลื่น

ก�รปรับอุณหภูมิน้ำ�ที่ก้�นฉีด

ก�รปรับอุณหภูมิฝ�รองนั่ง

ระบบลมเป่�แห้งที่ฝ�รองนั่ง

ก�รปรับอุณหภูมิลมเป่�แห้งที่ฝ�รองนั่ง

ระบบเป่�ลมอุ่นที่เท้�

วัสดุของก้�นฉีดชำ�ระ

ฝ�รองนั่งแบบ Anti-bacterial

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีด

ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

เซนเซอร์เมื่อมีผู้ใช้ง�น

เปิด-ปิด ฝ�รองนั่งอัตโนมัติ

เซนเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติจ�กด้�นข้�ง

ฝ�รองนัั่งแบบ กันกระแทก

ฝ�รองนั่งแบบ ถอดออกง่�ย

รีโมทควบคุม

ระบบควบคุมผ่�น Smartphone (Android)

ก�รตั้งค่�ผู้ใช้ง�น

ระบบประหยัดพลังง�น

ไฟกล�งคืนส่องสว่�งอัตโนมัติ

ดนตรี / วิทยุ FM / Bluetooth / AUX in / เล่น
เพลงผ่�น SD card

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ NUMI+
พร้อมระบบชำ�ระแบบ
Smart Dual Flush

2.3/4.8 ลิตร

(K-3900X-2-0)

368 x 654 x 454

5 ตำ�แหน่ง

6 ระดับ 3 ระดับ

3 ระดับ

3 ระดับ

6 ระดับ

6 ระดับ

5 ตำ�แหน่ง 5 ตำ�แหน่ง 5 ตำ�แหน่ง

แสตนเลส 316

น้ำ�สะอ�ด และ แสง UV

6 ผู้ใช้ง�น 2 ผู้ใช้ง�น

ปรับเปลี่ยนได้ 8 สี

438 x 670 x 533

5 ตำ�แหน่ง

5 ระดับ 5 ระดับ

5 ระดับ

5 ระดับ

3 ระดับ

5 ระดับ

5 ระดับ

พล�สติก พล�สติก

E-water และ แสง UV น้ำ�สะอ�ด

2 ผู้ใช้ง�น

น้ำ�สะอ�ดน้ำ�สะอ�ด

424 x 670 x 528

5 ตำ�แหน่ง

3 ระดับ 5 ระดับ

5 ระดับ

5 ระดับ

3 ระดับ

3 ระดับ

3 ระดับ

370 x 514 x 158 447 x 523 x 130 429 x 524 x 120 411 x 502 x 78435 x 521 x 157

แสตนเลส 316 แสตนเลส 304 แสตนเลส 304 แสตนเลส 304 พล�สติก

น้ำ�สะอ�ด น้ำ�สะอ�ด และ แสง UV น้ำ�สะอ�ด และ แสง UV

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Veil
พร้อมระบบชำ�ระแบบ

Dual Jet Flush
3/4.8 ลิตร

(K-5401X-S-0)

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ KARING
พร้อมระบบชำ�ระแบบ

Power lite
4.8 ลิตร

(K-4026X-0)

ฝ�รองนั่ง
อเนกประสงค์  
แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-150

(K-8297X-0)

ฝ�รองนั่ง
อเนกประสงค์  
แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-050

(K-18751X-0)

ฝ�รองนั่ง
อเนกประสงค์  
แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-225

(K-4736X-0)

ฝ�รองนั่ง
อเนกประสงค์  
แบบใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-130

(K-4107X-0)

ฝ�รองนั่ง
อเนกประสงค์  
แบบไม่ใช้ไฟฟ้�
รุ่น C3-030

(K-98804X-0)

Intelligent Toilets
Intelligent Choice. Smart seat.
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ
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โคห์เลอร์ ระบบชำ�ระล้�งระดับเวิลด์คล�ส

ที่สุดแห่งคว�มคิดสร้�งสรรค์ หัตถศิลป์ และเทคโนโลยีล้ำ�สมัย
ในชีวิตประจำาวัน เราต่างใช้น้ำาในการชำาระล้างมากกว่า 25% เนื่องจากสุขภัณฑ์เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ปริมาณน้ำามากที่สุดในบ้าน ดังนั้น การติดตั้งหรือเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงย่อมเป็นวิธีที่วิเศษสุดที่จะช่วยคุณประหยัดน้ำา
โคห์เลอร์...เพื่อก�รใช้ชีวิตที่มีระดับ

1. ฟลัชวาล์ว Canister ทรงกระบอกขนาด 3¼ น้ิว ส่งน้ำาจากแทงค์ลงสู่โถได้รอบทิศทาง
2. 70% ของน้ำาถูกส่งไปยังรูไซฟ่อนเจ็ต เพ่ือผลักดันส่ิงปฏิกูลจำานวนมากออกไปอย่าง

รวดเร็ว
3. ชำาระส่ิงปฏิกูลได้สูงสุดถึง 800 กรัม ภายใน 5 วินาที
4. ประสิทธิภาพวาล์วน้ำาเข้า ช่วยให้รอบการกดชำาระจนน้ำาเต็มแทงค์ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที
5. ท่อโถสุขภัณฑ์มีขนาดใหญ่ถึง 21/8 น้ิว และเคลือบผิวด้านในตลอดท่อ ชำาระล้างหมดจด 

ลดการสะสมของแบคทีเรีย

1. ระบบน้ำาหมุนวน ทำางานไร้เสียงรบกวน
2. ระบบวาล์วทำางานอย่างคงที่และแม่นยำา
3. ปราศจากกลิ่นรบกวน ด้วยผิวหน้าน้ำาขนาดใหญ่
4. เคลือบผิวด้านในตลอดท่อ ชำาระล้างหมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรีย

1. ประหยัดน้ำา เลือกได้ทั้งแบบ 3/6 ลิตร, 3/4.5 ลิตร และ 2.6/4 ลิตร
2. ถังพักน้ำาและโถสุขภัณฑ์ต่อแนบสนิท ป้องกันน้ำาขัง
3. รูปแบบทันสมัย ดูแลรักษาง่าย
4. เคลือบผิวด้านในตลอดท่อ ชำาระล้างหมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรีย

1. ชำาระล้างสิ่งปฏิกูลปริมาณมาก ด้วยน้ำาเพียง 4.8 ลิตร
2. ทำาความสะอาดหมดจดทุกครั้ง ด้วยความแรงของน้ำาผ่านรูริมรอบโถ
3. ปราศจากกลิ่นรบกวน ด้วยผิวหน้าน้ำาขนาดใหญ่
4. เคลือบผิวด้านในตลอดท่อ ชำาระล้างหมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรีย

Bold. Performance.

รวดเร็ว หมดจด ไม่ว่�จะหนัก
ขน�ดไหน

เงียบ สะอ�ดหมดจด

นั่งสบ�ยอย่�งมีสไตล์
ดีไซน์จ�กโคห์เลอร์

ประหยัดน้ำ�
เลือกได้ทั้งหนักและเบ�

กดชำ�ระครั้งเดียว...ผ่�น

Kohler Family Height™ Toilet
ระดับความสูง มาตรฐานระหว่าง 15 น้ิว ถึง 16 น้ิว

ท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้สะดวกสบาย

Kohler Comfort Height Toilet
สุขภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบความสูงโดยเฉล่ีย
เทียบเท่ากับระดับของเก้าอ้ีมาตรฐาน (17 น้ิว)

เพ่ือความสบายในการลุกน่ัง

วิศวกรรมเพื่อประสิทธิภ�พสูงสุด เลิศล้ำ�ด้วยสไตล์ก�รออกแบบ
นอกจากความสวยดุจดั่งงานศิลป์ในแบบของโคห์เลอร์แล้ว โถสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ยัง
มีระบบชำาระล้างที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพลังการชำาระล้างที่เหมาะสมกับความต้องการ หรือลักษณะ
การใช้งาน ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำา ดีไซน์ให้นั่งสบาย และเหนือสิ่งอื่นใดคือ
ที่สุดแห่งสุขอนามัย จึงทำาให้โถสุขภัณฑ์ของโคห์เลอร์เป็นคำาตอบที่สมบูรณ์ที่สุด
โคห์เลอร์...สร้�งสรรค์ศิลปะเพื่อชีวิต

Toilets
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Kohler Valve
พลังชำระล้าง รวดเร็ว หมดจด

เอกสิทธิ์จากโคห์เลอร์

Kohler-Glaze
เคลือบผิวด้านในตลอดท่อ

Eco-Friendly
ประหยัดน้ำ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CLEAN FLUSHPOWERFUL FLUSHAS LOW AS 4.8L

ประหยัดน้ำ�
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถประหยัดน้ำาได้ถึง 20% 

ซึ่งมากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป

พลังชำ�ระล้�ง
Kohler Canister Flush Valve พัฒนาและคิดค้น

นวัตกรรมการชำาระล้างให้น้ำาไหลลงสู่โถได้ 360˚
จึงสูงด้วยประสิทธิภาพที่คุณพิสูจน์ได้

ชำ�ระล้�งหมดจด
ฟลัชวาล์วกว้างถึง 3¼ นิ้ว

ทำาให้ชำาระได้เร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า

ได้รับแรงบันดาลใจจากระดับความยากของการล่องแก่ง ซึ่งระดับความยาก "คล�สไฟว์" เป็นระดับที่แรงน้ำามีความคดเคี้ยวหักเลี้ยวมากและ
น้ำาเช่ียวกรากแรง แต่ก็ยังสามารถท่ีจะล่องผ่านได้ สุขภัณฑ์ท่ีใช้ระบบคลาสไฟว์รุ่นแรกของ โคห์เลอร์ คือ รุ่น ซิมมารอน (Cimarron) ต้ังตามช่ือ 
แม่น้ำาในรัฐโคโลราโด  ซึ่งมีความแรงน้ำาและความคดเคี้ยวในการล่องแก่งระดับคลาสไฟว์

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
K-75920X-S-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� 
รุ่น C3-225
K-45549X-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)
K-3453X-S-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซิมม�รอน
K-3489X-CW-0

1. ฟลัชวาล์ว Canister ทรงกระบอกขนาด 3¼ นิ้ว ส่งน้ำาจากแทงค์ลงสู่โถได้รอบ
ทิศทาง

2. 70% ของน้ำาถูกส่งไปยังรูไซฟ่อนเจ็ต เพื่อผลักดันสิ่งปฏิกูลจำานวนมากออกไป
อย่างรวดเร็ว

3. ชำาระสิ่งปฏิกูลได้สูงสุดถึง 800 กรัม ภายใน 5 วินาที
4. ประสิทธิภาพวาล์วน้ำาเข้า ช่วยให้รอบการกดชำาระจนน้ำาเต็มแทงค์ใช้เวลาไม่เกิน 

1 นาที
5. ท่อโถสุขภัณฑ์มีขนาดใหญ่ถึง 21/8 นิ้ว และเคลือบผิวด้านในตลอดท่อชำาระล้าง

หมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรีย

รวดเร็ว หมดจด ไม่ว่�จะหนักขน�ดไหน

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น อ�ร์เชอร์
K-3749X-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เวลเวิร์ธ คล�สไฟว์
K-3749X-0
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ECO-FRIENDLYCLEAN FLUSHPOWERFUL FLUSH

พลังชำ�ระล้�งทรงประสิทธิภ�พ
การชำาระล้างของระบบ Class Five

น้ำาจะถูกส่งตรงไปที่รูไซฟ่อนเจ็ตถึง 70% 
ทำาให้ผลักสิ่งปฏิกูลออกไปได้จำานวนมากอย่างรวดเร็ว

ชำ�ระล้�งหมดจด
ฟลัชวาล์วดีไซน์ใหม่ พัฒนาและคิดค้นให้น้ำา

ลงสู่โถได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการชำาระล้างให้เร็ว แรง และสะอาดหมดจดยิ่งขึ้น

ประหยัดน้ำ�
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดน้ำา

ได้อย่างน้อย 20% หรือกว่า 8,760 ลิตร/ปี 
เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้น้ำา 6 ลิตร

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เทรสแชม
K-3854X-C-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช
K-75991X-S-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช
K-76815X-S-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์
K-5171X-C-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น ค�เรส
K-75921X-S-0
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

One-Piece Toilets

• นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน 
และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า           
รุ่น C3-150

สีขาว ราคาปกติ 65,666.-

ร�ค�พิเศษ 35,000.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� 
รุ่น C3-150
K-24097X-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� 
รุ่น C3-225
K-45549X-0 K-23869X-0
• นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-225

สีขาว ราคาปกติ 106,572.-

ร�ค�พิเศษ 57,000.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้� 
รุ่น C3-130

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual 
Flush ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อ
สุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า       
รุ่น C3-130

สีขาว ราคาปกติ 90,822.-

ร�ค�พิเศษ 48,500.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เทรสแชม
K-3854X-C-0
• นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush  
ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น และ   
ติดตั้งง่าย

สีขาว ราคาปกติ 42,800.-

ร�ค�พิเศษ 21,300.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)
K-3453X-S-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• Comfort Height ความสูงระดับเก้าอ้ี
มาตรฐาน เพิ่มความรู้สึกสบายในการน่ัง

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 49,755.-

ร�ค�พิเศษ 25,430.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
K-75920X-S-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 
ลิตร

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน

• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิด
กล่ิน และติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 41,302.-

ร�ค�พิเศษ 21,500.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น โอฟ
K-45382X-S-0 (S-Trap)
K-45382X-SP-0 (P-Trap)
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากผนัง (S-Trap) 
305 มม.

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap)  
185 มม.

• ฝารองน่ังแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 40,446.-

ร�ค�พิเศษ 18,760.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซิมม�รอน
K-3489X-CW-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• Comfort Height ความสูงระดับเก้าอ้ีมาตรฐาน 
เพ่ือความรู้สึกสบายในการลุกน่ัง

• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ       
ติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 39,323.-

ร�ค�พิเศษ 18,250.-

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five+ ใช้น้ำา 4.2 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองน่ัง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ    
ติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 27,606.-

ร�ค�พิเศษ 13,800.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์
K-5171X-C-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�นต� โรซ่�
K-3323X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Ingenium ใช้น้ำา 6 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 24,610.-

ร�ค�พิเศษ 9,790.-

สีขาว ราคาปกติ 27,606.-

ร�ค�พิเศษ 10,980.-

Two-Piece Toilets

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-050
K-30312X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual 
Flush ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อ
สุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิด
กล่ิน และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า         
รุ่น C3-050

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-030

สีขาว ราคาปกติ 34,154.-

ร�ค�พิเศษ 18,700.-

K-25991X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual 
Flush ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อ
สุขภัณฑ์ ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิด
กล่ิน และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า      
รุ่น C3-030

สีขาว ราคาปกติ 20,972.-

ร�ค�พิเศษ 11,500.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush    
ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน 
และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 31,458.-

ร�ค�พิเศษ 15,650.-

K-76815X-S-0

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�นต� โรซ่�
K-3323X-C-0
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ 
ติดต้ังง่าย

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น อ�ร์เชอร์
K-3749X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 19,742.-

ร�ค�พิเศษ 10,740.-
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สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น พ�น�ช
K-15246X-S-0 (S-Trap)
K-15246X-SP-0 (P-Trap)
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 
ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 
305 มม.

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 
185 มม.

• ฝารองนั่ง แบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 17,869.-

ร�ค�พิเศษ 9,730.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เพอซูเอด
K-45363X-0 (S-Trap)
K-45363X-P-0 (P-Trap)
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 
305 มม.

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 
185 มม.

• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 15,654.-

ร�ค�พิเศษ 8,160.-
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เพอซูเอด
K-45363X-C-0 (S-Trap)
K-45363X-CP-0 (P-Trap)
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ
ติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 16,692.-

ร�ค�พิเศษ 8,700.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น โอฟ
K-45679X-S-0 (S-Trap)
K-45679X-SP-0 (P-Trap)
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 2.6/4 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง (S-Trap) 
305 มม.

• จุดกึ่งกลางท่อน้ำาทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 
185 มม.

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก
สีขาว ราคาปกติ 18,404.-

ร�ค�พิเศษ 10,000.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เวลเวิร์ธ คล�สไฟว์
K-72635X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Class Five ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 11,684.-

ร�ค�พิเศษ 6,100.-

K-15494X-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น สตินสัน

• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Pro-Force ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่งเบรเวีย ทนทานต่อการขูดขีด และ
ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 10,326.-

ร�ค�พิเศษ 5,250.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น วินดัม
K-15487X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Pro-Force ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่งเบรเวีย ทนทานต่อการขูดขีด และ
ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 9,812.-

ร�ค�พิเศษ 4,990.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น วินดัม เอ็นเอส
K-15488X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Pro-Force ใช้น้ำา 4.8 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่งเบรเวีย ทนทานต่อการขูดขีด และ
ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 9,812.-

ร�ค�พิเศษ 4,990.-
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เซอรีฟ
K-11462X-C-0
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ
ติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 14,606.-

ร�ค�พิเศษ 7,620.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เซอรีฟ
K-11462X-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบ Ingenium ใช้น้ำา 6 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve เพื่อการรองรับ
สรีระที่ดีกว่า นั่งสบายมากขึ้น

สีขาว ราคาปกติ 13,375.-

ร�ค�พิเศษ 6,990.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น อะแดร์ คอนซีล
K-22248K-C-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบชำาระล้างแบบใช้น้ำา 4 ลิตร
• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองนั่ง French Curve แบบกันกระแทก 
รองรับสรีระได้ดีกว่า น่ังสบายมากข้ึน และ
ติดต้ังง่าย

สีขาว ราคาปกติ 9,844.-

ร�ค�พิเศษ 5,390.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น ค�เรส
K-75921X-S-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush 
ใช้น้ำา 3/4.2 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน 
และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 16,853.-

ร�ค�พิเศษ 8,800.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช
K-75991X-S-0
• น่ังสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบการชำาระล้างแบบ Class Five+ Dual Flush 
ใช้น้ำา 3/4.8 ลิตร

• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงแบบลงพ้ืน (S-Trap)     
ห่างจากผนัง 305 มม.

• ท่อน้ำาท้ิงเซรามิคแบบลงพ้ืน ช่วยลดการเกิดกล่ิน 
และติดต้ังง่าย

• ฝารองนั่งแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 13,482.-

ร�ค�พิเศษ 7,400.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น โอดีออน
K-18187X-S-0
• ระบบชำาระล้างแบบ Dual Flush ใช้น้ำา 3/4.5 ลิตร
• Concealed Trapway ปกปิดไม่เห็นท่อสุขภัณฑ์ 
ง่ายต่อการทำาความสะอาด

• จุดก่ึงกลางท่อน้ำาท้ิงห่างจากผนัง 305 มม.
• ฝารองน่ังแบบกันกระแทก

สีขาว ราคาปกติ 12,091.-

ร�ค�พิเศษ 6,130.-
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A ที่แขวนโถปัสสาวะแบบไร้น้ำ
B ท่อระบายซึ่งมีอยู่แล้ว
C ปลอกสำหรับสวมท่อ
D ที่แขวนแบบทั่วไป
E ปะเก็น
F สลักเกลียวและวงแหวนสวมเกลียว
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Urinals

ท่อพักออกแบบพิเศษ (Cartridge-Free Integral Trapway) บวกกับการ
ออกแบบด้านในของตัวโถปัสสาวะไม่ทำาให้น้ำากระเซ็น (Thoughtfully De-
signed Interior) ทำาให้โถปัสสาวะชายแบบไม่ใช้น้ำาของโคห์เลอร์ (Waterless 
Urinal) ขับสิ่งปฏิกูลเหลวผ่านท่อออกไปอย่างหมดจด โดยไม่ต้องใช้น้ำา 
และด้วยนวัตกรรมของระบบเซ็นเซอร์ลิขสิทธิ์เฉพาะโคห์เลอร์ การออกแบบ
รูปทรงของโถทำาให้โถปัสสาวะชายแบบใช้น้ำา 1 ลิตรของ  โคห์เลอร์ยังคง
ชำาระล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำาที่น้อยกว่า

ด้วยตระหนักถึงการพิทักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าท่ีเรายึดม่ัน โคห์เลอร์รู้ว่าการประหยัดน้ำาน้ันเสียค่าใช้
จ่ายน้อยกว่าการต้องหาแหล่งน้ำาใหม่ และยังเป็นการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีน่าช่ืนชม น่ันคือท่ีมาของนวัตกรรมใหม่สำาหรับ
ห้องน้ำาจากโคห์เลอร์
โถปัสสาวะแบบไม่ใช้น้ำาท่ีจะช่วยประหยัดน้ำาได้ปีละ 138,700 ลิตร/โถ ซ่ึงเราถือเป็นการกำาหนดมาตรฐานใหม่สำาหรับการ
ออกแบบและมาตรฐานของประสิทธิภาพการทำางานโถปัสส�วะช�ยโคห์เลอร์ ชำ�ระล้�งอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ด้วยน้ำ�ท่ีน้อยกว่�

นวัตกรรมเพ่ือก�รประหยัดน้ำ�

Steward
Waterless Urinals by Kohler

โถปัสสาวะชายแบบไม่ใช้น้ำา
รุ่น สจ๊วต

น้ำายาดักกลิ่น (Sealing Liquid 128 oz.)
K-1048656

น้ำายาทำาความสะอาดอเนกประสงค์ สำาหรับ
โถปัสสาวะชาย (Urinal Cleaner 32 oz.)
K-1174866

K-4918X-0
• ขนาด 381 x 397 x 752 มม.
• โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำา
• ประหยัดน้ำาได้ถึง 138,700 ลิตร/ปี เปรียบ
เทียบกับโถปัสสาวะชายที่ใช้น้ำาทั่วไป

• Integral Trapway จึงไม่ต้องใช้ Cartridge 
ง่ายต่อการบำารุงรักษา และการใช้งานร่วม
กับ Sealing Liquid ช่วยลดกลิ่นได้มากขึ้น

• การออกแบบที่ลดการกระเซ็น
• การใช้งานที่ไม่ต้องสัมผัส เพื่อสุขอนามัย
ที่ดี

Functionality
ประโยชน์ใช้สอย
ส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นของเหลวจะไหลผ่านท่อพัก
เคลือบเงา ท่อพักออกแบบพิเศษให้ชะลอ
ความเร็วของสิ่งปฏิกูลเหลวท่ีไหลผ่าน
น้ำายาดักกลิ่น เพื่อไม่ให้น้ำายาดักกลิ่นถูก
ชะล้างผ่านท่อพักไป น้ำายาดักกลิ่นที่เข้ม
ข้นน้อยกว่าส่ิงปฏิกูลจึงยังคงอยู่เหนือ
ท่อพักและช่วยดักกลิ่นไม่พึงประสงค์ไว้ 
ส่วนของเสียนั้นจะถูกขับให้ไหลผ่านท่อ
ของเสียไป

Retrofit Advantages
ประโยชน์ของ Retrofit
ท่อพัก ท่ีไ ด้ รับการออกแบบเ ป็นห น่ึง
เดียวกัน ช่วยให้การติดต้ังแบบแขวนกับ
ผนังไม่ต้องปรับเปล่ียนระยะห่างระหว่าง
ท่อกับผนังท่ีแขวนแบบท่ัวไป สามารถใช้กับ
ปลอกท่ีสวมเข้ากับท่อโถปัสสาวะได้  ฐาน
ท่ีกว้างและสะอาดของโถปัสสาวะแบบไม่ใช้
น้ำา (K-4918X-0) ช่วยลดความจำาเป็นใน
การเปล่ียนแปลง (กระเบ้ือง สี ฯลฯ) เพ่ือให้
เกิดความสวยงามในการติดต้ัง

สีขาว ราคาปกติ 34,347.-

ร�ค�พิเศษ 19,930.-

โถปัสสาวะชายแบบไม่ใช้น้ำา
รุ่น สจ๊วต เอส
K-4917X-0
• ขนาด 279 x 375 x 603 มม.
• โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำา
• ประหยัดน้ำาได้ถึง 138,700 ลิตร/ปี เปรียบ
เทียบกับโถปัสสาวะชายที่ใช้น้ำาทั่วไป

• Integral Trapway จึงไม่ต้องใช้ Cartridge 
ง่ายต่อการบำารุงรักษา และการใช้งานร่วม
กับ Sealing Liquid ช่วยลดกลิ่นได้มากขึ้น

• การออกแบบที่ลดการกระเซ็น
• การใช้งานที่ไม่ต้องสัมผัส เพื่อสุขอนามัย
ที่ดี

สีขาว ราคาปกติ 24,878.-

ร�ค�พิเศษ 14,430.-

โถปัสส�วะช�ยแบบไม่ใช้น้ำ�ต้องใช้ร่วมกับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chromeราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โถปัสสาวะชาย
รุ่น สจ๊วต อีโค
K-4986X-ER-0
• ขนาด 381 x 415 x 750 มม.
• รูน้ำาเข้าด้านหลัง
• ใช้คู่กับเซ็นเซอร์ 0.5 ลิตร
• พร้อมขอแขวน

สีขาว ราคาปกติ 26,376.-

ร�ค�พิเศษ 15,290.-

โถปัสสาวะชาย
รุ่น แพททีโอ อีโค
K-18645X-Y-0

1. วัสดุคุณภ�พสูง

2. มั่นใจในประสิทธิภ�พ

3. อ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น

4. ออกแบบให้ใช้ง�นง่�ย

• ขนาด 332 x 335 x 642 มม.
• รูน้ำาเข้าด้านหลัง
• ใช้คู่กับเซ็นเซอร์ 0.5 ลิตร, 1 ลิตร หรือ     
3 ลิตร

• พร้อมขอแขวน

• ฟลัชวาล์วทำาจากทองเหลืองเกรด A
• วัสดุแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอรีน

• ออกแบบกลไกลให้ปล่อยได้อย่างแม่นยำา แม้แรงน้ำา
ไม่คงที่

• ชำาระล้างได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องกดซ้ำา

• ตัวกรองน้ำาช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปอุดตัน
ภายใน

• ผ่านการทดสอบการใช้งานที่ 500,000 ครั้ง

• คิดค้นทางวิศวกรรมให้ลด
แรงในการกด โดยไม่ต้องกด
ค้างไว้

• ง่ายต่อการทำาความสะอาด

สีขาว ราคาปกติ 12,926.-

ร�ค�พิเศษ 7,500.-

โถปัสสาวะชาย
รุ่น บ�ดั้น แอคคิวฟลัช
K-4991X-ER-0
• ขนาด 464 x 361 x 681 มม.
• รูน้ำาเข้าด้านหลัง
• ใช้คู่กับเซ็นเซอร์ 0.5 ลิตร, 1 ลิตร หรือ     
3 ลิตร

• พร้อมขอแขวน และตะแกรง

สีขาว ราคาปกติ 9,791.-

ร�ค�พิเศษ 5,690.-

โถปัสสาวะชาย
รุ่น บ�ดั้น แอคคิวฟลัช
K-4991X-ET-0
• ขนาด 464 x 361 x 681 มม.
• รูน้ำาเข้าด้านบน
• ใช้คู่กับฟลัชวาล์ว 0.5 ลิตร, 1.9 ลิตร   
หรือ 3.8 ลิตร

• พร้อมขอแขวน และตะแกรง

สีขาว ราคาปกติ 9,791.-

ร�ค�พิเศษ 5,690.-

โถปัสสาวะชาย
รุ่น เด็กซ์เตอร์
K-5016X-ET-0
• ขนาด 343 x 368 x 518 มม.
• รูน้ำาเข้าด้านบน
• ใช้คู่กับเซ็นเซอร์ 3.8 ลิตร
• พร้อมขอแขวน

สีขาว ราคาปกติ 6,120.-

ร�ค�พิเศษ 3,560.-

Urinals Flush Valve
ฟลัชวาล์วโคห์เลอร์
ออกแบบและคิดค้นทางวิศวกรรม
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้คู่กับ 
สุขภัณฑ์และโถปัสสาวะชายของ 
โคห์เลอร์

ราคาปกติ 10,914.-

ร�ค�พิเศษ 6,100.-

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถปัสสาวะชาย
ระบบ Washout Urinal (1.0 แกลลอน / 3.8 ลิตร)
K-13518X-CP

สามารถใช้ได้กับ
โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บ�ด้ัน แอคคิวฟลัช
K-4991X-ET-0

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถปัสสาวะชาย
ระบบ Washout Urinal (0.125 แกลลอน / 0.5 ลิตร)
K-13520X-CP

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถสุขภัณฑ์ (1.6 แกลลอน / 6 ลิตร)
K-13516X-CP

สามารถใช้ได้กับ
โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บ�ด้ัน แอคคิวฟลัช
K-4991X-ET-0

สามารถใช้ได้กับ
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบฟลัชวาล์ว
รุ่น ไฮคลิฟ อัลตร� K-22274X-0
และ
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบฟลัชวาล์ว
รุ่น เวลคัม อัลตร� K-30594X-0

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถปัสสาวะชาย
ระบบ Washout Urinal (0.5 แกลลอน / 1.9 ลิตร)
K-13519X-CP

สามารถใช้ได้กับ
โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บ�ด้ัน แอคคิวฟลัช
K-4991X-ET-0

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถปัสสาวะชาย
ระบบ Siphon Jet Urinal (1.0 แกลลอน / 3.8 ลิตร)
K-13521X-CP

ฟลัชวาล์วสำาหรับโถสุขภัณฑ์ (1.28 แกลลอน / 4.8 ลิตร)
K-13517X-CP

สามารถใช้ได้กับ
โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น เด็กซ์เตอร์
K-5016X-ET-0

ราคาปกติ 10,914.-

ร�ค�พิเศษ 6,100.-
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TOUCHLESS
SENSOR FAUCETS

Hybrid Energy System

คุณภาพวัสดุและการออกแบบเหนือมาตรฐาน

ของระบบเซ็นเซอร์โคห์เลอร์

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Touchless Sensor)

ระบบอินไซต์ (Insight)

ระบบพลังงาน ไฮบริด เอนเนอร์จี ซิสเต็ม (Hybrid Energy System)

ระบบพีเอสดี (PSD)

ปากกรองประหยัดน้ำาแวนเดล (Vandal-Resistant Aerator)

คุณสมบัติเด่นของระบบพีเอสดี (PSD)

แผงวงจรและช่องรับสัญญาณเแบบกันน้ำา (Water Resistant) ฝาครอบเซ็นเซอร์ทำาจากทองเหลืองเคลือบด้วย
นิกเกิลผสมโครเมี่ยม ซึ่งหนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอย่างน้อย 2 เท่า ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือ
ที่กว่า 48 ชั่วโมง เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยถึง 6 เท่า ทำาให้ผิวเคลือบติดทนนาน ไม่ลอกง่าย และคง
ความเงางามส่องประกายได้อย่างยาวนาน ตัวโซลีนอยด์วาล์วทำาจากวัสดุคุณเยี่ยม ไม่แตกร้าวหรือรั่วซึม ผ่าน
การทดสอบที่แรงดันน้ำาสูงถึง 34.5 บาร์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 2 เท่า (High Quality Solenoid 
Valve)

ลิขสิทธิ์เฉพาะของโคห์เลอร์มี 2 นวัตกรรมที่โดดเด่น คือระบบอินไซต์ (Insight) ที่ปล่อยน้ำาได้ถูกต้องแม่นยำา และ
ระบบพีเอสดี (PSD) ซึ่งใช้ระบบเดียวกับที่ใช้ในกล้องถ่ายรูปในการตรวจจับระยะวัตถุ (Auto Focus) ที่อยู่ตรงหน้า
ได้อย่างถูกต้อง เซ็นเซอร์ทั้งสองระบบนี้ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำาและลดการสูญเสียน้ำาโดยไม่จำาเป็น โดยระบบจะ
ปล่อยน้ำาต่อเมื่อมีการใช้งานจริงเท่านั้น

เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโคห์เลอร์ในการตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าผ่านการส่งคลื่นสัญญาณ 
โดยเมื่อคลื่นสัญญาณที่ส่งออกไปมีการสะท้อนกลับมา ระบบเซ็นเซอร์จะทำาการเปิด-ปิดวาล์ว
น้ำาในก๊อกน้ำาหรือสุขภัณฑ์เพื่อปล่อยน้ำา ระบบได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการปล่อยน้ำา
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำายิ่งขึ้น โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ใน
ห้องน้ำาที่มีแสงสะท้อนมาก เช่น กระจกเงา อ่างสแตนเลส หรือประตูห้องน้ำาสแตนเลส ทั้งนี้
จะไม่มีการปล่อยน้ำาหากไม่มีผู้ใช้งานจริง ระบบอินไซต์สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกำาลังไฟเพียง 0.8 โวล์ ในขณะที่ระบบเซ็นเซอร์ทั่วไปต้องใช้ไฟถึง 2.0 โวลท์ 

เพ่ือให้การทำางานของเซ็นเซอร์ระบบอินไซต์ (Insight) มีอายุการใช้งานท่ียาวนานย่ิงข้ึนโคห์เลอร์
จึงคิดค้นเทคโนโลยีแหล่งพลังงานใหม่ คือระบบพลังงาน ไฮบริด เอนเนอร์จี ซิสเต็ม (Hybrid En-
ergy System) ซ่ึงจะจ่ายพลังงานเฉพาะเม่ือมีการใช้งานจริงเท่าน้ันท่ีอัตราเพียง 0.8 โวลท์ และ
คงประสิทธิภาพแม้ไม่มีการใช้งานต่อเน่ือง ซ่ึงต่างจากแบตเตอร่ีท่ัวไปท่ีไม่สามารถเก็บประจุไฟใน
ตัวไว้ได้ ทำาให้หมดสภาพแม้ไม่ถูกใช้งานระบบพลังงานใหม่น้ีช่วยให้ระบบเซ็นเซอร์สามารถใช้งาน
ได้นานถึง 30 ปี* ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ทุกๆ 1-2 ปี และลดปริมาณ
ขยะแบตเตอร่ีสู่ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังปลอดภัยกับผู้ใช้งานเน่ืองจากผลิตจากวัสดุท่ีไม่มีส่วน
ประกอบของสารปรอทหรือโลหะหนัก

ทำางานด้วยระบบเดียวกับท่ีใช้ในกล้องถ่ายรูปในการตรวจจับระยะวัตถุ (Auto Focus) ใช้ในการ
รับ-ส่งสัญญาณโดยคำานวณจากระยะท่ีสัญญาณมีการสะท้อนกลับ ระบบเซ็นเซอร์จะทำาการ
เปิด-ปิดวาล์วน้ำาเม่ือมีการใช้งานจริงเท่าน้ัน และไม่ทำางานหากมีคนแค่เพียงเดินผ่าน หรือมีแสง
สะท้อนจากกระจกหรืออุปกรณ์ในห้องน้ำา นอกจากน้ัน ระบบยังสามารถรับสัญญาณสะท้อน
ได้ดีแม้ผู้ใช้จะใส่เส้ือผ้าสีเข้ม ซ่ึงโดยปกติวัตถุท่ีมีสีเข้มจะสะท้อนสัญญาณได้น้อย จึงม่ันใจได้ว่า
ระบบทำางานอย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียน้ำาโดยไม่จำาเป็น

นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว ในก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อมเซ็นเซอร์ของโคห์เลอร์ทุกรุ่น  
ยังมีปากกรองประหยัดน้ำาแวนเดล (Vandal-Resistant Aerator) ช่วยให้อัตราการไหลของน้ำา
โดยเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 4.5 ลิตร/นาที เมื่อเทียบกับก๊อกน้ำาทั่วไปที่ใช้น้ำา 6 ลิตร/นาที แต่ยังคง
ความแรงของน้ำาที่ไหลออกมาให้สม่ำาเสมอ

*ทดสอบที่อุณภูมิเฉลี่ย 25˚c

*รุ่น K-8881X-VC03-BN

ทำางานได้อย่างแม่นยำาและมีประสิทธิภาพ

ใช้ระบบเดียวกับท่ีใช้ในกล้องถ่ายรูป
ในการตรวจจับวัตถุ (Auto Focus)

สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งาน
กับอุปกรณ์ในห้องน้ำาท่ีมีแสงสะท้อนมาก

รับสัญญาณสะท้อนได้ดี แม้ผู้ใช้สวมใส่เส้ือผ้า
สีเข้ม

ประหยัดน้ำาและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เคลือบผิวด้วยสีพิเศษ Vibrant PVD ลิขสิทธ์ิ 
เฉพาะของโคห์เลอร์ให้สีเงางามเหมือนใหม่
ตลอดอายุการใช้งาน
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

แป้นเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น มินิ
K-8872X-C03-CP

ราคาปกติ 13,225.-

ราคาพิเศษ 7,700.-

• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• อัตราการใช้น้ำา 3 ลิตร

K-16306X-NA

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)

ใช้คู่กับ

• K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

แนะนำาใช้คู่กับ

แป้นเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น บาดั้น
K-8787X-B03-CP

ราคาปกติ 14,552.-

ราคาพิเศษ 8,500.-

• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• อัตราการใช้น้ำา 3 ลิตร

K-16306X-NA

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ใช้คู่กับ

• K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-4991X-ET-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

แนะนำาใช้คู่กับ

แป้นเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น พีเอสดี
K-8881X-VC03-BN

ราคาปกติ 17,634.-

ราคาพิเศษ 10,300.-

• ขนาด 126 x 149 x 83 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• อัตราการใช้น้ำา 0.5 ลิตร หรือ 1 ลิตร

K-16306X-NA

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)

ใช้คู่กับ

• K-4986X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น สจ๊วต อีโค
• K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-4991X-ET-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

แนะนำาใช้คู่กับ

แป้นเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น แพททีโอ
K-8988X-C03-CP

ราคาปกติ 13,782.-

ราคาพิเศษ 8,000.-

• ขนาด 125 x 125 x 83 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• อัตราการใช้น้ำา 1 ลิตร

• ขนาด 125 x 125 x 83 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• อัตราการใช้น้ำา 0.5 ลิตร

K-16306X-NA

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)

ใช้คู่กับ

• K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-4991X-ET-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

แนะนำาใช้คู่กับ

แป้นเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น แพททีโอ
K-8791X-YC03-CP

ราคาปกติ 13,782.-

ราคาพิเศษ 8,000.-

K-16306X-NA

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)

ใช้คู่กับ

• K-4986X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น สจ๊วต อีโค
• K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านหลัง รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-4991X-ET-0 โถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช
• K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

แนะนำาใช้คู่กับ

Urinal Sensor
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

เซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำาหรับโถปัสสาวะชาย
K-8828X-C01-CP

ราคาปกติ 20,394.-

ราคาพิเศษ 11,900.-

• ขนาด 56 x 175 x 56 มม.
• แบบถ่านอัลคาไลน์
• อัตราการใช้น้ำา 3 ลิตร
• มีปุ่ม Manual เพื่อชำาระล้าง ถึงแม้ไฟดับ หรือเอาถ่านออก 
ก็ยังสามารถใช้งานได้

K-2383X-NA
• ใช้ร่วมกับโถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน รุ่น 
เด็กซ์เตอร์ K-5016T-YET-0 (สินค้าสั่งพิเศษ)

ราคาปกติ 1,327.-

ราคาพิเศษ 770.-

ข้อต่อเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย

ใช้คู่กับ

K-2384X-NA
• ใช้ร่วมกับโถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำาเข้าด้านบน 
รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช K-4991X-ET-0

ราคาปกติ 1,327.-

ราคาพิเศษ 770.-

ข้อต่อเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย

ใช้คู่กับ

ชุดท่อน้ำาเซ็นเซอร์สำาหรับโถปัสสาวะชาย
ทางน้ำาเข้าด้านบน

ถ่านไฮบริด เอนเนอร์จี

K-2464X-NA

K-13683X-NA

อุปกรณ์เสริม

ราคาปกติ 3,006.-

ราคาปกติ 9,309.-

ราคาพิเศษ 1,920.-

ราคาพิเศษ 5,400.-

Power Supply

Invisible Sensor
การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่่ใต้ปากก๊อกเพื่อความสวยงาม เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำาออกนอกอ่าง
*ยกเว้น รุ่น จีโอเมทริค K-13471X-E2-CP

Water Saving
ก๊อกน้ำาโคห์เลอร์ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำาได้ถึง 30-50% จากเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำาหนดผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำาของ LEED* 
โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำางาน

*เกณฑ์มาตรฐานที่ LEED ใช้คือ 0.5 แกลลอนต่อนาที ที่ความดัน 0.4 เมกะพาสคัล
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมก๊อกน้ำาอัตโนมัติสำาหรับเครื่องสุขภัณฑ์ที่ให้ปริมาตรน้ำาใน 1 นาที ไม่ต่ำากว่า 6 ลูกบาศก์
เดซิเมตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล โซลินอยด์วาล์วมีความดันใช้งานต่ำาสุด 0.10 เมกะพาสคัล และสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล

30% and 50% Water Reduction Of LEED Baseline

Sensor Faucets
Add more brilliance to commercial space
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ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

FINIAL STRAYT KUMIN GEOMETRIC

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคาปกติ 26,215.-

ราคาพิเศษ 15,340.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ 0.5 GPM
รุ่น ฟีเนียล
K-20012T-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 125 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 116 มม.
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ 0.5 GPM
รุ่น ฟีเนียล
K-20013T-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 125 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 116 มม.
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า และสายน้ำาดี

ราคาปกติ 26,215.-

ราคาพิเศษ 15,340.-

ราคาปกติ 26,215.-

ราคาพิเศษ 15,340.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ 0.35 GPM
รุ่น ฟีเนียล
K-20012T-S3-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 125 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 116 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 30%
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า
ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

LEED 30%

ราคาปกติ 24,824.-

ราคาพิเศษ 14,440.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น สเตย์ท
K-72866X-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 133 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 115 มม.
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า และสายน้ำาดี

ราคาปกติ 26,215.-

ราคาพิเศษ 15,340.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ 0.26 GPM
รุ่น ฟีเนียล
K-20012T-S5-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 125 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 116 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 50%
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า

LEED 50%

Sensor Faucets

70 71



ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

LEED 50% ราคาปกติ 14,980.-

ราคาพิเศษ 8,700.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ อีโค
รุ่น คูมิน
K-18655X-E2-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 101 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 50%
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า และสายน้ำาดี

ราคาปกติ 24,824.-

ราคาพิเศษ 14,440.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ อีโค
รุ่น สเตย์ท
K-72866X-E2-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 133 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 115 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 50%
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า และสายน้ำาดี

LEED 50%

ราคาปกติ 32,849.-

ราคาพิเศษ 19,200.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น จีโอเมทริค ทัชเลส
K-13471X-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 128 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 108 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า สายน้ำาดี และอุปกรณ์แปลงไฟ

ราคาปกติ 32,849.-

ราคาพิเศษ 19,200.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ อีโค
รุ่น จีโอเมทริค
K-13471X-E2-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 128 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 108 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 50%
• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า สายน้ำาดี และอุปกรณ์แปลงไฟระบบเซ็นเซอร์ภายใน

ทำางานได้แม่นยำา

LEED 50%

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

จำาหน่ายพร้อม

จำาหน่ายพร้อม

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ราคาปกติ 14,980.-

ราคาพิเศษ 8,700.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น คูมิน
K-18655X-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 101 มม.
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า และสายน้ำาดี

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

อุปกรณ์ที่จำาเป็น

หรือ

ราคาปกติ 1,990.-

ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC) 
K-16305X-NA

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง (DC)
K-24484T-NA

ราคาปกติ 27,499.-

ราคาพิเศษ 16,000.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ติดแบบผนัง อีโค
รุ่น อ๊อบโบล์
K-8398X-E2-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ปากก๊อกแบบสเปรย์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากผนังถึงปากก๊อก 156 มม.
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำามาตรฐาน LEED 50%
• Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้ปากก๊อก เพื่อความสวยงาม
เพิ่มความแม่นยำาในการตอบสนอง และลดการกระเด็นของน้ำา   
ออกนอกอ่าง

• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า สายน้ำาดี และอุปกรณ์แปลงไฟ

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

LEED 50%

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

จำาหน่ายพร้อม
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ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ระบบเซ็นเซอร์ภายใน
ทำางานได้แม่นยำา

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Lavatories
อ่างล้างหน้าโคห์เลอร์
ไม่เพียงแต่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง วัสดุที่ทนทาน ไปจนถึงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ 
มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ทั้งแบบคลาสสิคและโมเดิร์นร่วมสมัย อ่างล้างหน้าโคห์เลอร์     
ยังสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในการตกแต่งห้องน้ำาของคุณ

ราคาปกติ 26,236.-

ราคาพิเศษ 15,300.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ อีโค
รุ่น สกั้ลป์ ทัชเลส
K-13465X-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 110 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 108 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า สายน้ำาดี และอุปกรณ์แปลงไฟ

ราคาปกติ 20,287.-

ราคาพิเศษ 11,800.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์แบบติดผนัง
รุ่น เอเลเวชั่น ทัชเลส
K-11602X-CP
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากผนังถึงปากก๊อก 194 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟ

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16305X-NA
• แรงดันไฟฟ้าอินพุท AC 220 โวลต์ 
50/60 เฮิร์ซ และเอาท์พุท DC 6 โวลต์

• สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ได้ 1-2 ตัว
• แก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA
• แรงดันไฟฟ้าอินพุท AC 220 โวลต์ 
50/60 เฮิร์ซ และเอาท์พุท DC 3 โวลต์

ชุดจ่ายไฟกระแสตรง
K-24484T-NA
• ที่ใส่รางถ่านกันน้ำา 6 VDC
• ใช้กับถ่านขนาด AA จำานวน 4 ก้อน
• พร้อมสายต่อ

ราคาปกติ 1,990.- ราคาปกติ 1,990.- ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,160.- ราคาพิเศษ 1,160.- ราคาพิเศษ 940.-

อุปกรณ์เสริม
Power Supply

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

จำาหน่ายพร้อม

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

จำาหน่ายพร้อม

ราคาปกติ 29,757.-

ราคาพิเศษ 17,300.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ อีโค
รุ่น มาร์กอ ทัชเลส
K-15539X-CP
• เทคโนโลยีอินไซต์
• ระบบหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 167 มม.
• ระยะจากพื้นผิวเคาน์เตอร์ถึงปากก๊อก 174 มม.
• แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า สายน้ำาดี และอุปกรณ์แปลงไฟ

อุปกรณ์แปลงไฟ (AC)
K-16306X-NA

จำาหน่ายพร้อม

7574



*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ *สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Vessel Lavatories

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น พาร์เลียเมนท์
K-14715X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-14715X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 562 x 442 x 185 มม.

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
K-2660X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2660X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 584 x 460 x 173 มม.

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
K-2661X-0
• ขนาด 413 x 413 x 175 มม.

สีขาว ราคาปกติ 8,346.-

ราคาพิเศษ 4,580.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 12,519.-

ราคาพิเศษ 7,250.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 8,346.-

ราคาพิเศษ 4,580.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น ชาลีช
K-14800X-0
• ขนาด 420 x 420 x 203 มม.

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 
รุ่น โคนิคอล เบลล์
K-2200T-G-0
• ขนาด 413 x 413 x 162 มม.

สีขาว ราคาปกติ 7,811.-

ราคาพิเศษ 4,380.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 7,918.-

ราคาพิเศษ 4,310.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

Pedestal
Lavatories

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น
รุ่น อาร์เชอร์
• ขนาด 608 x 519 x 895 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-2358X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2358X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
K-2357X-0

สีขาว

สีขาว

ราคาปกติ 15,087.-

ราคาปกติ 9,898.-

ราคาพิเศษ 8,760.-

ราคาพิเศษ 5,740.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งลอย
รุ่น พานาช
• ขนาด 600 x 480 x 445 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-17156X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-17156X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบตั้งลอย
K-17154X-0

สีขาว ราคาปกติ 2,493.-

ราคาพิเศษ 1,450.-

สีขาว ราคาปกติ 4,633.-

ราคาพิเศษ 2,690.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น
รุ่น พานาช
• ขนาด 600 x 480 x 885 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-17156X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-17156X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
K-17153X-0

สีขาว ราคาปกติ 4,633.-

ราคาพิเศษ 2,690.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 4,013.-

ราคาพิเศษ 2,340.-

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น
รุ่น ซิมมารอน
• ขนาด 578 x 475 x 876 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-2363X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2363X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
K-2364X-V-0

สีขาว ราคาปกติ 5,618.-

ราคาพิเศษ 3,270.-

สีขาว ราคาปกติ 7,918.-

ราคาพิเศษ 4,600.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งลอย
รุ่น โฟลิโอ
• ขนาด 610 x 479 x 440 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-2018X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2018X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งลอย
รุ่น รีช
• ขนาด 572 x 454 x 410 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-18564X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น
รุ่น ซัคคราเมนโต้
• ขนาด 538 x 470 x 854 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
K-8703X-0

ขารองอ่างแบบตั้งลอย
K-11340X-0

ขารองอ่างแบบตั้งลอย
K-18566X-0

ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
K-8705X-0

สีขาว

สีขาว

สีขาวราคาปกติ 2,589.-

ราคาปกติ 1,926.-

ราคาปกติ 2,215.-

ราคาพิเศษ 1,510.-

ราคาพิเศษ 1,120.-

ราคาพิเศษ 1,290.-

สีขาว

สีขาว

สีขาวราคาปกติ 6,848.-

ราคาปกติ 3,210.-

ราคาปกติ 6,848.-

ราคาพิเศษ 3,980.-

ราคาพิเศษ 1,870.-

ราคาพิเศษ 3,980.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

Self-Rimming
Lavatories

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น อาร์เชอร์
K-2356X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2356X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 575 x 494 x 200 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เทรสแชม
K-2991X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2991X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 554 x 420 x 205 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ลิเนีย
K-2217X-0
• ขนาด 484 x 384 x 222 มม.

สีขาว ราคาปกติ 11,342.-

ราคาพิเศษ 6,580.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 10,486.-

ราคาพิเศษ 6,090.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 7,383.-

ราคาพิเศษ 4,310.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เมมมัวร์ (คลาสสิค ดีไซน์)
K-2241X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2241X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 579 x 459 x 220 มม.

สีขาว ราคาปกติ 6,741.-

ราคาพิเศษ 3,950.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส
K-2759X-0
• ขนาด 615 x 443 x 197 มม.

สีขาว ราคาปกติ 6,046.-

ราคาพิเศษ 3,540.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เซอรีฟ
K-2075X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2075X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 562 x 414 x 208 มม.

สีขาว ราคาปกติ 6,367.-

ราคาพิเศษ 3,740.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น โฟลิโอ
K-2009X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2009X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 558 x 444 x 201 มม.

สีขาว ราคาปกติ 5,061.-

ราคาพิเศษ 2,940.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เพนนิงตั้น
K-2196X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2196X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 514 x 445 x 215 มม.

สีขาว ราคาปกติ 3,082.-

ราคาพิเศษ 1,800.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น โมเดสโต้
K-8708X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-8708X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 483 x 483 x 203 มม.

สีขาว ราคาปกติ 2,750.-

ราคาพิเศษ 1,610.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

Semi-Recessed
Lavatories

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
รุ่น พาร์เลียเมนท์
K-14715X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-14715X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8"
• ขนาด 562 x 442 x 185 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส
K-2772X-0
• ขนาด 615 x 442 x 197 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
รุ่น โอดีออน
K-11160X-0
• ขนาด 546 x 454 x 203 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ 
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
K-98930X-0
• ขนาด 429 x 466 x 174 มม.

สีขาว ราคาปกติ 10,122.-

ราคาพิเศษ 5,890.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 8,614.-

ราคาพิเศษ 5,000.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น วินเทจ
K-2220X-0
• ขนาด 610 x 381 x 210 มม.

สีขาว ราคาปกติ 5,832.-

ราคาพิเศษ 3,410.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 7,704.-

ราคาพิเศษ 4,480.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 5,350.-

ราคาพิเศษ 3,170.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
รุ่น แคนดิด
K-17151X-0
• ขนาด 600 x 485 x 182 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
รุ่น ซัคคราเมนโต้
K-8758X-0
• ขนาด 538 x 470 x 203 มม.

Wall Hung
Lavatories

สีขาว ราคาปกติ 4,173.-

ราคาพิเศษ 2,440.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 3,638.-

ราคาพิเศษ 2,130.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Undercounter 
Lavatories

สีขาว ราคาปกติ 2,889.-

ราคาพิเศษ 1,710.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 7,169.-

ราคาพิเศษ 4,180.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 8,025.-

ราคาพิเศษ 4,700.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

สีขาว ราคาปกติ 5,671.-

ราคาพิเศษ 3,310.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์์์
รุ่น ลาเดน่า 27”
K-76509K-0
• ขนาด 686 x 423 x 213 มม.

สีขาว ราคาปกติ 5,457.-

ราคาพิเศษ 3,170.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า
K-2215X-0
• ขนาด 591 x 413 x 206 มม.

สีขาว ราคาปกติ 3,745.-

ราคาพิเศษ 2,180.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น แคกซตั้น 19"
K-2211X-0
• ขนาด 540 x 438 x 191 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น แคกซตั้น 17"
K-2210X-0
• ขนาด 489 x 413 x 191 มม.

สีขาว ราคาปกติ 4,708.-

ราคาพิเศษ 2,730.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 18"
K-2214X-0
• ขนาด 530 x 365 x 206 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลิเนีย
K-2219X-0
• ขนาด 488 x 413 x 208 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น วินเทจ
K-2240X-0
• ขนาด 606 x 365 x 203 มม.

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Bathroom Furniture
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ� - ดีไซน์ทันสมัย สไตล์คุณ

Moisture-Resistance Eco-Friendly and 
Safe

Functional Storage 
Solution

Premium Grade 
Hardware

คุณสมบัติสำ�คัญของเฟอร์นิเจอร์ว�งอ่�งล้�งหน้� แบบดีไซน์ร่วมสมัย

กับความลงตัวของดีไซน์ที่สามารถเก็บสรรพสิ่งที่ต้องใช้ในห้องน้ำาได้อย่างมิดชิด เพื่อให้ห้องน้ำาของคุณสะอาดตา ไม่ว่าจะเป็น     
แรงบันดาลใจแบบไหน เรียบง่ายแต่ทันสมัย หรือหรูหรางามสง่า โคห์เลอร์รังสรรค์สุนทรียภาพให้ห้องน้ำาคุณสวยสะดุดตาน่าอภิรมย์

• ตัวตู้ทำาจากวัสดุทนต่อความชื้น 
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวหลังจาก
การดูดซึมน้ำาน้อยกว่า 8%

• พื้นผิวของหน้าบานตู้ เ รียบเป็น
แผ่นเดียว สีไม่ซีดจางและป้องกัน
รอยขีดข่วนได้

• ขาตั้งตู้อะลูมิเนียม ทนต่อความชื้น
และป้องกันการกัดกร่อน สามารถ
ปรับระดับได้

• วัสดุปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่ ง
แวดล้อม ได้มาตรฐาน E1 ของ
ยุ โ รปมี อั ต ร าการปล่ อยก๊ า ซ
ฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า 9 มก./
100 ก.

• ปิดรอยเจาะหัวสกรูเพื่อป้องกัน
การปล่อยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์

• พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ มีชั้นและ
ลิ้นชักสำาหรับแยกเป็นสัดส่วน

• ลิ้นชักและบานประตูเปิด-ปิดง่าย 
มีตัวป้องกันการกระแทก สะดวก
ต่อการใช้งาน

• ฮาร์ดแวร์คุณภาพเยี่ยมนำาเข้า
จากยุโรป บานพับเปิด-ปิดได้มาก
ถึง 200,000 รอบ

• ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือ 
ถึง 48 ชม. ไม่เป็นสนิม และป้องกัน
การกัดกร่อนได้ในสภาพแวดล้อม
ท่ีช้ืน

• ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยลดเสียงเวลา
เปิด-ปิด 

รุ่น อลูเชียน
ความสะดวกสบายภายในห้องน้ำา เริ่มต้นด้วยอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่ ตู้ลิ้นชักที่แบ่งสัดส่วนตรงตาม
ความต้องการของคุณ ใช้งานง่ายและเป็นระเบียบ ให้คุณสนุกไปกับการใช้งานตู้เฟอร์นิเจอร์ สไตล์มินิมอล

Aleutian™

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น อลูเชียน
K-2746X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2746X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8")
• ขนาด 909 x 525 x 220 มม.

สีขาว ราคาปกติ 14,980.-

ร�ค�พิเศษ 9,800.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น อลูเชียน
K-45765X-NA
• ขนาด 70 x 70 x 175 มม.
• 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ขา

ราคาปกติ 1,798.-

ร�ค�พิเศษ 1,180.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น อลูเชียน
K-45764X-0
• ขนาด 892 x 517 x 575 มม.

ราคาปกติ 58,850.-

ราคาปกติ 43,870.-

ร�ค�พิเศษ 28,700.-

ร�ค�พิเศษ 38,500.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ *สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์
K-2749X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2749X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8")
• ขนาด 900 x 520 x 195 มม.

สีขาว ราคาปกติ 13,803.-

ร�ค�พิเศษ 9,030.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์
K-45765X-NA
• ขนาด 70 x 70 x 175 มม.
• 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ขา

ราคาปกติ 1,798.-

ร�ค�พิเศษ 1,180.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

K-45764X-C38 (สีไวท์โอ๊ค) K-45764X-E63 (สีวอลนัท)
• ขนาด 892 x 517 x 575 มม. • ขนาด 892 x 517 x 575 มม.

ราคาปกติ 66,233.-

ราคาปกติ 52,430.- ราคาปกติ 52,430.-

ร�ค�พิเศษ 34,300.- ร�ค�พิเศษ 34,300.-

ร�ค�พิเศษ 43,330.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์
กับความลงตัวของการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและการออกแบบ ด้วยผิวสัมผัสของเน้ือไม้และ
ความโค้งมน ท่ีมาพร้อมกับอ่างล้างหน้าดีไซน์เรียบหรู รังสรรค์ให้ห้องน้ำาคุณสวยงาม ร่วมสมัย

Forefront™

รุ่น เทรสแชม
คลาสสิกแบบอเมริกันสไตล์…ด้วยการนำาอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 16 มาประยุกต์ให้  
ร่วมสมัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดดเด่น ชัดเจนในความเป็นตัวของตัวเอง

Tresham™

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น เทรสแชม
K-2979X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2979X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8")
• ขนาด 646 x 484 x 200 มม.

สีขาว ราคาปกติ 16,478.-

ร�ค�พิเศษ 10,780.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น เทรสแชม

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับเชื่อมต่อ
รุ่น เทรสแชม

K-45980X-R-F69

24" 36" 48" 60" 72" 84"

K-2607X-F69

• ขนาด 603 x 464 x 826 มม.

• ขนาด 308 x 475 x 756 มม.

ราคาปกติ 24,931.-

ราคาปกติ 23,594.-

ร�ค�พิเศษ 16,310.-

ร�ค�พิเศษ 15,440.-
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ *สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น ทูบี
K-45405X-NA
• ขนาด 80 x 80 x 360 มม.
• 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ขา

ราคาปกติ 2,204.-

ร�ค�พิเศษ 1,450.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดืออ่าง รุ่น ทูบี 900
K-45470X-ZZ-BWP
• ขนาด 890 x 490 x 450 มม.

ราคาปกติ 15,504.-

ร�ค�พิเศษ 10,160.-
สีขาว ราคาปกติ 12,829.-

ร�ค�พิเศษ 8,400.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทูบี 900
K-45471X-0
• ขนาด 900 x 500 x 160 มม.

สีขาว ราคาปกติ 9,298.-

ร�ค�พิเศษ 6,090.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทูบี 600
K-45473X-0
• ขนาด 600 x 500 x 160 มม.

ราคาปกติ 28,334.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดืออ่าง รุ่น ทูบี 600
K-45472X-ZZ-BWP
• ขนาด 590 x 490 x 450 มม.

ราคาปกติ 13,257.-

ร�ค�พิเศษ 8,690.-

ร�ค�พิเศษ 18,560.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

ราคาปกติ 22,556.-

ร�ค�พิเศษ 14,780.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ทูบี 600
K-45472X-BWP
• ขนาด 590 x 490 x 450 มม.

ราคาปกติ 12,712.-

ร�ค�พิเศษ 8,320.-

ราคาปกติ 20,010-

ร�ค�พิเศษ 14,410.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ทูบี 900
K-45470X-BWP
• ขนาด 890 x 490 x 450 มม.

ราคาปกติ 14,884.-

ร�ค�พิเศษ 9,740.-

ราคาปกติ 27,713.-

ร�ค�พิเศษ 18,140.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

รุ่น ทูบี
ลงตัวด้วยรูปลักษณ์ของงานดีไซน์ที่เรียบง่าย และบ่งบอกถึงธรรมชาติผสานความทันสมัย พร้อมถ่ายทอด
ให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

Toobi™
รุ่น เรฟ

หรูหรา งามสง่า ด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์เรฟ ท่ีดีไซน์ให้เข้ากันกับอ่างล้างหน้าเรฟ โดยตัวตู้และอ่างต่อแนบสนิทกัน 
ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำาความสะอาด

Reve™

สีขาว ราคาปกติ 43,068.-

ร�ค�พิเศษ 28,170.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น เรฟ
K-9273X-DT1
• ขนาด 961 x 436 x 370 มม.

ราคาปกติ 29,425.-

ร�ค�พิเศษ 19,250.-

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น เรฟ
K-5026-1-0
• ขนาด 1,000 x 465 x 189 มม.

ราคาปกติ 72,493.-

ร�ค�พิเศษ 47,420.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมชุดท่อน้ำาทิ้ง)

K-9362T-CP

ราคาปกติ 3,831.-

ร�ค�พิเศษ 2,530.-

ชุดท่อน้ำาทิ้งอ่างล้างหน้าแบบไม่มีสะดืออ่าง

แนะนำ�ใช้คู่กับ

K-7383T-CP

ราคาปกติ 4,237.-

ร�ค�พิเศษ 2,790.-

ชุดท่อน้ำาทิ้งอ่างล้างหน้าแบบมีสะดืออ่าง

แนะนำ�ใช้คู่กับ
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ *สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่น โอฟ
ด้วยการออกแบบอย่างอ่อนช้อย โดยคำานึงถึงส่วนโค้ง-เว้าของอ่างโอฟ ตัวตู้และอ่างต่อกันสนิทง่ายต่อ
การดูแลรักษาและทำาความสะอาด สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนังและแบบขาตั้งปรับระดับ

Ove™

สีขาว สีขาวราคาปกติ 13,482- ราคาปกติ 16,050.-

ร�ค�พิเศษ 8,820.- ร�ค�พิเศษ 10,500.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง) (ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น โอฟ 900

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น โอฟ 1200

K-19969T-UP-LU K-19970T-UP-LU
• ขนาด 900 x 420 x 458 มม. • ขนาด 1200 x 420 x 458 มม.

ราคาปกติ 22,042.- ราคาปกติ 32,014.-

ร�ค�พิเศษ 14,420.- ร�ค�พิเศษ 20,950.-

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น โอฟ 900

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น โอฟ 900

K-19950T-1-0 K-19951T-1-0
• ขนาด 895 x 505 x 185 มม. • ขนาด 1195 x 505 x 140 มม.

ราคาปกติ 35,524.- ราคาปกติ 48,065.-

ร�ค�พิเศษ 23,240.- ร�ค�พิเศษ 31,450.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง) (ราคาไม่รวมขาตั้ง)

ขาตั้งปรับระดับสำาหรับเคาน์เตอร์
K-15045T-NA
• ขนาด 80 x 80 x 280 มม.
• 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ขา
ราคาปกติ 2,033.-

ร�ค�พิเศษ 1,330.-

รุ่น อ�ร์เชอร์
ด้วยแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือแกะสลักของแต่งบ้านและอัญมณีเพชรพลอย ก่อให้เกิดดีไซน์คลาสสิค
ร่วมสมัยของชุดเฟอร์นิเจอร์อาร์เชอร์ เน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ีจัดเก็บและยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของ
แท่นรองอ่างล้างหน้าแบบดั้งเดิมไว้อย่างลงตัว

Archer™

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น อ�ร์เชอร์
K-2358X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2358X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8")
• ขนาด 608 x 519 x 202 มม.

สีขาว ราคาปกติ 15,087.-

ร�ค�พิเศษ 8,760.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น อ�ร์เชอร์
K-2449T-F2
• ขนาด 584 x 476 x 821 มม.

ราคาปกติ 43,442.-

ราคาปกติ 28,355.-

ร�ค�พิเศษ 18,540.-

ร�ค�พิเศษ 27,300.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ *สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีขาว สีขาวราคาปกติ 13,375.- ราคาปกติ 16,585.-

ร�ค�พิเศษ 8,750.- ร�ค�พิเศษ 10,850.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง) (ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น พ�ร�ด็อกซ์ 800

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น พ�ร�ด็อกซ์ 1000

K-15050T-UP-LU K-15051T-UP-LU
• ขนาด 800 x 560 x 450 มม. • ขนาด 1000 x 560 x 450 มม.

ราคาปกติ 17,944.- ราคาปกติ 21,935.-

ร�ค�พิเศษ 11,740.- ร�ค�พิเศษ 14,350.-

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น พ�ร�ด็อกซ์ 800

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น พ�ร�ด็อกซ์ 1000

K-18384T-0 K-18385T-0
• ขนาด 810 x 585 x 165 มม. • ขนาด 1010 x 585 x 165 มม.

ราคาปกติ 31,319.- ราคาปกติ 38,520.-

ร�ค�พิเศษ 20,490.- ร�ค�พิเศษ 25,200.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด ร�ค�ข�ยทั้งชุด

(ราคาไม่รวมขาตั้ง) (ราคาไม่รวมขาตั้ง)

รุ่น พ�ร�ด็อกซ์
ดีไซน์แบบไร้รอยต่อและสวยหรูด้วยมือจับแบบฝัง เฟอร์นิเจอร์รุ่นพาราด็อกซ์จึงเหมาะกับห้องน้ำาดี
ไซน์ทันสมัย สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนังและแบบขาตั้งปรับระดับ

Paradox™

ขาตั้งปรับระดับสำาหรับเคาน์เตอร์
K-15045T-NA
• ขนาด 80 x 80 x 280 มม.
• 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ขา
ราคาปกติ 2,033.-

ร�ค�พิเศษ 1,330.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แคนดิด
K-12116T-F61
• ขนาด 621 x 458 x 740 มม.

ราคาปกติ 20,416.-

ราคาปกติ 16,243.-

ร�ค�พิเศษ 10,630.-

ร�ค�พิเศษ 13,070.-

ร�ค�ข�ยทั้งชุด

รุ่น แคนดิด
ชุดเฟอร์นิเจอร์โคห์เลอร์ รุ่น แคนดิด ได้รับการออกแบบโดยเน้นถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มรูปแบบ 
ในพื้นที่จำากัด โดยมีตู้เก็บของแบบล้อเลื่อนที่สามารถเป็นได้ทั้งเก้าอี้หรือที่วางของ

Candide™

อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แคนดิด
K-17151X-0
• ขนาด 600 x 485 x 182 มม.

สีขาว ราคาปกติ 4,173.-

ร�ค�พิเศษ 2,440.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภายในตัวตู้เป็นกระจก ถูกออกแบบ
ให้สามารถส่องได้ 3 ด้าน (ด้านใน 
ด้านซ้าย และด้านขวา)

ออกแบบอย่างกลมกลืนด้วยการ
ซ่อนท่ีเปิดบานกระจกตรงขอบประตู
เปิดปิดง่าย โดยไม่เกิดรอยน้ิวมือบน
กระจก

ช้ันวางของทำาจากกระจกทำาใ ห้
ภายในตู้ดูสว่างสะอาดตา ช้ันกระจก
ปรับระดับได้ มีความแข็งแรงสูง 
ปลอดภัย และง่ายต่อการจัดของ
ในตู้

บานพับเปิดได้ถึง 170 องศา สะดวก
ต่อการใช้งาน

ตู้กระจกโคห์เลอร์ ดีไซน์ทันสมัย...สไตล์คุณ

คุณสมบัติสำ�คัญของตู้กระจกโคห์เลอร์ Top-Quality
Construction

Premium Grade Hardware

Function and Design

สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำาด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ที่สามารถเก็บ
สรรพสิ่งที่ต้องใช้ในห้องน้ำา เพื่อให้ห้องน้ำาสวยหรู สะอาดตา เข้ากับทุก
สไตล์การตกแต่งทั้งแบบทันสมัย เรียบหรู หรืองดงามด้วยรายละเอียด
แบบคลาสสิค เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดบนผนังหรือฝังเข้าผนังเพื่อมีพื้นที่
เพิ่มขึ้น

• ใช้วัสดุช้ันเย่ียม เน้ือกระจกปราศจากทองแดง (Copper Free Mirror) 
ป้องกันการกัดกร่อน และไม่เกิดรอยดำาบนเน้ือกระจกหลังจากใช้งานเป็น
เวลานาน

• ตัวกระจกของโคห์เลอร์เป็นชนิดเดียวกันกับกระจกนิรภัยท่ีใช้ในอาคารซ่ึง
มีความแข็งแกร่ง ทนทานสูง และไม่กระจายหากเกิดการแตกร้าว

• ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือถึง 768 ช่ัวโมง ม่ันใจได้ว่ากระจกไม่
เป็นสนิมหรือจุดด่างดำาและป้องกันการกัดกร่อนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีช้ืน

• โครงสร้างตัวตู้ทำาจากอะลูมิเนียม ไม่ก่อให้เกิดสนิม

• ฮาร์ดแวร์คุณภาพเย่ียมนำาเข้าจากยุโรป บานพับสามารถเปิดปิดได้ถึง 
200,000 คร้ัง

• ผ่านการทดสอบด้วยน้ำาเกลือถึง 48 ช่ัวโมง ไม่เป็นสนิมและป้องกันการ
กัดกร่อนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีช้ืน

• เลือกติดต้ังได้ 2 แบบ ท้ังแบบติดผนัง ง่ายต่อการติดต้ัง หรือแบบฝัง
เข้าผนัง สวยเรียบเนียนและทำาให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

Mirrored Cabinet
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตู้กระจก
รุ่น เอ็ม โมดูล่�

ตัวปิดกระจกด้านข้าง
รุ่น เอ็ม โมดูล่�

M Modular
ดีไซน์ที่ทันสมัย สามารถต่อเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดพื้นที่ของห้องน้ำา ภายในเป็นกระจก
ส่องได้ทั้ง 3 ด้าน กระจกชั้นวางปรับระดับได้ บานกระจกเปิดได้กว้างถึง 170 องศา

K-15511T-NA K-15514T-NA
• ขนาด 386 x 116 x 762 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

• ขนาด 99 x 17 x 762 มม.

ราคาปกติ 16,692.- ราคาปกติ 1,958.-

ร�ค�พิเศษ 10,920.- ร�ค�พิเศษ 1,280.-

ตู้กระจก
รุ่น เดวอนไชร์

Devonshire
งานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเข้าชุดกับอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ รุ่น เดวอนไชร์ ภายในเป็น 
กระจกส่องได้ทั้ง 3 ด้าน กระจกชั้นวางปรับระดับได้

K-15035T-NA
• ขนาด 508 x 136 x 752 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

ราคาปกติ 14,178.-

ร�ค�พิเศษ 9,270.-

ตู้กระจก
รุ่น อ�ร์เชอร์

Archer
ดีไซน์โค้งมนเข้ากับชุดอ่างล้างหน้าโคห์เลอร์ รุ่น อาร์เชอร์ ภายในถูกออกแบบให้เป็นกระจกส่องได้ท้ัง 3 ด้าน 
กระจกช้ันวางปรับระดับได้

K-3073T-NA
• ขนาด 508 x 124 x 788 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

ราคาปกติ 14,178.-

ร�ค�พิเศษ 9,270.-

ตู้กระจก
รุ่น เซคว�ญ�

Sequoia
ดีไซน์ทันสมัย เรียบง่าย ไร้กรอบ แสงสว่างแนวตั้งด้านข้าง กระจายแสงอย่างสม่ำาเสมอ
พื้นผิวกระจกป้องกันการเกิดหมอกฝ้า วัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

K-12098X-NA
• ขนาด 800 x 125 x 700 มม.
• ติดตั้งได้เฉพาะแบบติดผนัง

ราคาปกติ 27,820.-

ร�ค�พิเศษ 18,200.-

ตู้กระจก
รุ่น แคนเดอร์

Candre
หรูหรา สง่างาม ด้วยกรอบกระจกแบบคริสตัล ภายในเป็นกระจกส่องได้ทั้ง 3 ด้าน
พร้อมกระจกชั้นวางปรับระดับได้

K-13232T-D-GY
• ขนาด 590 x 125 x 762 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

ราคาปกติ 28,355.-

ร�ค�พิเศษ 18,540.-

ตู้กระจก
รุ่น พีแอล

PL
แต่งเติมห้องน้ำาให้งดงามด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ รุ่น พีแอล ที่มีกรอบดีไซน์ลายเส้น
สวยงาม และยังคงประโยชน์ใช้สอยในการจัดเก็บ ภายในเป็นกระจกส่องได้ทั้ง 3 ด้าน 
พร้อมกระจกชั้นวางปรับระดับได้

K-13241T-GH (กรอบทอง)
• ขนาด 503 x 133 x 775 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

ราคาปกติ 20,544.-

ร�ค�พิเศษ 13,440.-
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Bathroom Faucets

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Elosis
เรียบสวย แต่คงพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยมากมาย ภายในถูกออกแบบให้เป็นกระจกส่องได้ทั้ง 3 ด้าน พร้อมกระจกชั้นวางปรับระดับได้

ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 381 มม.

ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 508 มม.

ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 635 มม.

ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 762 มม.

K-15030T-NA

K-15031T-NA

K-15032T-NA

K-15033T-NA

• ขนาด 381 x 122 x 662 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

• ขนาด 508 x 122 x 662 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

• ขนาด 635 x 122 x 662 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

• ขนาด 762 x 122 x 662 มม.
• ติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และฝังเข้าผนัง

ราคาปกติ 7,490.-

ราคาปกติ 8,667.-

ราคาปกติ 11,010.-

ราคาปกติ 12,680.-

ร�ค�พิเศษ 4,900.-

ร�ค�พิเศษ 5,670.-

ร�ค�พิเศษ 7,200.-

ร�ค�พิเศษ 8,290.-
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Bathroom Faucets
Design to Inspire
รูปแบบดีไซน์โดดเด่นด้วยความงามผสานความล้ำาสมัย
ศิลปะและการออกแบบคือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ
โคห์เลอร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โคห์เลอร์ได้นำาเสนอนวัตกรรมและดีไซน์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในสินค้าทุกๆ ระดับ
บริษัทฯ ยังให้คำามั่นในการออกแบบที่จะสะท้อนถึงงานศิลปะ และพยายาม
นำาเสนอสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต "Gracious Living" สำาหรับลูกค้าที่
มีรสนิยมแตกต่างกัน

Proven Performance
ประสิทธิภาพวาล์วคงทนเหนือมาตรฐาน
วาล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำาทำาจากเซรามิคที่มีความแข็งแกร่งดุจด่ังเพชร 
ทนทานต่อการใช้งาน และช่วยให้ก๊อกน้ำาเปิด-ปิดได้สะดวก คล่องตัวน้ำาไม่
รั่วซึม
ผ่านการทดสอบความคงทนของวาล์วโดยการเปิด-ปิดกว่า 500,000-
1,200,000 ครั้ง ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยกำาหนดถึง 5 
เท่า
แผ่นเซรามิคจะเคลื่อนตัวเปิด-ปิดได้สนิทแนบแน่น ทำาให้เศษตะกรันที่เข้ามา
ถูกบดขยี้ออกไป จึงไม่เกิดการอุดตันของก๊อกน้ำา และมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการ
รับประกันวาล์วน้ำาไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน

Finish with confidence
มั่นใจในความเงางามที่ยาวนาน
ก๊อกน้ำาโคห์เลอร์ผ่านการเคลือบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมี่ยม ซึ่งหนากว่า
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอย่างน้อย 2 เท่า ทำาให้ผิวเคลือบติดทนนาน
ไม่ลอกและคงความเงางามได้อย่างยาวนาน
ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือที่ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมงสำาหรับผิว
เคลือบก๊อกน้ำา ฝักบัว และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำา และผ่านการทดสอบ
พ่นละอองน้ำาเกลือกว่า 96 ชั่วโมง สำาหรับผิวเคลือบสะดืออ่างล้างหน้า 
ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานอุตสหกรรมไทยกำาหนดถึง 6 เท่า และ 12 เท่า ตาม
ลำาดับ โดยที่ผิวเคลือบยังไม่ลอก ทำาความสะอาดง่ายเพียงใช้ผ้านุ่มชุบน้ำา
เปล่าหรือน้ำาสบู่อย่างอ่อนลูบบนผิวก๊อกน้ำา ส่ิงสกปรกจะหลุดออกอย่าง
ง่ายดาย และผิวเคลือบจะกลับมาเงางามเป็นประกายดุจเดิมจึงมั่นใจได้ใน
ความคงทนและเงางามของก๊อกน้ำาโคห์เลอร์
Water Save
ประหยัดน้ำา
ร่วมรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับก๊อกประหยัดน้ำาท่ีมีอัตราการไหลเฉล่ีย 5 ลิตร/นาที 
ด้วย Low Flow Aerators คุณภาพสูงท่ีประหยัดน้ำาได้มากกว่า 17% และ
ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ำาสำาหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์เฉพาะ
ด้านส่ิงแวดล้อม
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Luxe
Hygiene Spray
สายฉีดชำาระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ลักซ์

Katalyst Air Induction 
Technology

เทคโนโลยีแคตทาลิส ผสมอากาศ
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาที่นุ่มนวล 

และเพิ่มความชุ่มฉ่ำาอย่างเต็มที่

Metal Body
ผลิตจากโลหะ แข็งแรง ทนทาน 

ดีไซน์ทันสมัย สวยงาม สไตล์โมเดิร์น

Anti-bacterial
วัสดุผิวหน้าและด้ามจับเป็นซิลิโคน
แบบ Anti-Bacterial เพื่อสุขอนามัย

ที่ดียิ่งขึ้น

Cleanliness
ทำาความสะอาดง่าย

ด้วยดีไซน์ไร้ตะเข็บและสายต่อแบบเรียบ

Ergonomic Design
ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ 

ใช้งานง่าย กดได้ถนัดมือ

สายฉีดชำาระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์
K-77364X-CP

ราคาปกติ 2,675.-

ราคาพิเศษ 1,190.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น เบโท
K-99856X-4-CP
• หัวก๊อกดีไซน์แบบเปิด แสดงการไหลของ
สายน้ำา

• มือบิดก้านโยกและจอยสติ๊ก
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปาก
ก๊อก 144 มม.

• ความสูงของก๊อก 88 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 44,940.-

ราคาพิเศษ 25,200.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น เบโท
K-99858X-4-CP
• หัวก๊อกดีไซน์แบบเปิด แสดงการไหลของ
สายน้ำา

• มือบิดก้านโยกแบบจอยสติ๊ก
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปาก
ก๊อก 144 มม.

• ความสูงก๊อก 273 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 53,500.-

ราคาพิเศษ 29,900.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าติดผนัง
รุ่น เบโท
K-99876X-4-CP
• หัวก๊อกดีไซน์แบบเปิด แสดงการไหลของ
สายน้ำา

• มือบิดก้านโยกแบบจอยสติ๊ก
• ระยะจากผนังถึงปลายปากก๊อก 167 มม.
• ความสูงก๊อก 46 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 51,360.-

ราคาพิเศษ 30,000.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสาย
อ่อน
รุ่น เบโท
K-99874T-B9-CP
• หัวก๊อกดีไซน์แบบเปิด แสดงการไหลของ
สายน้ำา

• มือบิดแบบหมุน
• ระบบเทอร์โมสสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิ
แม่นยำา

• ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 
192 มม.

• พร้อมหัวฝักบัว ปรับสายน้ำาได้ 2 ระดับ
• ความสูงของก๊อก 102 มม.

ราคาปกติ 80,250.-

ราคาพิเศษ 46,700.-

คอลเล็กช่ันก๊อกน้ำาเบโท ดุจการสร้างสมดุลระหว่าง
รูปทรงสถาปัตยกรรมและการจัดวางอย่างงดงาม
ของธรรมชาติ ท่ีรังสรรค์ออกมาเป็นประดิษฐกรรม
อันเป่ียมเสน่ห์ สะท้อนห้วงอารมณ์อันเงียบสงบของ
ห้องน้ำา ท่ีท้ังผ่อนคลายและให้ความเป็นส่วนตัว

Katalyst Spray Intense Massage Spray
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สายฝน

สายฝนด้านใน

ม่านน้ำาตก

สายฝนด้านนอก

สัมผัสนุ่มนวล

สัมผัสนุ่มนวล

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ฝักบัวก้านแข็งติดผนัง
รุ่น เบโท
K-72830X-L-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำา
ชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• ขนาด 550 x 280 มม.
• หัวฝักบัวปรับรูปแบบสายน้ำาได้ 3 รูปแบบ ม่านน้ำาตก สายฝน 
และสัมผัสนุ่มนวล

• หลอดไฟ LED แสงสีขาวใช้พลังงานจากการไหลของสายน้ำา

ราคาปกติ 69,550.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ฝักบัวก้านแข็งติดเพดาน
รุ่น เบโท
K-76017X-L-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำา
ชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวขนาด 500 x 500 มม.
• หัวฝักบัวปรับรูปแบบสายน้ำาได้ 3 รูปแบบ สายฝนด้านนอก 
สายฝนด้านใน และสัมผัสนุ่มนวล

• หลอดไฟ LED แสงสีขาวใช้พลังงานจากการไหลของสายน้ำา

ราคาปกติ 97,370.-

ราคาพิเศษ 55,000.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 2 ทาง
รุ่น เบโท
K-99865X-9-CP
• ติดตั้งคู่กับชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 2 ทาง รุ่น เบโท K-99869X-CP

• ปุ่มควบคุมระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุม
อุณหภูมิแม่นยำา พร้อมระบบจำากัดอุณหภูมิ

• สามารถเลือกแหวนระบุสัญลักษณ์บนฝาครอบ 
(วงด้านบน) มีให้ในกล่องทั้ง 2 แบบ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 3 ทาง
รุ่น เบโท
K-99866X-9-CP
• ติดตั้งคู่กับชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 3 ทาง รุ่น เบโท K-99870X-CP

• ปุ่มควบคุมระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุม
อุณหภูมิแม่นยำา พร้อมระบบจำากัดอุณหภูมิ

• แหวนระบุสัญลักษณ์ฟังก์ชัั่นบนฝาครอบ (วง
ด้านบน) สำาหรับฝักบัวก้านแข็ง - สายฝน ม่าน
น้ำาตก และสายน้ำานุ่มนวล

ราคาปกติ 22,470.-

ราคาปกติ 22,470.-

ราคาพิเศษ 12,600.-

ราคาพิเศษ 12,600.-

สัญลักษณ์บนฝาครอบ (วงด้านบน)
• ก๊อกลงอ่างอาบน้ำา และฝักบัวสายอ่อน

สัญลักษณ์บนฝาครอบ (วงด้านบน)
• ฝักบัวก้านแข็ง และ ฝักบัวสายอ่อน

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 4 ทาง
รุ่น เบโท
K-99867X-9-CP
• ติดตั้งคู่กับชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 4 ทาง รุ่น เบโท K-99871X-CP

• ปุ่มควบคุมระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุม
อุณหภูมิแม่นยำา พร้อมระบบจำากัดอุณหภูมิ

• แหวนระบุสัญลักษณ์ฟังก์ชัั่นบนฝาครอบ (วง
ด้านบน) สำาหรับฝักบัวก้านแข็ง - สายฝน ม่าน
น้ำาตก และสายน้ำานุ่มนวล

• แหวนระบุสัญลักษณ์ฟังก์ชัั่นบนฝาครอบ (วง
กลาง) สำาหรับก๊อกลงอ่างอาบน้ำา หรือฝักบัว
สายอ่อน

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 5 ทาง
รุ่น เบโท
K-99868X-9-CP
• ติดตั้งคู่กับชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 5 ทาง รุ่น เบโท K-99872X-CP

• ปุ่มควบคุมระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุม
อุณหภูมิแม่นยำา พร้อมระบบจำากัดอุณหภูมิ

• แหวนระบุสัญลักษณ์ฟังก์ชัั่นบนฝาครอบ (วง
ด้านบน) สำาหรับฝักบัวก้านแข็ง - สายฝน ม่าน
น้ำาตก และสายน้ำานุ่มนวล

• แหวนระบุสัญลักษณ์ฟังก์ชัั่นบนฝาครอบ (วง
กลาง) สำาหรับก๊อกลงอ่างอาบน้ำา หรือฝักบัว
สายอ่อน

ราคาปกติ 29,960.- ราคาปกติ 29,960.-

ราคาพิเศษ 16,800.- ราคาพิเศษ 16,800.-

ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 2 ทาง
รุ่น เบโท
K-99869X-CP
• เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน

• พร้อมตัวหยุดใช้งานวาล์วทุกทางออก ง่ายต่อ
การปิดน้ำา และซ่อมบำารุง

• ติดตั้งคู่กับฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์
โมสแตทติกฝังกำาแพง 2 ทาง รุ่น เบโท 
K-99865X-9-CP

ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 3 ทาง
รุ่น เบโท
K-99870X-CP
• เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน

• พร้อมตัวหยุดใช้งานวาล์วทุกทางออก ง่ายต่อ
การปิดน้ำา และซ่อมบำารุง

• ติดตั้งคู่กับฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์
โมสแตทติกฝังกำาแพง 3 ทาง รุ่น เบโท 
K-99866X-9-CP

ราคาปกติ 17,120.- ราคาปกติ 19,260.-

ราคาพิเศษ 11,200.- ราคาพิเศษ 12,600.-

ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 4 ทาง
รุ่น เบโท
K-99871X-CP
• เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน

• พร้อมตัวหยุดใช้งานวาล์วทุกทางออก ง่ายต่อ
การปิดน้ำา และซ่อมบำารุง

• ติดตั้งคู่กับฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์
โมสแตทติกฝังกำาแพง 4 ทาง รุ่น เบโท 
K-99867X-9-CP

ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติก
ฝังกำาแพง 5 ทาง
รุ่น เบโท
K-99872X-CP
• เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน

• พร้อมตัวหยุดใช้งานวาล์วทุกทางออก ง่ายต่อ
การปิดน้ำา และซ่อมบำารุง

• ติดตั้งคู่กับฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์
โมสแตทติกฝังกำาแพง 5 ทาง รุ่น เบโท 
K-99868X-9-CP

ราคาปกติ 22,470.- ราคาปกติ 32,100.-

ราคาพิเศษ 14,700.- ราคาพิเศษ 21,000.-
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Katalyst Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น คอมโพส 
K-73060X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 151 มม.

• ความสูงของก๊อก 116 มม.
• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัส
อ่อนนุ่ม

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำาดี

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 13,700.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 1 มือบิด
รุ่น คอมโพส 
K-73061X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 169 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัสอ่อนนุ่ม
• มือบิดทรงกระบอก
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด 

ราคาปกติ 22,470.-

ราคาพิเศษ 13,100.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 2 มือบิด
รุ่น คอมโพส 
K-73067X-4-CP
• ะยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
216 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัสอ่อนนุ่ม
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 24,610.-

ราคาพิเศษ 14,300.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพส 
K-73050X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 151 มม.

• ความสูงของก๊อก 115 มม.
• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัส
อ่อนนุ่ม

• มือบิดทรงกระบอก
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำาดี

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 9,400.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว    
แบบก้านโยก
รุ่น คอมโพส 
K-73159X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 181 มม.

• ความสูงของก๊อก 215 มม.
• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัส
อ่อนนุ่ม

• มือบิดทรงกระบอก
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำาดี

ราคาปกติ 21,400.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

เจตนารมณ์แห่งการดีไซน์ไร้ซ่ึงกาลเวลา ชุดก๊อกน้ำาคอมโพส คือนิยาม
ความงามการออกแบบในวิถีของความเรียบง่ายท่ีงดงามเหนือคำา
บรรยาย สไตล์มินิมัลลิสต์ด้วยการลดทอนส่วนท่ีไม่จำาเป็นออก จนได้
ผลลัพธ์อันทรงเสน่ห์ การันตีด้วยรางวัล Reddot Design Award ให้
คุณเติมเต็มสุนทรียภาพให้ห้องน้ำาของคุณ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบนำ้า
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและตัวปรับทางนำ้า
รุ่น คอมโพส 
K-73078T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 210 มม.

• ความสูงของก๊อก 165 มม.
• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัส
อ่อนนุ่ม

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมหัวฝักบัวปรับสายน้ำาได้ 2 ระดับ 
และตัวปรับทางน้ำา

ราคาปกติ 46,010.-

ราคาพิเศษ 26,900.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบนำ้าแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 
รุ่น คอมโพส 
K-73087T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 210 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัส
อ่อนนุ่ม

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมหัวฝักบัวปรับสายน้ำาได้ 2 ระดับ 
และตัวปรับทางน้ำา

• ติดตั้งผลิตภัณฑ์คู่กับฐานติดตั้ง
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น 
K-97905T- NA

ราคาปกติ 55,640.-

ราคาพิเศษ 32,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น คอมโพส 
K-73111X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 113 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัสอ่อนนุ่ม
• ระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิ
แม่นยำาพร้อมตัวหยุดนิรภัย

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนเรนดูเอท (ปุ่มกดปรับ
สายน้ำาได้ 3 ระดับ)

• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

ราคาปกติ 69,550.-

ราคาพิเศษ 40,600.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คอมโพส 
K-73095X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
127 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัสอ่อนนุ่ม
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนเรนดูเอท (ปุ่มกดปรับสายน้ำา
ได้ 3 ระดับ)

ราคาปกติ 41,730.-

ราคาพิเศษ 24,200.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คอมโพส 
K-73091X-4-CP
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนเรนดูเอท (ปุ่มกดปรับสายน้ำา
ได้ 3 ระดับ)

ราคาปกติ 28,890.-

ราคาพิเศษ 16,800.-

ราคาปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 3,450.-

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
แบบตั้งพื้น
K-97905T- NA

ใช้คู่กับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบโมดูโล
รุ่น คอมโพส 
K-73108X-4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก

ราคาปกติ 18,190.-

ราคาพิเศษ 10,600.-

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล 
K-98352X-CP
• เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"

ราคาปกติ 2,140.-

ราคาพิเศษ 1,250.-

ขอแขวนหัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล 
K-98349X-CP
• อุปกรณ์ติดตั้งเข้ากับผนังแข็งแรงทนทาน

ราคาปกติ 1,712.-

ราคาพิเศษ 1,000.-

หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยม 10" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-18361X-CL-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ 
• เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส
• รูฝักบัวผลิตจากซิลิโคนอายุการใช้งานยาวนาน
ทำาความสะอาดง่าย

• รูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายสายน้ำา

• เทคโนโลยีปรับระนาบหัวฝักบัวอัตโนมัติ

หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลม 10" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-18359X-CL-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ
• เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส
• รูฝักบัวผลิตจากซิลิโคนอายุการใช้งานยาวนาน
ทำาความสะอาดง่าย

• รูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายสายน้ำา

• เทคโนโลยีปรับระนาบหัวฝักบัวอัตโนมัติ

ราคาปกติ 12,733.- ราคาปกติ 15,515.-

ราคาพิเศษ 7,150.- ราคาพิเศษ 8,700.-

ข้อต่อพร้อมขอแขวนสำาหรับฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล
K-98354X-CP
• เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"

ราคาปกติ 3,210.-

ราคาพิเศษ 1,870.-

ราคาปกติ 6,591.-

ราคาพิเศษ 3,850.-

กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล
K-98699T- NA

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบโมดูโล
รุ่น คอมโพส 
K-73101X-4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 9,400.-
ราคาปกติ 6,591.-

ราคาพิเศษ 3,850.-

กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล
K-98699T- NA

ใช้คู่กับ

ใช้คู่กับ

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เรนดูเอท 
K-R97009X-CP
• พื้นผิวหน้าหัวฝักบัวผลิตจากซิลิโคน ง่ายต่อการดูแลรักษา
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำา
ชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส 

• ปุ่มกดปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม

ราคาปกติ 3,745.-

ราคาพิเศษ 1,900.-

สายฝักบัวสายอ่อน
K-11628X-CP
• เกลียวขนาด G1/2"
• ความยาว 1.5 เมตร
• พร้อมแหวนตะแกรงโลหะกรองเศษป้องกันการอุดตัน

ราคาปกติ 1,712.-

ราคาพิเศษ 1,160.-

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง 15"
K-15396X-CP
• เกลียวข้อต่อขนาด G1/2" พร้อมเกลียวข้อต่อ R1/2"
• ระยะจากฐานถึงกึ่งกลางข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 366 มม.

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน 10“
K-15399X-CP
• เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
• ความยาวจากฐานถึงข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 264 มม.

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน 5“
K-15398X-CP
• เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
• ความยาวจากฐานถึงข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 137 มม.

ราคาปกติ 4,066.-

ราคาปกติ 3,745.-

ราคาปกติ 2,675.-

ราคาพิเศษ 2,070.-

ราคาพิเศษ 1,900.-

ราคาพิเศษ 1,370.-
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Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

TAUT™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74026T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 120 มม.

• ความสูงของก๊อก 270 มม.
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้
เหรียญไขเปิดปากก๊อก 

• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ และสายน้ำาดี

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
รุ่น ทอธ 
K-74027X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้เหรียญไขปากก๊อก
• พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74013T-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 157 มม.
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้
เหรียญไขเปิดปากก๊อก

• พร้อมสายน้ำาดี

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74026T-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 120 มม.

• ความสูงของก๊อก 270 มม.
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้
เหรียญไขเปิดปากก๊อก

• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 7,939.-

ราคาปกติ 3,970.-

ราคาปกติ 6,506.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74013T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 157 มม.
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้
เหรียญไขเปิดปากก๊อก 

• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ และสายน้ำาดี

ราคาปกติ 5,404.-

ราคาพิเศษ 2,470.-

ราคาพิเศษ 4,620.-

ราคาปกติ 8,988.-

ราคาพิเศษ 5,250.-

ราคาพิเศษ 1,730.-

ราคาพิเศษ 3,780.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทอธ 
K-74036T-4-CP
• ระยะจากผนังถึงปากก๊อก 128 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมหัวฝักบัวสายอ่อน
• ระยะความสูงที่แนะนำาในการติดตั้ง 100-
150 มม. จากขอบอ่างถึงกึ่งกลางวาล์ว
(กรณีติดตั้งอ่างอาบน้ำา)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
รุ่น ทอธ 
K-73195T-4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• เกลียวข้อต่อ G1/2 นิ้ว
• เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม

ราคาปกติ 8,046.-

ราคาปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 4,450.-

ราคาพิเศษ 3,450.-

วาล์วปิด-เปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74096T-4CD-CP
• มือบิดแบบก้านโยก 
• เกลียวข้อต่อ G1/2" 
• พร้อมเซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม

ราคาปกติ 3,745.-

ราคาพิเศษ 2,180.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง
รุ่น ทอธ
K-73193T-4CD-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมเซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม

ราคาปกติ 4,120.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทอธ 
K-74035T-4-CP
• พร้อมหัวฝักบัวสายอ่อน
• ระยะความสูงที่แนะนำาในการติดตั้งจากพื้น 
1,000-1,200 มม.  

ราคาปกติ 7,715.-

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น ทอธ 
K-73194T-4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมหัวฝักบัวสายอ่อน ปรับสายน้ำาได้ 
3 ระดับ

• ระยะความสูงที่แนะนำาในการติดตั้งจากพื้น 
1,000-1,100 มม. 

ราคาปกติ 18,083.-

ราคาพิเศษ 10,500.- ราคาพิเศษ 4,480.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น ทอธ 
K-74046X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม. 
• ทำาความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้เหรียญไขเปิดปากก๊อก  
• ติดตั้งแบบฝังผนัง เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"

ราคาปกติ 2,140.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ทอธ 
K-74039T-4FP-CP
• มือบิดแบบก้านโยก

ราคาปกติ 1,980.-

ราคาพิเศษ 1,110.-

ราคาพิเศษ 1,250.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-CP

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น ทอธ 
K-74041T-4FP-CP
• มือบิดแบบก้านโยก

ราคาปกติ 1,947.-

ราคาพิเศษ 1,090.-
ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-CP

แนะนำาใช้คู่กับ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8657T-B-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8658T-B-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 113 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12184T-B-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 259 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 15,515.-

ราคาปกติ 20,009.-

ราคาปกติ 18,725.-

ราคาปกติ 21,400.-

ราคาพิเศษ 9,090.-

ราคาพิเศษ 11,700.-

ราคาพิเศษ 10,900.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

Vibrant French Gold
Fairfax™
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72695T-B4-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72697T-B4-AF
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 30,281.- ราคาปกติ 22,256.-

ราคาพิเศษ 17,700.- ราคาพิเศษ 12,990.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-AF
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 6,420.-

ราคาพิเศษ 3,750.-
ราคาปกติ 8,057.-

ราคาพิเศษ 5,300.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-AF

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-AF
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-AF

แนะนำาใช้คู่กับ

ราคาปกติ 6,206.-

ราคาพิเศษ 3,650.-
ราคาปกติ 6,474.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8657T-B-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8658T-B-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 113 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12184T-B-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 259 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 15,515.-

ราคาปกติ 20,009.-

ราคาปกติ 18,725.-

ราคาปกติ 21,400.-

ราคาพิเศษ 9,090.-

ราคาพิเศษ 11,700.-

ราคาพิเศษ 10,900.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

Vibrant Polished Nickel
Fairfax™
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72695T-B4-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72697T-B4-SN
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 30,281.- ราคาปกติ 22,256.-

ราคาพิเศษ 17,700.- ราคาพิเศษ 12,990.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-SN
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-SN
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 6,206.-

ราคาปกติ 6,420.-

ราคาพิเศษ 3,650.-

ราคาพิเศษ 3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-SN

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-SN

แนะนำาใช้คู่กับ

แนะนำาใช้คู่กับ

ราคาปกติ 6,474.-

ราคาปกติ 8,057.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

ราคาพิเศษ 5,300.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8657T-B-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8658T-B-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 113 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12184T-B-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 259 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

Vibrant Brushed Nikel
Fairfax™

ราคาปกติ 15,515.-

ราคาปกติ 20,009.-

ราคาปกติ 18,725.-

ราคาปกติ 21,400.-

ราคาพิเศษ 9,090.-

ราคาพิเศษ 11,700.-

ราคาพิเศษ 10,900.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

116 117



ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72695T-B4-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72697T-B4-BN
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 30,281.- ราคาปกติ 22,256.-

ราคาพิเศษ 17,700.- ราคาพิเศษ 12,990.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-BN
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-BN
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 6,206.-

ราคาปกติ 6,420.-

ราคาพิเศษ 3,650.-

ราคาพิเศษ 3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-BN

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-BN

แนะนำาใช้คู่กับ

แนะนำาใช้คู่กับ

ราคาปกติ 6,474.-

ราคาปกติ 8,057.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

ราคาพิเศษ 5,300.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8657T-B-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8658T-B-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 113 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12184T-B-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 259 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

Vibrant Brushed Bronze
Fairfax™

ราคาปกติ 15,515.-

ราคาปกติ 20,009.-

ราคาปกติ 18,725.-

ราคาปกติ 21,400.-

ราคาพิเศษ 9,090.-

ราคาพิเศษ 11,700.-

ราคาพิเศษ 10,900.-

ราคาพิเศษ 12,500.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72695T-B4-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72697T-B4-BV
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 30,281.- ราคาปกติ 22,256.-

ราคาพิเศษ 17,700.- ราคาพิเศษ 12,990.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-BV
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-BV
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 6,206.-

ราคาปกติ 6,420.-

ราคาพิเศษ 3,650.-

ราคาพิเศษ 3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-BV

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-BV

แนะนำาใช้คู่กับ

แนะนำาใช้คู่กับ

ราคาปกติ 6,474.-

ราคาปกติ 8,057.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

ราคาพิเศษ 5,300.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8658T-B-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 113 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 224 มม.

• ความสูงของก๊อก 252 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

Polished Chrome
Fairfax™

ราคาปกติ 16,050.- ราคาปกติ 17,120.-

ราคาพิเศษ 9,400.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-8657T-B-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12184T-B-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 259 มม.
• มือบิดแบบก้านโยก 
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 10,593.- ราคาปกติ 12,840.-

ราคาพิเศษ 6,180.- ราคาพิเศษ 7,500.-

ราคาพิเศษ 9,990.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 53,500.-

ราคาพิเศษ 31,200.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72695T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-72697T-B4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 24,289.- ราคาปกติ 17,837.-

ราคาพิเศษ 14,150.- ราคาพิเศษ 10,350.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-11698T-B4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 4,708.-

ราคาปกติ 3,895.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 4,494.-

ราคาพิเศษ 2,650.-

ราคาพิเศษ 2,750.-

ราคาพิเศษ 1,730.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาปกติ 4,184.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

ราคาพิเศษ 1,780.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-CP

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-CP

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
K-16587X-CP

แนะนำาใช้คู่กับ

แนะนำาใช้คู่กับ

แนะนำาใช้คู่กับ

ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น ฟิเนียล

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์

หัวก๊อกลงอ่างพร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-98459X-AK-CP

K-16587X-CP

K-11698T-B4-CP

K-15136X-S-CP

ราคาปกติ 6,613.-

ราคาปกติ 4,184.-

ราคาปกติ 3,895.-

ราคาปกติ 3,231.-

ราคาพิเศษ 3,850.-

ราคาพิเศษ 1,780.-

ราคาพิเศษ 1,730.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น ฟิเนียล
K-98459X-AK-CP
ราคาปกติ 6,613.- ราคาพิเศษ 3,850.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
K-16587X-CP
ราคาปกติ 4,184.- ราคาพิเศษ 1,780.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-11698T-B4-CP
ราคาปกติ 3,895.- ราคาพิเศษ 1,730.-

ราคาพิเศษ 1,840.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Slim, Modern and Powerful

SHIFT+
Handshower

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ชิฟ+
K-28692T-CP
• ปุ่มกดปรับระดับน้ำาหัวฝักบัวได้ 2 ระดับ
• สายฝักบัวยาว 1.5 ม.
• พร้อมขอแขวนหัวฝักบัวแบบปรับองศาได้

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ชิฟ+
K-28693T-CP
• ปุ่มกดปรับระดับน้ำาหัวฝักบัวได้ 2 ระดับ
• สายฝักบัวยาว 1.5 ม.
• พร้อมขอแขวนหัวฝักบัวแบบปรับองศาได้

ราคาปกติ 3,638.- ราคาปกติ 3,638.-

ราคาพิเศษ 1,910.- ราคาพิเศษ 1,910.-

Katalyst Spray Intense Massage Spray Katalyst Spray Intense Massage Spray

เลือกได้อย่างที่ใช่และที่ชอบ

เลือกมือจับ

เลือกพื้นผิวสัมผัส

Combine a spout, handles and faucet finish to
create a look all your own in two simple steps.

1. Choose your handle

2. Choose your finish

คอลเล็คชั่นที่สัมผัสได้ถึงความงามสง่าเหนือกาลเวลา ลงตัวกับทุกการตกแต่งไม่ว่า
จะในแบบลำาลองหรือเป็นทางการ เปิดโอกาสให้คุณสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ หัวก๊อก 
มือจับ หรือพื้นผิววัสดุก็สวยรับกับชุดสุขภัณฑ์ และของตกแต่งจากคอลเล็คชั่นอื่น 
อย่างกลมกลืน นำามาซึ่งความงามของห้องน้ำาที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบคันสวิง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบคันสวิง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-98068T-4-BV K-98068T-9M-BV K-98068T-9M-BVK-98068T-4-BV

ราคาปกติ 13,375.- ราคาปกติ 49,220.- ราคาปกติ 49,220.-ราคาปกติ 13,375.-

ราคาพิเศษ 7,790.- ราคาพิเศษ 28,700.- ราคาพิเศษ 28,700.-ราคาพิเศษ 7,790.-

หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
ปากก๊อก-คอลัม
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72760T-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

• ความสูงของก๊อก 216 มม.

ราคาปกติ 18,056.-

ราคาพิเศษ 10,500.-

หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
ปากก๊อก-คอลัม
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72760T-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

• ความสูงของก๊อก 216 มม.

ราคาปกติ 18,056.-

ราคาพิเศษ 10,500.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
ปากก๊อก-อาร์ค
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
ปากก๊อก-อาร์ค
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-72778T-BV K-72778T-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 229 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 229 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.

ราคาปกติ 20,672.- ราคาปกติ 20,672.-

ราคาพิเศษ 12,100.- ราคาพิเศษ 12,100.-

Vibrant Brushed Bronze

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์ ราวเลื่อน

รุ่น อาร์ทิแฟคส์K-72762T-9M-BV
K-72798T-BV• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ปากก๊อก 144 มม.
• ความสูงของก๊อก 176 มม.

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาปกติ 12,123.-

ราคาพิเศษ 9,390.-

ราคาพิเศษ 6,770.-

ข้อต่อแบบติดผนัง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

ฝาครอบราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-72796T-BV K-72799T-BV

ราคาปกติ 3,424.- ราคาปกติ 2,097.-

ราคาพิเศษ 1,920.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-76966T-4-BV

K-882X-BV

ราคาปกติ 9,373.-

ราคาปกติ 8,057.-

ราคาพิเศษ 5,250.-

ราคาพิเศษ 5,300.-

ราคาพิเศษ 1,180.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-76967T-4-BV

K-880X-BV

ราคาปกติ 8,774.-

ราคาปกติ 6,474.-

ราคาพิเศษ 4,950.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

แนะนำาใช้คู่กับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบคันสวิง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบคันสวิง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-98068T-4-CP K-98068T-9M-CP K-98068T-9M-CPK-98068T-4-CP

ราคาปกติ 10,700.- ราคาปกติ 39,376.- ราคาปกติ 39,376.-ราคาปกติ 10,700.-

หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
ปากก๊อก-คอลัม
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72760T-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

• ความสูงของก๊อก 216 มม.

ราคาปกติ 14,445.-

ราคาพิเศษ 8,390.-

ราคาพิเศษ 6,250.- ราคาพิเศษ 23,000.- ราคาพิเศษ 23,000.-ราคาพิเศษ 6,250.-

หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
ปากก๊อก-คอลัม
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72760T-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

• ความสูงของก๊อก 216 มม.

ราคาปกติ 14,445.-

ราคาพิเศษ 8,390.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
ปากก๊อก-อาร์ค
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
ปากก๊อก-อาร์ค
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-72778T-CP K-72778T-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 229 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 229 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.

ราคาปกติ 16,532.- ราคาปกติ 16,532.-

ราคาพิเศษ 9,590.- ราคาพิเศษ 9,590.-

Polished Chrome

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์ ราวเลื่อน

รุ่น อาร์ทิแฟคส์K-72762T-9M-CP
K-72798T-CP• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ปากก๊อก 144 มม.
• ความสูงของก๊อก 176 มม.

ราคาปกติ 12,840.-

ราคาปกติ 7,490.-

ราคาพิเศษ 7,490.-

ราคาพิเศษ 4,200.-

ข้อต่อแบบติดผนัง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

ฝาครอบราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

K-72796T-CP K-72799T-CP

ราคาปกติ 2,761.- ราคาปกติ 1,605.-

ราคาพิเศษ 1,550.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-76966T-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 6,067.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 3,390.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

ราคาพิเศษ 900.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-76967T-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 5,297.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 2,970.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ
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Katalyst Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Intense Massage Spray

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ผสมผสานความละเอียดอ่อนโค้งมนเข้ากับความแข็งแกร่ง
เฉียบคมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ดึงดูดทุกสัมผัสด้วยดีไซน์ท่ี
โฉบเฉ่ียว ทันสมัย และตอบสนองทุกความต้องการในสไตล์
โมเดิร์น

Avid™

The Sensuous Side of Simple

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น อะวิด

ก๊อกผสมลงอ่างอาบนำ้าแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะวิด

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงพิเศษรูเดี่ยว 
แบบก้านโยก
รุ่น อะวิด

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและตัวปรับทางน้ำา
รุ่น อะวิด

K-97352T-4-CP

K-97367T-B4-CP

K-97348T-4-CP

K-97360T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.

• ความสูงของก๊อก 127 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 226 มม.

• ความสูงของก๊อก 915-935 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.

• ความสูงของก๊อก 312 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 198 มม.

• ความสูงของก๊อก 173 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

ราคาปกติ 18,190.-

ราคาปกติ 53,500.-

ราคาปกติ 17,120.-

ราคาปกติ 42,800.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก
รุ่น อะวิด
K-97345T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.

• ความสูงของก๊อก 138 มม.

ราคาปกติ 11,770.-

ราคาพิเศษ 6,600.-

ราคาพิเศษ 10,200.-

ราคาพิเศษ 30,000.-

ราคาพิเศษ 9,600.-

ราคาพิเศษ 24,000.-

K-97904T-NA

ราคาปกติ 6,206.-

ราคาพิเศษ 3,500.-

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
แบบตั้งพื้น

ใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อะวิด

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-97487T-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 5,136.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 2,900.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ
รุ่น อะวิด

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-97488T-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 4,708.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 2,650.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะวิด

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ ระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อะวิด

K-97368T-4-CP

K-97389T-9-CP

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ
• แรงดันน้ำาแนะนำา 3-5 บาร์

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 225 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ
• แรงดันน้ำาแนะนำา 3-5 บาร์

ราคาปกติ 22,042.-

ราคาปกติ 60,616.-

ราคาพิเศษ 12,300.-

ราคาพิเศษ 33,900.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะวิด
K-97369T-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 225 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ
• แรงดันน้ำาแนะนำา 3-5 บาร์

ราคาปกติ 30,859.-

ราคาพิเศษ 17,300.-

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4"
รุ่น เคลสตัน
K-13490T-4-RGD
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.

• ความสูงของก๊อก 165 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 18,618.-

ราคาพิเศษ 10,800.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น เคลสตัน
K-13491T-4-RGD
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.

• ความสูงของก๊อก 152 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 23,005.-

ราคาพิเศษ 13,400.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น เคลสตัน
K-13494T-4-RGD
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 165 มม.

• ความสูงของก๊อก 217 มม.

ราคาปกติ 25,573.-

ราคาพิเศษ 14,900.-

Kelston™

Rose Gold

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99030T-4-RGD
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 40,339.-

ราคาพิเศษ 23,400.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99031T-4-RGD
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 34,133.-

ราคาพิเศษ 19,800.-

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง 
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน
K-99032T-C4-RGD
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• ความสูงของก๊อก 1,110 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 74,472.-

ราคาพิเศษ 43,200.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99097T-B4-RGD
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 223 มม.

• ความสูงของก๊อก 953-973 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 54,677.-

ราคาพิเศษ 31,750.-

K-97905T-NA ราคาปกติ 5,885.- ราคาพิเศษ 3,450.-
ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น

ใช้คู่กับ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4"
รุ่น เคลสตัน
K-13490T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.

• ความสูงของก๊อก 165 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 12,840.-

ราคาพิเศษ 7,450.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น เคลสตัน
KK-13491T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.

• ความสูงของก๊อก 152 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 15,836.-

ราคาพิเศษ 9,190.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น เคลสตัน
K-13494T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 165 มม.

• ความสูงของก๊อก 217 มม.

ราคาปกติ 17,976.-

ราคาพิเศษ 10,450.-

Kelston™

Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99030T-4-CP
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 28,890.-

ราคาพิเศษ 16,800.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99031T-4-CP
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 13,690.-

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง 
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน
K-99032T-C4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
• ความสูงของก๊อก 1,110 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 51,360.-

ราคาพิเศษ 29,790.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99097T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 223 มม.

• ความสูงของก๊อก 953-973 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ราคาปกติ 35,845.-

ราคาพิเศษ 20,790.-

K-97905T-NA ราคาปกติ 5,885.- ราคาพิเศษ 3,450.-
ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น

ใช้คู่กับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Kumin™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

K-98827T-4-CP

K-98827T-4CD-CP

K-99448T-4-CP

K-99448T-4CD-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 99 มม.

• ความสูงของก๊อก 162 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 101 มม.

• ความสูงของก๊อก 162 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 120 มม.

• ความสูงของก๊อก 339 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 121 มม.

• ความสูงของก๊อก 339 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 5,008.-

ราคาปกติ 3,766.-

ราคาปกติ 6,688.-

ราคาปกติ 5,596.-

ราคาพิเศษ 2,920.-

ราคาพิเศษ 2,200.-

ราคาพิเศษ 3,880.-

ราคาพิเศษ 3,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น คูมิน

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-99472T-4-CP

K-R99978T-4CD-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 1,862.-

ราคาปกติ 3,708.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 1,050.-

ราคาพิเศษ 2,090.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น คูมิน

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง
รุ่น คูมิน

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-99471T-4-CP

K-99979T-4CD-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 1,819.-

ราคาปกติ 3,959.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 1,020.-

ราคาพิเศษ 2,220.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คูมิน
K-99460T-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 171 มม.

ราคาปกติ 7,415.-

ราคาพิเศษ 4,320.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คูมิน
K-99463T-4-CP

ราคาปกติ 6,474.-

ราคาพิเศษ 3,760.-

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น คูมิน
K-99474T-C4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 171 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 22,042.-

ราคาพิเศษ 12,800.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Aleo™

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น อาเลโอ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น อาเลโอ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น อาเลโอ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น อาเลโอ

K-77751X-4CD-CP

K-72275T-4-CP

K-98868T-4-CP

K-72278T-4-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 143 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 143 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อก
• ถึงกึ่งกลางปากก๊อก 160 มม.
• ความสูงของก๊อก 323 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 154 มม.

• ความสูงของก๊อก 268 มม.
• ปากก๊อกแบบปรับหมุนได้
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 3,478.-

ราคาปกติ 9,159.-

ราคาปกติ 12,583.-

ราคาปกติ 11,010.-

ราคาพิเศษ 1,950.-

ราคาพิเศษ 5,310.-

ราคาพิเศษ 7,300.-

ราคาพิเศษ 6,390.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น อาเลโอ
K-98867T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 106 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 12,733.-

ราคาพิเศษ 7,400.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 160 มม.

• ความสูงของก๊อก 159 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 25,680.-

ราคาพิเศษ 14,900.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาเลโอ
K-72290T-4-CP

ราคาปกติ 4,762.-

ราคาพิเศษ 2,790.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-CP

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-CP

ราคาปกติ 6,447.- ราคาปกติ 5,179.-ราคาพิเศษ 4,380.- ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาเลโอ
K-72291T-4-CP

ราคาปกติ 4,494.-

ราคาพิเศษ 2,620.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ

K-72282T-4-CP K-72351T-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200-210 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 20,961.- ราคาปกติ 18,511.-

ราคาพิเศษ 12,200.- ราคาพิเศษ 10,800.-

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น อาเลโอ
K-72286T-9-CP
• ระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำา 
พร้อมปุ่มหยุดนิรภัย

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 200 มม.

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน อะเวเคน (จีโอ) ขนาด 
110 มม. 

• ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น อาเลโอ
K-72352T-9-CP
• ระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำา 
พร้อมปุ่มหยุดนิรภัย

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน อะเวเคน (จีโอ) ขนาด 
110 มม. 

• ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาปกติ 20,330.-

ราคาพิเศษ 14,000.-
ราคาพิเศษ 12,000.-

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาเลโอ
K-97822T-9-CP
• ระบบเทอร์โมสแตทติกควบคุมอุณหภูมิแม่นยำา 
พร้อมตัวหยุดนิรภัย

• หัวฝักบัวพร้อมรูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัว
ระบบแคตทาลิสเทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อ
สายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงกลมบางพิเศษ
ขนาด 10 นิ้ว

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน รีนิว-ออกานิค ขนาด 
110 มม. ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาเลโอ
K-97826T-4-CP
• หัวฝักบัวพร้อมรูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัว
ระบบแคตทาลิสเทคโนโลยีการอัดอากาศ เพื่อ
สายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงกลมบางพิเศษ
ขนาด 8 นิ้ว

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน รีนิว-ออกานิค ขนาด 
110 มม. ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 33,170.-

ราคาปกติ 26,750.-

ราคาพิเศษ 19,500.-

ราคาพิเศษ 15,200.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Airfoil™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น แอร์ฟอยล์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น แอร์ฟอยล์

K-37263X-4-CP K-37264X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 151 มม.
• ความสูงของก๊อก 160 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 151 มม.
• ความสูงของก๊อก 230 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 24,246.-

ราคาพิเศษ 13,600.-
ราคาปกติ 29,436.-

ราคาพิเศษ 16,500.-

ค้นพบความสุขสงบภายในจิตใจ ด้วยดีไซน์ร่วมสมัยอันเรียบง่ายและงดงาม
สัมผัสสายน้ำารินไหลด่ังแผ่นผืนน้ำาตก ผลลัพธ์จากนวัตกรรมสุดล้ำาของ
ระบบบรรจุอากาศล่าสุด (Air Induction Technology) ท่ีจะเพ่ิมประสบการณ์
แห่งความสุขดุจสัมผัสจากสายน้ำาธรรมชาติอันแท้จริง

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
รุ่น แอร์ฟอยล์

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
แบบติดผนัง
รุ่น แอร์ฟอยล์

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
แบบตั้งพื้น
รุ่น แอร์ฟอยล์

ชุดวาล์วควบคุมแบบตั้งพื้น
รุ่น แอร์ฟอยล์

K-37265X-4-CP

K-37267X-CP K-37266X-CP

K-98153X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 104 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 151 มม. • ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 151 มม.

• แท่งควบคุมเซรามิควาล์วในตัว
• เหมาะกับก๊อกน้ำาชุดแอร์ฟอยล์

ราคาปกติ 19,100.-

ราคาปกติ 17,034.-

ราคาพิเศษ 10,700.-

ราคาพิเศษ 9,510.-

ราคาปกติ 19,260.-

ราคาพิเศษ 10,800.-

ชุดวาล์วควบคุมแบบตั้งพื้น
รุ่น แอร์ฟอยล์
K-98153X-4-CP

ราคาปกติ 19,260.-

ราคาพิเศษ 10,800.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ชุดวาล์วควบคุมแบบตั้งพื้น
รุ่น แอร์ฟอยล์
K-98153X-4-CP

ราคาปกติ 19,260.-

ราคาพิเศษ 10,800.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 9,000.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Archer™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4"
รุ่น อาร์เชอร์
K-7502X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 229 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ขนาด 187 x 187 มม. • ขนาด 187 x 187 มม.

ราคาปกติ 11,556.-

ราคาพิเศษ 6,500.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น อาร์เชอร์
K-7503X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 12,733.-

ราคาพิเศษ 7,150.-

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา
รุ่น อาร์เชอร์
K-7501X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 182 มม.

• ความสูงของก๊อก 319 มม.

ราคาปกติ 17,013.-

ราคาพิเศษ 9,500.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์เชอร์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-6220X-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 4,869.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 2,720.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาร์เชอร์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-8146X-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 4,644.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 2,600.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง
รุ่น อาร์เชอร์

• ขนาด 58 x 58 มม.
K-8450X-CP

ราคาปกติ 2,301.-

ราคาพิเศษ 1,290.-

ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาร์เชอร์

• ขนาด 58 x 138 x 58 มม.
K-8451X-CP

ราคาปกติ 4,644.-

ราคาพิเศษ 2,600.-

• ขนาด 57 x 190 x 57 มม.

หัวก๊อกลงอ่าง
รุ่น อาร์เชอร์
K-8452X-CP

ราคาปกติ 3,799.-

ราคาพิเศษ 2,120.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาร์เชอร์

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาร์เชอร์

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาร์เชอร์

K-72698X-4-CP

K-72699X-4-CP

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 212 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 4 ระดับ
• ระยะติดตั้งท่อน้ำาร้อน-น้ำาเย็น 203.2 ±15 มม.

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 4 ระดับ
• ระยะติดตั้งท่อน้ำาร้อน-น้ำาเย็น 203.2 ±15 มม.

ราคาปกติ 21,293.-

ราคาปกติ 16,906.-

ราคาพิเศษ 12,000.-

ราคาพิเศษ 9,490.-

K-72700X-C4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 206-216 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ
• ระยะติดตั้งท่อน้ำาร้อน-น้ำาเย็น 203.2 ±15 มม.

ราคาปกติ 42,372.-

ราคาพิเศษ 23,700.-

น้ำพนนวดตัว น้ำพนนวดตัว

ผสมแบบสายฝน

น้ำพน

แบบสายฝน

น้ำพนแบบสายฝน

ผสมฟองอากาศ

น้ำพนนวดตัว น้ำพนนวดตัว

ผสมแบบสายฝน

น้ำพน

แบบสายฝน

น้ำพนแบบสายฝน

ผสมฟองอากาศ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Stance™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
รุ่น สแตนซ์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
รุ่น สแตนซ์

K-7112X-4-CP

K-9106X-4-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 163.5 มม.

• ความสูงของก๊อก 324 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
213 มม.

• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 17,762.-

ราคาปกติ 17,120.-

ราคาพิเศษ 10,400.-

ราคาพิเศษ 10,000.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น สแตนซ์

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สแตนซ์ 
K-76696T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 184 มม.

• ความสูงของก๊อก 160 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 
ระดับ

K-7111X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135.7 มม.

• ความสูงของก๊อก 215 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 13,910.-

ราคาปกติ 41,784.-

ราคาพิเศษ 8,100.-

ราคาพิเศษ 24,290.-

งดงามชวนสัมผัสด้วยดีไซน์ลายเส้นของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
สร้างสรรค์สุทรียภาพแห่งความงามอันหรูหราให้ห้องน้ำาของคุณ

Katalyst Spray Intense Massage Spray

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น สแตนซ์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-9105X-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 5,168.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 3,020.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น สแตนซ์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-10317X-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 4,976.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 2,900.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ก๊อกผสมลงลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สแตนซ์

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สแตนซ์

K-9100X-9-CP

K-9102X-9-CP

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 215 มม.

ราคาปกติ 39,055.-

ราคาปกติ 32,100.-

ราคาพิเศษ 22,900.-

ราคาพิเศษ 18,700.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Cuff™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-37301X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 103 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 8,528.-

ราคาพิเศษ 4,950.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-37303X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 132 มม.

• ความสูงของก๊อก 258 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 10,165.-

ราคาพิเศษ 5,900.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น คัฟ
K-37305X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 145 มม.

• ความสูงของก๊อก 150 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 12,658.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-37303X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 132 มม.

• ความสูงของก๊อก 258 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 7,116.-

ราคาพิเศษ 4,200.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-37301X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 103 มม.

• ความสูงของก๊อก 133 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 4,473.-

ราคาพิเศษ 2,650.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น คัฟ

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-37310X-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 3,766.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 2,200.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น คัฟ

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-37311X-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 3,124.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 1,820.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมวาล์วปรับทางน้ำา
รุ่น คัฟ

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 134.5 มม.

K-45657X-CP

ราคาปกติ 3,692.-

ราคาพิเศษ 2,150.-

K-R99252X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก
รุ่น คัฟ

ราคาปกติ 3,884.-

ราคาพิเศษ 2,190.-

K-99257X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก
ชนิดฝังพนัง
รุ่น คัฟ

ราคาปกติ 4,087.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น คัฟ

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 134.5 มม.

K-45658X-CP

ราคาปกติ 2,557.-

ราคาพิเศษ 1,490.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คัฟ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คัฟ

K-45532X-4-CP K-45533X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 156.5 มม.

ราคาปกติ 11,770.- ราคาปกติ 10,165.-

ราคาพิเศษ 6,850.- ราคาพิเศษ 5,900.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Strayt™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-37327X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 103 มม.

• ความสูงของก๊อก 177 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 11,278.-

ราคาพิเศษ 6,550.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-37329X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 321 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 14,830.-

ราคาพิเศษ 8,600.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น สเตย์ท
K-37331X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.

• ความสูงของก๊อก 138 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 17,067.-

ราคาพิเศษ 9,900.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท
K-37337T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 217 มม.

• ความสูงของก๊อก 177 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 
2 ระดับ

ราคาปกติ 31,137.-

ราคาพิเศษ 18,200.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-37329X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 131 มม.

• ความสูงของก๊อก 321 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 10,079.-

ราคาพิเศษ 5,990.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-37327X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 103 มม.

• ความสูงของก๊อก 177 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 6,591.-

ราคาพิเศษ 3,900.-

กำาเนิดจากแรงบันดาลใจจากธรรม
ชาติของมนุษย์ท่ีแสวงหาความสงบ 
ความเป็นระเบียบ และความแข็งแกร่งท่ี
จะดำารงค์ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวาย
ของสังคม

Katalyst Spray Intense Massage Spray

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น สเตย์ท

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-37335X-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 6,099.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 3,550.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น สเตย์ท

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-37336X-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 5,650.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 3,280.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
พร้อมวาล์วปรับทางน้ำา
รุ่น สเตย์ท

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 180 มม.

K-37343X-CP

ราคาปกติ 5,339.-

ราคาพิเศษ 3,130.-

K-99255X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท

ราคาปกติ 4,943.-

ราคาพิเศษ 2,790.-

K-45416X-CP

ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท

ราคาปกติ 5,939.-

ราคาพิเศษ 3,450.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น สเตย์ท

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 180 มม.

K-37344X-CP

ราคาปกติ 4,622.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น สเตย์ท

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท

K-45372X-C4-CP K-45370T-B4-CP K-45371T-B4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งปลายก๊อก 232-242 มม. • ระยะจากผนังถึงก่ึงกลางปากก๊อก 225 มม.

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

ราคาปกติ 28,248.- ราคาปกติ 21,186.-ราคาปกติ 60,969.-

ราคาพิเศษ 35,500.- ราคาพิเศษ 16,500.- ราคาพิเศษ 12,300.-

Katalyst Spray Intense Massage Spray Katalyst Spray Intense Massage Spray
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Toobi™
การผสมผสานของวัฒนธรรมป๊อปร่วมสมัยกับความละเอียดอ่อนสไตล์เอเชีย 
กำาเนิดเป็นชุดก๊อกน้ำา Toobi ความล้ำาสมัยเพ่ือห้องน้ำาสไตล์โมเดิร์น ด้วยดีไซน์
ท่ีแต่งแต้มความสดใสสนุกสนาน หลอมรวมกับความเรียบง่ายในแบบสวนญ่ีปุ่น 
ทุกรายละเอียดของคอลเล็คช่ันเน้นความโค้งมน ตัดกันกับความความเรียบกริบ

A Pop Sensation

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น ทูบี

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ทูบี

K-8967X-9-CP K-8959X-9-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 91 มม.

• ความสูงของก๊อก 195 มม.

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 96 มม.

• ความสูงของก๊อก 204 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 6,409.- ราคาปกติ 9,523.-

ราคาพิเศษ 3,600.- ราคาพิเศษ 5,570.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น ทูบี
K-8990X-9-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 116 มม.

• ความสูงของก๊อก 289 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 11,021.-

ราคาปกติ 15,301.-

ราคาพิเศษ 6,450.-

ราคาปกติ 11,888.-

ราคาพิเศษ 6,900.-

ราคาพิเศษ 8,900.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ทูบี

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-8965X-9-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 4,676.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 2,730.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ทูบี

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-8966X-9-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 4,580.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 2,670.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทูบี 
K-8962T-B9-CP
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 
2 ระดับ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทูบี 
K-8963T-B9-CP
• ระยะจากผนังถึงก่ึงกลางปากก๊อก 
153-160 มม.

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

Katalyst Spray Intense Massage Spray

Katalyst Spray Intense Massage Spray

Loure™

แรงบันดาลใจจากสายน้ำาอันบริสุทธ์ิเสมือน
น้ำาตกก่อให้เกิดดีไซน์เหนือจินตนาการ  
รวมทุกประโยชน์การใ ช้งานและดีไซน์             
ทันสมัยสไตล์ยุโรป สร้างรสนิยมส่วนตัว
ของคุณได้ไม่ซ้ำาใคร

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
มือบิดแบบ Lever
รุ่น ลัวร์
K-14661X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 119 มม.

• ความสูงของก๊อก 119 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 17,869.-

ราคาพิเศษ 10,490.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ลัวร์

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น ลัวร์

K-14660X-4-CP K-14675X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.

• ความสูงของก๊อก 366 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 149 มม.

• ความสูงของก๊อก 367 มม.

ราคาปกติ 14,445.-
ราคาปกติ 34,615.-

ราคาพิเศษ 8,400.-
ราคาพิเศษ 20,080.-

• ระยะจากก่ึงกลางตัวก๊อกถึง
ก่ึงกลางปากก๊อก 202 มม.

• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
รุ่น ลัวร์
K-14602X-4-CP

ราคาปกติ 16,692.-

ราคาพิเศษ 9,740.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ลัวร์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

K-14682X-4-CP

K-882X-CP

ราคาปกติ 7,544.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 4,430.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ลัวร์

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ยืนอาบ

K-14683X-4-CP

K-880X-CP

ราคาปกติ 5,671.-

ราคาปกติ 5,179.-

ราคาพิเศษ 3,300.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

แนะนำาใช้คู่กับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Margaux™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
มือบิดแบบ Lever
รุ่น มาร์กอ
K-16232X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 134 มม.

• ความสูงของก๊อก 132 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น มาร์กอ
K-16230X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.

• ความสูงของก๊อก 234 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 23,433.-

ราคาพิเศษ 13,650.-

ราคาปกติ 31,779.-

ราคาพิเศษ 18,570.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น มาร์กอ

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา
มือบิดแบบ Lever
รุ่น มาร์กอ

K-16231X-4-CP

K-16228X-4-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.

• ความสูงของก๊อก 297 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 216 มม.

• ความสูงของก๊อก 234 มม.

ราคาปกติ 28,034.-

ราคาพิเศษ 16,350.-

ราคาปกติ 48,150.-

ราคาพิเศษ 28,100.-

งดงามด้วยดีไซน์สง่างามคลาสสิคท่ีให้ความรู้สึกคมเฉียบทันสมัย 
สร้างเป็นงานศิลปะท่ีงามสง่าเหนือกาลเวลา

Revival™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
มือบิดแบบ Traditional
รุ่น รีไววัล

มือบิดแบบ Traditional

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา
มือบิดแบบ Scroll
รุ่น รีไววัล

K-8660X-2-CP

K-8664X-2-CP

K-8664X-1-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 133 มม.

• ความสูงของก๊อก 105 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

• ความสูงของก๊อก 140 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 19,581.- ราคาปกติ 21,293.-

ราคาพิเศษ 11,400.-

ราคาปกติ 21,293.-

มือบิดแบบ Scroll
K-8660X-1-CP

ราคาปกติ 19,581.-

ราคาพิเศษ 11,400.- ราคาพิเศษ 12,400.-

ราคาพิเศษ 12,400.-

การผสมผสานกลมกลืนระหว่างสไตล์ยุโรปและ
อเมริกายุคบุกเบิก ท่ีดูอ่อนช้อยแบบคลาสสิค
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Finial™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
มือบิดแบบ Traditional
รุ่น ฟีเนียล

ก๊อกผสมอาบอาบน้ำา
มือบิดแบบ Tradtional
รุ่น ฟีเนียล

วาล์วปรับทางน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
• วาล์วปรับทางน้ำาพร้อมฝักบัว
สายอ่อน ปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

• สายฝักบัวแบบดึงได้

K-8670X-4M-CP K-8673X-4M-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 127 มม.

• ความสูงของก๊อก 165 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 190 มม.

• ความสูงของก๊อก 249 มม.

ราคาปกติ 34,165.- ราคาปกติ 27,553.- ราคาปกติ 15,857.-

ราคาพิเศษ 19,870.-

มือบิดแบบ Traditional Lever 
with White Accents

K-8670X-4P-CP K-8673X-4P-CP

ราคาปกติ 38,081.-

ราคาพิเศษ 22,150.-

มือบิดแบบ Traditional Lever 
with White Accents
ราคาปกติ 33,491.-

ราคาพิเศษ 19,430.-

ราคาพิเศษ 16,100.- ราคาพิเศษ 9,220.-

รายละเอียดท่ีคลาสสิคและสะดุดตา นำาความสง่าแบบไร้กาลเวลามาสู่ห้องน้ำาของคุณ

Memoirs ®
ก๊อกน้ำาเมมมัวร์จากโคห์เลอร์ คอลเล็คชั่นที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากศิลปะยุโรป สะท้อนลวดลายที่โดดเด่นของเฟอร์นิเจอร์
และการออกแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่มีชื่อเสียงในอดีต 
ด้วยเส้นสายวิจิตรอันประณีตให้สัมผัสถึงความงามสง่าเหนือ
กาลเวลา

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
มือบิดแบบ Deco Lever
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)
K-454X-4V-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 117 มม.
• ความสูงของก๊อก 83 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 18,137.-

ราคาพิเศษ 10,550.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น เมมมัวร์ 
K-23372T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 130 มม.
• ความสูงของก๊อก 185 มม.
• ปากก๊อกทำาความสะอาดง่าย เพิ่มฟองอากาศในสายน้ำา 
เพื่อสัมผัสอ่อนนุ่ม 

• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น เมมมัวร์ 
K-23373T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 175 มม.
• ความสูงของก๊อก 327 มม.
• ปากก๊อกทำาความสะอาดง่าย เพิ่มฟองอากาศในสายน้ำา 
เพื่อสัมผัสอ่อนนุ่ม 

• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 14,873.- ราคาปกติ 18,725.-

ราคาพิเศษ 8,700.- ราคาพิเศษ 10,900.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Forté™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น ฟอร์เต้

ก๊อกผสมอ่างล้างทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น ฟอร์เต้

K-10272X-4-CP K-10217X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 128 มม.

• ความสูงของก๊อก 122 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 137 มม.

• ความสูงของก๊อก 302 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 13,225.- ราคาปกติ 24,182.-

ราคาพิเศษ 7,770.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ฟอร์เต้
K-72664X-4-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 27,553.-

ราคาพิเศษ 15,990.-

ราคาพิเศษ 14,050.-

ดีไซน์ที่เหมาะกับทุรูปแบบการตกแต่งทั้งยังติดตั้งง่าย คือนิยามของ
ก๊อกน้ำา รุ่น ฟอร์เต้ ที่มีลวดลายเรียบ สบายตา พร้อมด้ามเปิด-ปิด
แบบ Sculpted Lever Handles ที่งดงามดั่งประติมากรรม

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ฟอร์เต้
K-72665X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 255 มม.

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 21,571.-

ราคาพิเศษ 12,550.-

ก๊อกผสมยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ฟอร์เต้
K-72666X-4-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 18,190.-

ราคาพิเศษ 10,560.-

Singulier™

สุนทรียแห่งความงาม ด้วยดีไซน์ท่ีทันสมัย

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์

K-10860X-4-CP

K-10861X-4-CP

K-10860X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 179 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 130 มม.

• ความสูงของก๊อก 330 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 100 มม.

• ความสูงของก๊อก 179 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 10,475.-

ราคาปกติ 13,257.-

ราคาปกติ 5,061.-

ราคาพิเศษ 6,100.-

ราคาพิเศษ 7,690.-

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-72667X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 182 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 26,964.-

ราคาพิเศษ 15,700.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-72669X-4-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 23,818.-

ราคาพิเศษ 13,900.-

ราคาปกติ 28,034.- ราคาพิเศษ 16,390.-

ราคาพิเศษ 2,990.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-R99254X-4CD-CP

ราคาปกติ 4,312.-

ราคาพิเศษ 2,420.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-99258X-4CD-CP

ราคาปกติ 4,655.-

ราคาพิเศษ 2,600.-
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์ 
K-10868T-B4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
185 มม.

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

Katalyst Spray Intense Massage Spray
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Symbol™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ซิมโบล

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
แบบก้านโยก
รุ่น ซิมโบล

K-19480X-CP K-19774X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 90 มม.

• ความสูงของก๊อก 205 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 89 มม.

• ความสูงของก๊อก 302 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 11,235.- ราคาปกติ 14,980.-

ราคาพิเศษ 6,550.- ราคาพิเศษ 8,720.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ซิมโบล
K-18471X-4-CP

ราคาปกติ 4,997.-

ราคาพิเศษ 2,900.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-CP

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

แนะนำาใช้คู่กับ

ออกแบบเรียบง่ายด้วยวัสุดทองเหลืองจากธรรมชาติ 
ดูคลาสสิคงามสง่าแบบร่วมสมัย

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิมโบล

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิมโบล

K-72640X-4-CP

K-72644X-4-CP

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 200 มม.

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 202 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 22,684.-

ราคาปกติ 25,027.-

ราคาพิเศษ 13,200.-

ราคาพิเศษ 14,600.-

ก๊อกผสมยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิมโบล
K-72642X-4-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 17,837.-

ราคาพิเศษ 10,350.-

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น ซิมโบล

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น ซิมโบล

K-72641X-4-CP K-72643X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 205 มม.
• สามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
และอุณหภูมิจะควบคุมคงที่อยู่ที่ระดับ ±0.5˚C

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• สามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
และอุณหภูมิจะควบคุมคงที่อยู่ที่ระดับ ±0.5˚C

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 27,178.- ราคาปกติ 20,651.-

ราคาพิเศษ 15,800.- ราคาพิเศษ 12,000.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Oblo™

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบรูเดี่ยว
รุ่น อ๊อบโบล์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น อ๊อบโบล์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น อ๊อบโบล์

K-10085X-9-CP K-10086X-9-CP K-4998X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 130 มม.

• ความสูงของก๊อก 200 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.

• ความสูงของก๊อก 235 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 135 มม.

• ความสูงของก๊อก 235 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 11,909.- ราคาปกติ 15,280.- ราคาปกติ 15,280.-

ราคาพิเศษ 6,990.- ราคาพิเศษ 8,900.- ราคาพิเศษ 8,900.-

โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ผสมผสานทั้งความ
เข้มแข็งและเส้นสายโค้งมนได้อย่างลงตัว

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น อ๊อบโบล์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 
รุ่น อ๊อบโบล์

K-72647X-9-CP

K-10087X-9-CP

• สามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
และอุณหภูมิจะควบคุมคงที่อยู่ที่ระดับ ±0.5˚C

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 152 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

ราคาปกติ 21,448.-

ราคาปกติ 15,055.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

ราคาพิเศษ 8,750.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
ระบบเทอร์โมสแตทติก
รุ่น อ๊อบโบล์
K-72646X-9-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
190 มม.

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 28,874.-

ราคาพิเศษ 16,900.-

Wave™

ก๊อกน้ำาท่ีออกแบบล้ำาสมัยให้ท่ีควบคุมการไหลของน้ำา
และอุณหภูมิอยู่ตรงกลาง และมีความโค้งมนของด้าม
จับเพียงพองาม

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก 
รุ่น เวฟ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" 
รุ่น เวฟ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก 
รุ่น เวฟ

K-9076X-CP

K-45444X-4-CP

K-8856X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
103 มม.

• ความสูงของก๊อก 200 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
146 มม.

• ความสูงของก๊อก 220 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
126 มม.

• ความสูงของก๊อก 306 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 9,544.-

ราคาปกติ 12,508.-

ราคาปกติ 12,198.-

ราคาพิเศษ 5,550.-

ราคาพิเศษ 7,300.-

ราคาพิเศษ 7,150.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เวฟ
K-72687X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
177 มม.

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 16,264.-

ราคาพิเศษ 9,500.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว

เฉพาะวาล์วฝังกำาแพง

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น เวฟ

K-16355X-CP

K-11697X-CP

K-9091X-4-CP

ราคาปกติ 3,306.-

ราคาปกติ 4,173.-

ราคาปกติ 4,548.-

ราคาพิเศษ 1,810.-

ราคาพิเศษ 1,770.-

ราคาพิเศษ 2,650.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบรูเดี่ยว
รุ่น เอเลเวชั่น

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
รุ่น เอเลเวชั่น

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น เอเลเวชั่น

K-18870X-CP K-18872X-CP

K-18871X-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 142 มม.

• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 
194 มม.

• พร้อมสะดืออ่างแบบกด

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 143 มม.

• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 10,165.- ราคาปกติ 13,803.-

ราคาปกติ 14,873.-

ราคาพิเศษ 5,900.- ราคาพิเศษ 8,100.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
รุ่น เอเลเวชั่น
K-4997X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 143 มม.

• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 14,873.-

ราคาพิเศษ 8,650.-ราคาพิเศษ 8,650.-

Elevation™

ด้วยเอกลักษณ์ของรูปทรงท่ีโค้งงาม
ระเหิดระหง สร้างความสะดุดตาแบบศิลปะ
ร่วมสมัยให้กับห้องน้ำาของคุณ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 174 มม.
• ความสูงของก๊อก 227 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 24,931.-

ราคาพิเศษ 14,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72680X-7-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 134 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 15,408.-

ราคาพิเศษ 8,990.-

ก๊อกผสมยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72682X-7-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 14,445.-

ราคาพิเศษ 8,400.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น ฟีเนียล

ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำาแพง
พร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น เอเลเวชั่น

หัวก๊อกลงอ่าง
รุ่น เอเลเวชั่น

K-16351X-AK-CP

K-11690X-7-CP

K-11633X-CP

ราคาปกติ 4,408.-

ราคาปกติ 10,058.-

ราคาปกติ 3,424.-

ราคาพิเศษ 2,400.-

ราคาพิเศษ 5,120.-

ราคาพิเศษ 1,750.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น จูลายน์
K-7686X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 165 มม.
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 4 ระดับ
ราคาปกติ 8,817.-

ราคาพิเศษ 5,120.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น จูลายน์
K-7685X-4-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 4 ระดับ • ความสูงของก๊อก 1,044 มม.

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 4 ระดับ

ราคาปกติ 8,025.-

ราคาพิเศษ 4,660.-

July™

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก 
รุ่น จูลายน์ ทู
K-16027X-B4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 110 มม.

• ความสูงของก๊อก 139 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี

ราคาปกติ 4,526.-

ราคาพิเศษ 2,670.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก 
รุ่น จูลายน์ ทู

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก 
รุ่น จูลายน์

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
รุ่น จูลายน์

ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง 
รุ่น จูลายน์

K-16027X-B4-CP

K-R99253X-4CD-CP

K-7685X-ZZ-CP

K-72821X-4-CP

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 110 มม.

• ความสูงของก๊อก 139 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 6,613.-

ราคาปกติ 4,087.-

ราคาปกติ 5,596.-

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 3,850.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

ราคาพิเศษ 3,150.-

ราคาพิเศษ 13,700.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว
รุ่น ซีทรัส

ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิส
และก้านฝักบัว
รุ่น ฟีเนียล

ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิส
และก้านฝักบัว
รุ่น ฟีเนียล

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น จูลายน์

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น จูลายน์

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น จูลายน์

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อน 
แบบติดผนัง

K-72446X-CP K-16351X-AK-CP K-16351X-AK-CP

K-16587X-CP K-880X-CP

K-882X-CP

K-72433X-4-CP K-16317X-4-CP

K-16316X-4-CP

K-16381X-CP

ราคาปกติ 2,204.- ราคาปกติ 4,408.- ราคาปกติ 4,408.-

ราคาปกติ 4,184.- ราคาปกติ 5,179.-

ราคาปกติ 6,447.-

ราคาปกติ 2,536.- ราคาปกติ 3,092.-

ราคาปกติ 3,852.-

ราคาปกติ 1,412.-

ราคาพิเศษ 1,060.- ราคาพิเศษ 2,400.- ราคาพิเศษ 2,400.-

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมขอแขวน
รุ่น ซีทรัส
K-10309X-CP

ราคาปกติ 4,045.-

ราคาพิเศษ 2,060.-

ราคาพิเศษ 1,780.- ราคาพิเศษ 3,520.-

ราคาพิเศษ 4,380.-

ราคาพิเศษ 1,480.- ราคาพิเศษ 1,800.-

ราคาพิเศษ 2,250.-

ราคาพิเศษ 820.-

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 4 ระดับ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนัง 
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อีโอเลีย
K-72724X-4-CP
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 130 มม.

ราคาปกติ 8,806.-

ราคาพิเศษ 5,150.-

Eolia™

การปั้นแต่งจากฝีมือเชิงช่าง ก๊อกน้ำาโคห์เลอร์ 
รุ่น อีโอเลีย จึงเปรียบเสมือนประติมากรรมงาน
ทองเหลืองที่งดงามและทันสมัย

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก 
รุ่น อีโอเลีย

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก 
รุ่น อีโอเลีย

K-8620X-CP K-8620X-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 90 มม.

• ความสูงของก๊อก 125 มม.
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 90 มม.

• ความสูงของก๊อก 125 มม.

ราคาปกติ 6,795.- ราคาปกติ 5,457.-

ราคาพิเศษ 3,980.- ราคาพิเศษ 3,050.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว
รุ่น ซีทรัส

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อีโอเลีย

K-72446X-CP

K-16587X-CP

K-72434X-4-CP

ราคาปกติ 2,204.-

ราคาปกติ 4,184.-

ราคาปกติ 1,808.-

ราคาพิเศษ 1,060.-

ราคาพิเศษ 1,780.-

ราคาพิเศษ 1,050.-

ทองเหลือง DZR 
แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม

ลดเสียงและ
ป้องกันการรั่วซึม

กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล 
ใช้ได้กับวาล์วโมดูโลทุกรุ่น

ระดับน้ำาแสดงระนาบ 
ช่วยให้ง่ายในการติดตั้ง 

วาล์วฝังผนังที่นำาเสนอประโยชน์ ติดตั้งง่าย และมีฝาครอบให้เลือก
หลากหลาย "โมดูโล" ไม่ใช่แค่วาล์ว แต่คือนวัตกรรมใหม่

กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล (Modulo Universal Box)

Personalization
Customize your experience
เลือกสรรค์ได้ในแบบคุณ

Easy Installation
Special features provide
various installation options
ติดตั้งง่าย

K-98699T-NA
ราคาปกติ 6,591.-

ราคาพิเศษ 3,850.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

วาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
(ไม่มีตัวปรับทางน้ำา)

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 9,400.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบโมดูโล
รุ่น ออกานิค
K-99722T-4-CP

ราคาปกติ 9,630.-

ราคาพิเศษ 5,600.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบโมดูโล
รุ่น จีโอเมทริก
K-99726T-4-CP

ราคาปกติ 10,165.-

ราคาพิเศษ 6,000.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบโมดูโล
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-72806T-4-CP

ราคาปกติ 11,021.-

ราคาพิเศษ 6,390.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบโมดูโล
รุ่น คอมโพส 
K-73101X-4-CP

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

วาล์วผสมฝังกำาแพง
ระบบเทอร์โมสแตทติก

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกโมดูโล
รุ่น จีโอเมทริก
K-99729T-9-CP

ราคาปกติ 35,267.-

ราคาพิเศษ 20,500.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกโมดูโล
รุ่น จีโอเมทริก
K-99730T-9-CP

ราคาปกติ 31,030.-

ราคาพิเศษ 18,000.-

วาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
(พร้อมตัวปรับทางน้ำา)

ราคาปกติ 18,190.-

ราคาพิเศษ 10,600.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบโมดูโล
รุ่น ออกานิค
K-99721T-4-CP

ราคาปกติ 11,770.-

ราคาพิเศษ 6,830.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบโมดูโล
รุ่น จีโอเมทริก
K-99725T-4-CP

ราคาปกติ 13,910.-

ราคาพิเศษ 8,100.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบโมดูโล
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-72805T-4-CP

ราคาปกติ 14,884.-

ราคาพิเศษ 8,700.-

ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบโมดูโล
รุ่น คอมโพส 
K-73108X-4-CP
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Stop Valve

Fitting

วาล์วเปิด-ปิดน้ำา

อุปกรณ์ประกอบ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำา
วาล์วเปิด-ปิดน้ำา
รุ่น ซิงกูลิเยร์

วาล์วเปิด-ปิดน้ำา
รุ่น คัฟ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำา
รุ่น จูลายน์

K-12066T-3-CP

K-R16086X-4-CP

K-R11711X-4-CP

K-R37317X-4-CP

ราคาปกติ 738.-

ราคาปกติ 706.-

ราคาปกติ 738.-

ราคาปกติ 685.-

ราคาพิเศษ 500.-

ชุดท่อน้ำาทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุกพร้อมข้อต่อ

สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ
แบบก้านโยก (มีรูน้ำาล้น)

K-97173X-CP

K-834753-CP

ราคาปกติ 3,766.-

ราคาปกติ 1,038.-

ราคาพิเศษ 2,340.-

ราคาพิเศษ 700.-

ชุดท่อน้ำาทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุก (ยาว 31 ซม.)

แกนข้อต่อสะดืออ่างล้างหน้า

K-9071T-CP

K-880037

ราคาปกติ 3,478.-

ราคาปกติ 214.-

ราคาพิเศษ 2,350.-

ราคาพิเศษ 145.-

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
ø60 มม. (มีรูน้ำาล้น)

สายฝักบัว

K-7119T-CP

SP831727-CP

ราคาปกติ 1,231.-

ราคาปกติ 910.-

ราคาพิเศษ 830.-

ราคาพิเศษ 630.-

ราคาพิเศษ 465.-

ราคาพิเศษ 485.-

ราคาพิเศษ 450.-

Hygiene Spray

สายฉีดชำาระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์
K-77364X-CP

สายฉีดชำาระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ
K-98100X-0

ราคาปกติ 2,675.-

ราคาปกติ 1,220.-

ราคาพิเศษ 1,190.-

ราคาพิเศษ 615.-

สายฉีดชำาระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน 
รุ่น อีเลท
K-97258X-CP

ราคาปกติ 1,626.-
ราคาพิเศษ 830.-

สายฉีดชำาระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ (สีโครเมี่ยม)
K-98100X-CP

ราคาปกติ 1,487.-
ราคาพิเศษ 650.-
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Katalyst Spray Intense Massage Sprayชุ่มฉ่ำา  |

มีสไตล์ |

คงทน  |

Innovative Showerhead 
Technology

Different Styles

Air Induction Technology

ช่องอัดอากาศบนหัวฝักบัว

Katalyst™ Technology

มิติใหม่แห่งการอาบน้ำา ปรับเปลี่ยนดีไซน์
ที่เป็นคุณ

Shower Column

• หัวฝักบัว แคตทาลิส ให้คุณได้สัมผัสถึงพลังของหยดน้ำาที่
ใหญ่ขึ้นและสบายขึ้น เพื่อให้การกระจายตัวของหยดน้ำาเป็นไป
อย่างทั่วถึง

• ก้านชุดฝักบัวทำาจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
• ผิวเคลือบเงางามเป็นประกาย ด้วยนิกเกิลและโครเมี่ยมหนา
กว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยกำาหนด

• มั่นใจได้ในความคงทน ด้วยผิวเคลือบที่ผ่านการทดสอบด้วย
น้ำาเกลือที่มีค่าเป็นกรดอ่อน กว่า 48 ชั่วโมง

• สุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา
• รูฝักบัวมีขนาดใหญ่ถึง 1.3 มม. เพื่อสายน้ำาที่เต็มสัมผัสและชุ่มฉ่ำา

• มีหลายดีไซน์ และหลายขนาดให้เลือก

• กระจายละอองน้ำาผสมกับอากาศในอัตรา 2 ลิตรต่อนาที
• ให้คุณสัมผัสสายน้ำาแบบสายฝนที่นุ่มนวล แต่ชุ่มฉ่ำาอย่างเต็มที่

• ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย
• สามารถเลือกวาล์วที่คุณชื่นชอบได้ตามใจปรารถนา

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

DIFFERENT
Styles

ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบโค้ง พร้อมหัวฝักบัวก้านแข็ง
แบบทรงกลม และฝักบัวสายอ่อน

ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำามุม 90 องศา
พร้อมหัวฝักบัวก้านแข็งแบบทรงสี่เหลียม
และฝักบัวสายอ่อน

ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบโค้ง พร้อมหัวฝักบัวก้านแข็ง
แบบทรงกลม

ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำามุม 90° พร้อมหัวฝักบัวก้านแข็ง
แบบทรงสี่เหลี่ยม

K-76629T-CP

K-76633T-B-CP

K-76632T-CP K-76635T-CP

• ระยะความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8"
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

• ระยะความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักก้านแข็งขนาด 8”
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

• ระยะความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8"

• ระยะความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8"

ราคาปกติ 11,770.-

ราคาปกติ 12,947.-

ราคาปกติ 9,470.- ราคาปกติ 9,470.-

ราคาพิเศษ 6,500.-

ราคาพิเศษ 7,200.-

ราคาพิเศษ 5,250.- ราคาพิเศษ 5,250.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน
K-R99978T-4CD-CP
ราคาปกติ 3,708.-

ราคาพิเศษ 2,090.-
วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น จูลายน์
K-R99253X-4CD-CP
ราคาปกติ 4,087.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-R99252X-4CD-CP
ราคาปกติ 3,884.-

ราคาพิเศษ 2,190.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-R99254X-4CD-CP
ราคาปกติ 4,312.-

ราคาพิเศษ 2,420.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-99255X-4CD-CP
ราคาปกติ 4,943.-

ราคาพิเศษ 2,790.-

Massage
Mode

Bubble
Mode

Rain
Mode

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

(ราคาไม่รวมวาล์วเปิด-ปิด)

*และสามารถใช้ร่วมกับก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนรุ่นอื่นๆ ได้ โดยแยกจำาหน่าย

แนะนำาใช้ร่วมกับ

แนะนำาใช้ร่วมกับ*

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คูมิน
K-99463T-4-CP
ราคาปกติ 6,474.-

ราคาพิเศษ 3,760.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72351T-4-CP
ราคาปกติ 18,511.-

ราคาพิเศษ 10,800.-

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น จูลายน์

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท

K-7685X-4-CP

K-72669X-4-CP K-45371T-B4-CP

ราคาปกติ 8,025.-

ราคาปกติ 23,818.- ราคาปกติ 21,186.-

ราคาพิเศษ 4,660.-

ราคาพิเศษ 13,900.- ราคาพิเศษ 12,300.-

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome170 171



Old
Version

Upgraded
Version

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Air Induction Technology

Self-Levelling Design

Katalyst™ Showerhead

• กระจายละอองน้ำาผสมกับอากาศในอัตรา 2 ลิตรต่อนาที
• ให้คุณสัมผัสสายน้ำาแบบสายฝนที่นุ่มนวลแต่ชุ่มฉ่ำาอย่างเต็มที่

• ฟังก์ชั่น Zero-Dripping ของโคห์เลอร์ ช่วยลดปริมาณน้ำาค้างในหัวฝักบัว
ได้ถึง 80%

• หัวฝักบัวจะกลับคืนสู่ตำาแหน่งเดิมในแนวระนาบอัตโนมัติ
  ฟังก์ชั่นนี้มีเฉพาะในรุ่น K-15994T-CL-CP

(ระบบผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา)

(ปรับระดับตัวเองอัตโนมัติ)

Innovative Showerhead

• สุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา
• รูฝักบัวขนาดใหญ่ถึง 1.3 มม. เพื่อสายน้ำาเต็มสัมผัสและชุ่มฉ่ำา

(นวัตกรรมของหัวฝักบัวก้านแข็ง)

Optimized Holes Design

• ระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา ให้คุณสัมผัส
ถึงหยดน้ำาท่ีใหญ่ขึ้นแต่ใช้น้ำาน้อยลง

• จำานวน ขนาด และการจัดเรียงตำาแหน่งของรูน้ำา ได้รับการออกแบบด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การกระจายน้ำาเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
ก่อเกิดความสบายอย่างสูงสุด

(เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบรูน้ำา)

Different Styles

• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิสของโคห์เลอร์มีหลายขนาดและดีไซน์ให้เลือกสรร
(ดีไซน์ที่หลากหลาย)

Showering

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น คอมโพส 
K-73111X-7-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 113 มม.

• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำาสัมผัสอ่อนนุ่ม
• ระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิ
แม่นยำาพร้อมตัวหยุดนิรภัย

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนเรนดูเอท (ปุ่มกดปรับ
สายน้ำาได้ 3 ระดับ)

• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-AF
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-BN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาปกติ 66,875.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-SN
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

ราคาปกติ 69,550.-

ราคาพิเศษ 40,600.-
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Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคาปกติ 42,372.-

ราคาพิเศษ 23,700.-

K-72700X-C4-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 8"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,200 มม.
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 133 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาเชอร์

ราคาปกติ 57,309.-

ราคาพิเศษ 33,500.-

K-9114X-C-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงเหลี่ยมแบบบาง ขนาด 
10"

• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
(ก้านฝักบัวทำามุม 90 องศา)
รุ่น อาปารู

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

K-45372X-C4-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงเหลี่ยมแบบบาง ขนาด 10"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,100-1,200 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 60,969.-

ราคาพิเศษ 35,500.-

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น สเตย์ท

Katalyst Spray Champaign Spray Intense Massage Spray

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 53,500.-

ราคาพิเศษ 31,200.-

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น ทอธ 
K-73194T-4-CP
• มือบิดแบบก้านโยก
• พร้อมหัวฝักบัวสายอ่อน ปรับสายน้ำาได้ 
3 ระดับ

• ระยะความสูงที่แนะนำาในการติดตั้งจากพื้น 
1,000-1,100 มม. 

ราคาปกติ 18,083.-

ราคาพิเศษ 10,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-98418T-D4-BV
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปาก
ก๊อก 162 มม.

• หัวฝักบัวระบบเแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัด
อากาศ เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำา

• พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำาได้ 5 ระดับ 
และวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำา

• หินประดับจากแร่ธรรมชาติ

ราคาปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 39,000.-

K-72675X-C7-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลมแบบบาง ขนาด 10"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 34,989.-

ราคาปกติ 51,360.-

ราคาพิเศษ 20,500.-

ราคาพิเศษ 29,790.-

ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง (ก้านฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น เอเลเวชั่น

ราคาปกติ 74,472.-

ราคาพิเศษ 43,200.-

K-99032T-C4-RGD
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 10"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• ระยะจากผนังถึงกึึงกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน

K-99032T-C4-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 10"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• ระยะจากผนังถึงกึึงกลางปากก๊อก 162 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 5 ระดับ

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน

ก๊อกผสมยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง 
(ก้านฝักบัวทำามุม 90 องศา)
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72677X-C7-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลมแบบบาง ขนาด 10"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 34,989.-

ราคาพิเศษ 20,500.-

K-72638X-7-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 49,220.-

ราคาพิเศษ 28,550.-

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
(ก้านฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น ซิมโบล

ก๊อกผสมยืนอาบและลงอ่าง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง 
รุ่น คูมิน
K-99474T-C4-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 8"
• ความสูงติดตั้งห่างจากพื้น 1,000-1,100 มม.
• ระยะจากผนังถึงกึึงกลางปากก๊อก 128 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 22,042.-

ราคาพิเศษ 12,800.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

K-72685X-7-CP
• หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีอัดอากาศ 
เข้ากับสายน้ำา เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 41,195.-

ราคาพิเศษ 23,900.-

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
(ก้านฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น อีโค

K-72821X-4-CP
• ความสูงของก๊อก 1,044 มม.
• หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำาได้ 4 ระดับ

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 13,700.-

ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น จูลายน์

น้ำพนนวดตัว น้ำพนนวดตัว

ผสมแบบสายฝน

น้ำพน

แบบสายฝน

น้ำพนแบบสายฝน

ผสมฟองอากาศ

Aleo™

ระบบเทอร์โมสแตติก
THERMOSTATIC VALVE

Precise Temperature Control
• ปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วภายใน 0.2 วินาที
• มีความแม่นยำาของอุณหภูมิน้ำาท่ีปรับ แปรผันไม่

เกิน 0.4 องศาเซลเซียส

Maximum Temperature Limit
• ระบบเทอร์โมสแตทติกควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำา 

พร้อมตัวหยุดนิรภัยไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

Premium Material
• วัสดุทองเหลืองแข็งแรง ทนทาน และเทอร์โม

สแตทติกวาล์วได้รับการทดสอบความทนทาน
กว่า 1,000,000 คร้ัง

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาเลโอ
K-97822T-9-CP
• ระบบเทอร์โมสแตทติกควบคุมอุณหภูมิแม่นยำา 
พร้อมตัวหยุดนิรภัย

• หัวฝักบัวพร้อมรูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียง
ตัวระบบแคตทาลิสเทคโนโลยีการอัดอากาศ 
เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงกลมบางพิเศษ
ขนาด 10 นิ้ว

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน รีนิว-ออกานิค ขนาด 
110 มม. ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 33,170.-

ราคาพิเศษ 19,500.-

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น อาเลโอ
K-97826T-4-CP
• หัวฝักบัวพร้อมรูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียง
ตัวระบบแคตทาลิสเทคโนโลยีการอัดอากาศ 
เพื่อสายน้ำาชุ่มฉ่ำาเต็มสัมผัส

• พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงกลมบางพิเศษ
ขนาด 8 นิ้ว

• พร้อมฝักบัวสายอ่อน รีนิว-ออกานิค ขนาด 
110 มม. ปรับสายน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 26,750.-

ราคาพิเศษ 15,200.-

Styles
to Fit
Your Life
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ช่องอัดอากาศบนหัวฝักบัว

ระบบอัดอากาศ

หัวฝักบัว
แคตทาลิส
ขนาดรูน้ำา 1.3 มม.

หัวฝักบัวทั่วไป
ขนาดรูน้ำา 
< 1 มม.

หัวฝักบัวทั่วไป ไม่ใช่ระบบอัดอากาศ

ลงตัวทุกไอเดีย
ปรับเปลี่ยนดีไซน์...
ที่เป็นคุณ

วันน้ี...คุณสามารถปรับเปล่ียนดีไซน์ได้ด้วยตัวเอง
ต้ังแต่ดีไซน์หัวฝักบัวท่ีคุณช่ืนชอบ
เข้าคู่กับชุดมือบิด หรือหัวก๊อกลงอ่างได้ตามใจ
ปรารถนา...ไม่ต้องถูกจำากัดอีกต่อไป

เลือกรุ่นท่ีคุณชอบ

เลือกรุ่นท่ีคุณชอบ

เลือกรุ่นท่ีคุณชอบ

ด้วยระบบแคตทาลิสที่มอบสายน้ำาชุ่มฉ่ำาดั่งอยู่ท่ามกลางสายฝน
ช่วยผ่อนคลายและสร้างความสดชื่น

• แคตทาลิส (Katalyst) คือเทคโนโลยีที่จะทำาให้คุณได้สัมผัสถึงพลังของหยดน้ำาที่ใหญ่ขึ้นและสบายขึ้น โดยจะกระจายน้ำาที่ผสมกับ
    อากาศในอัตรา 2 ลิตรต่อนาทีออกมา อากาศจะถูกดูดผ่านช่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำางานเงียบและคงไว้ซึ่งดีไซน์สวยงาม

• การวางตำาแหน่งรูฝักบัวแบบใหม่สำาหรับหยดน้ำาขนาดใหญ่ เพื่อให้การกระจายตัวของหยดน้ำาเป็นไปอย่างทั่วถึง

• การวางเส้นทางเดินน้ำาภายในเป็นไปเพื่อให้สายน้ำามีการกระจายตัวอย่างสม่ำาเสมอ เมื่อคุณสัมผัสสายน้ำาจะรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำาเต็มที่

• อากาศจะถูกดูดเข้าไปผสมกับสายน้ำาผ่านช่องที่จะถูกพรางตาไว้ให้ดูเรียบกลมกลืนกับส่วนอื่น เพื่อคงความสวยงามของฝักบัวไว้

• สุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา

• รูฝักบัวมีขนาดใหญ่ถึง 1.3 มม. เพื่อสายน้ำาที่เต็มสัมผัสและชุ่มฉ่ำา

• กระจายละอองน้ำาผสมกับอากาศในอัตรา 2 ลิตรต่อนาที

• ให้คุณสัมผัสสายน้ำาแบบสายฝนที่นุ่มนวล แต่ชุ่มฉ่ำาอย่างเต็มที่

• มีหลายดีไซน์ และหลายขนาดให้เลือก

นวัตกรรมสุดล้ำาผสานดีไซน์หรู ก่อเกิดเป็นหัวฝักบัว แคตทาลิส สร้างมิติใหม่แห่งการอาบน้ำา

Innovative Showerhead
Technology

Air Induction Technology

Different Styles

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

DIFFERENT
Styles
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 12"
รุ่น เทรดดิชั่นนอล
K-13694X-CP

ราคาปกติ   27,553.-  

ราคาพิเศษ 15,990.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 12"
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-13690X-CP

ราคาปกติ   20,940.-  

ราคาพิเศษ 12,190.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 10" 
รุ่น เทรดดิชั่นนอล 
K-13693X-CP

ราคาปกติ   20,651.-  

ราคาพิเศษ 11,650.-

ฝักบัวก้านแข็งแบบติดเพดาน
รุ่น แอร์ฟอยล์ 
K-37268X-CP

ราคาปกติ   16,532.-  

ราคาพิเศษ 9,270.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 8" 
รุ่น เทรดดิชั่นนอล 
K-13692X-CP

ราคาปกติ   16,906.-  

ราคาพิเศษ 9,490.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

ฝักบัวก้านแข็งติดเพดาน
รุ่น เบโท
K-76017X-L-CP

ราคาปกติ   97,370.-  

ราคาพิเศษ 55,000.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

ฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 14"
รุ่น คอนเทมโพรารี่
K-15994T-CL-CP

ราคาปกติ   29,211.-  

ราคาพิเศษ 16,300.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 10" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-13689X-CP

ราคาปกติ   15,708.-  

ราคาพิเศษ 8,820.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงกลม ขนาด 8" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-13688X-CP

ราคาปกติ   11,182.-  

ราคาพิเศษ 6,280.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงเหลี่ยม ขนาด 8" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-13695X-CP

ราคาปกติ   10,304.-  

ราคาพิเศษ 5,820.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิส ก้านแข็งทรงเหลี่ยม ขนาด 10"
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-13696X-CP

ราคาปกติ   12,776.-  

ราคาพิเศษ 7,190.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยม 10" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-18361X-CL-CP

ราคาปกติ   12,733.-  

ราคาพิเศษ 7,150.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลม 10" 
รุ่น คอนเทมโพรารี่ 
K-18359X-CL-CP

ราคาปกติ   15,515.-  

ราคาพิเศษ 8,700.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

ฝักบัวก้านแข็งแบบติดผนัง รุ่น แอร์ฟอยล
(หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 2 ระดับ)
K-37269X-CP

ราคาปกติ   30,281.-  

ราคาพิเศษ 16,900.-

ฝักบัวก้านแข็งติดผนัง รุ่น เบโท
K-72830X-L-CP

ราคาปกติ   69,550.-  

ราคาพิเศษ 39,000.-
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1.Katalyst Spray
น้ำาพ่นผสมฟองอากาศ 2.Champaign Spray

น้ำาพ่นแบบละอองน้ำา 3.Intense Massage Spray
น้ำาพ่นนวดตัวเฉพาะจุด

Rain Duet
Handshower

เปลี่ยนสายน้ำา
ตามต้องการ
ในปุ่มเดียว

ควบคุมง่าย
เปลี่ยนสายน้ำาตามต้องการได้ในปุ่มเดียว

แคตทาลิส
เทคโนโลยีการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา

ผิวเคลือบคงทน
ป้องกันสนิมและการสึกกร่อน

แรงดันน้ำา
แนะนำาการใช้งานแรงดันน้ำาที่ 3-5 บาร์

3-5 Bar

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ชุดหัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น เพียวริส 
K-98457X-AK-CP

ราคาปกติ   6,056.-  

ราคาพิเศษ 3,520.-

ชุดหัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น ฟีเนียล 
K-16351X-AK-CP

ราคาปกติ   4,408.-  

ราคาพิเศษ 2,400.-

ชุดหัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว
รุ่น ฟีเนียล 
K-98459X-AK-CP

ราคาปกติ   6,613.-  

ราคาพิเศษ 3,850.-

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 7"
รุ่น เรนดูเอท
K-15343X-CP

ราคาปกติ   5,885.-  

ราคาพิเศษ 3,300.-

ฝักบัวก้านแข็งทรงทันสมัย ขนาด 7"
รุ่น เรนดูเอท
K-72438X-CP

ราคาปกติ   5,885.-  

ราคาพิเศษ 3,300.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว
รุ่น ซีทรัส
K-72446X-CP

ราคาปกติ   2,204.-  

ราคาพิเศษ 1,060.-

ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว
K-16355X-CP

ราคาปกติ   3,306.-  

ราคาพิเศษ 1,810.-

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

KATALYST AIR
Technology

AIR INDUCTION
Technology

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น เรนดูเอท
K-76399T-CP

• หัวฝักบัวขนาด 130 มม. 
• เทคโนโลยีแคตทาลิส สุดยอดเทคโนโลยีการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำา
  ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำาดุจอาบน้ำาท่ามกลางสายฝน
• ปรับเปล่ียนสายน้ำาได้ 3 ระดับ ควบคุมง่ายตามความต้องการในปุ่มเดียว
• ผิวหน้าหัวฝักบัวทำาจาก Silicone Rubber ทำาความสะอาดง่าย
• ขอแขวนแบบ Ball Joint ปรับเปล่ียนทิศทางได้หลากหลาย

ราคาปกติ   5,992.-

ราคาพิเศษ 3,050.- Katalyst Spray
(น้ำาพ่นผสมฟองอากาศ)

Champaign Spray
(น้ำาพ่นแบบละอองน้ำา)

Intense Massage Spray
(น้ำาพ่นนวดตัวเฉพาะจุด)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น รีนิว (ออกานิค)
K-76367T-CP

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ 

• หัวฝักบัวขนาด 110 มม.
• พร้อมสายฝักบัวยาว 1.5 เมตร
• พร้อมขอแขวนฝักบัวปรับได้หลากหลายทิศทาง
• ผิวหน้าหัวฝักบัวสีขาวมุก ส่องประกายแวววาวยาม
  ต้องแสงไฟ พร้อมลายเส้นอ่อนช้อยงดงาม

ราคาปกติ   5,297.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น รีนิว (จีโอแมทริก)
K-76368T-CP

• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ 

• หัวฝักบัวขนาด 110 มม.
• พร้อมสายฝักบัวยาว 1.5 เมตร
• พร้อมขอแขวนฝักบัวปรับได้หลากหลายทิศทาง
• ผิวหน้าหัวฝักบัวสีขาวมุก ส่องประกายแวววาวยาม
  ต้องแสงไฟ พร้อมลายเส้นเรขาคณิตสวยงาม

ราคาปกติ   5,297.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปลักษณ์จากรูปทรงเรขาคณิต ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว กลายเป็นที่สุดของฝักบัวสายอ่อนที่มีความงามทางสุนทรียศาสตร์RENEW

Handshower

Katalyst Mode
(น้ำาพ่นผสมฟองอากาศ)

Katalyst Mode
(น้ำาพ่นผสมฟองอากาศ)

Komotion Mode
(น้ำาพ่นแบบละอองน้ำา)

Komotion Mode
(น้ำาพ่นแบบละอองน้ำา)

Targeted Massage Mode
(น้ำาพ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

Targeted Massage Mode
(น้ำาพ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะเวเคน (จีโอ) สแตนดาร์ด
K-R72415T-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   2,889.-  

ราคาพิเศษ 1,470.-

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) สแตนดาร์ด
K-R72421T-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   2,889.-  

ราคาพิเศษ 1,470.-

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น แอร์ฟอยล์
K-37270X-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   2,204.-  

ราคาพิเศษ 1,240.-

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เรนดูเอท 
K-R97009X-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ 3,745.-  

ราคาพิเศษ 1,900.-

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะเวเคน (จีโอ) อีโค
K-72415T-E2-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   2,889.-  

ราคาพิเศษ 1,470.-

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) อีโค
K-72421T-E2-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   2,889.-  

ราคาพิเศษ 1,470.-

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Slide Bars ราวเลื่อนสำาหรับชุดฝักบัวสายอ่อน

ฝาครอบราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72799T-CP

ราคาปกติ   1,605.-  

ราคาพิเศษ 900.-

ฝาครอบราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72799T-BV

ราคาปกติ   2,097.-  

ราคาพิเศษ 1,180.-

ราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72798T-BV

ราคาปกติ   12,123.-  

ราคาพิเศษ 6,770.-

ราวเลื่อน
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72798T-CP

ราคาปกติ   7,490.-  

ราคาพิเศษ 4,200.-

ราวเลื่อน ขนาด 80 ซม.
K-12879K-CP

ราคาปกติ   3,617.-  

ราคาพิเศษ 1,980.-

ราวเลื่อน ขนาด 80 ซม.
K-8609X-CP

ราคาปกติ   3,082.-  

ราคาพิเศษ 1,700.-

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมขอแขวน
K-72714X-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 3 ระดับ

ราคาปกติ   4,408.-  

ราคาพิเศษ 2,060.-

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ชิฟ+
K-28692T-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

ราคาปกติ 3,638.-  

ราคาพิเศษ 1,910.-

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ชิฟ+
K-28693T-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 2 ระดับ

ราคาปกติ   3,638.-  

ราคาพิเศษ 1,910.-

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมขอแขวน
รุ่น ซีทรัส
K-10309X-CP
• หัวฝักบัวปรับน้ำาได้ 4 ระดับ

ราคาปกติ   4,045.-  

ราคาพิเศษ 2,060.-

Pulsating Spray
(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray
(น้ำาไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray
(น้ำาผสมอากาศ)

Katalyst Spray Intense Massage Spray Katalyst Spray Intense Massage Spray

น้ำพนนวดตัว น้ำพนนวดตัว

ผสมแบบสายฝน

น้ำพน

แบบสายฝน

น้ำพนแบบสายฝน

ผสมฟองอากาศ

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง
K-16346X-CP

ราคาปกติ    2,515.-  

ราคาพิเศษ  1,470.-

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน 5”
K-11623X-CP

ราคาปกติ    1,947.-  

ราคาพิเศษ  990.-

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง 15"
K-15396X-CP

ราคาปกติ    4,066.-  

ราคาพิเศษ  2,070.-

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน 10“
K-15399X-CP

ราคาปกติ    3,745.- 

ราคาพิเศษ  1,900.-

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง 15” 
รุ่น ลัวร์
K-45527X-CP

ราคาปกติ    5,885.-  

ราคาพิเศษ  3,000.-

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง 
รุ่น เพียวริส
K-45918T-CP

ราคาปกติ    2,761.-  

ราคาพิเศษ  1,440.-

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน 5“
K-15398X-CP

ราคาปกติ    2,675.- 

ราคาพิเศษ  1,370.-

ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน
K-16347X-CP

ราคาปกติ    2,889.-  

ราคาพิเศษ  1,710.-

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง 19”
K-15397X-CP

ราคาปกติ    4,280.-  

ราคาพิเศษ  2,190.-

Shower Arms
ก้านฝักบัว

186 187



ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

35 mm. Recessed
Valve Trim

Dual Handle Recessed
Valve Trim

ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำาแพง
พร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น เอเลเวชั่น
K-11690X-7-CP

ราคาปกติ    10,058.-  

ราคาพิเศษ  5,120.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
K-16587X-CP

ราคาปกติ    4,184.-  

ราคาพิเศษ  1,780.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
K-11697X-CP

ราคาปกติ    4,173.-  

ราคาพิเศษ  1,770.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อีโอเลีย 
K-72434X-4-CP

ราคาปกติ    1,808.-  

ราคาพิเศษ  1,050.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น จูลายน์ 
K-72433X-4-CP

ราคาปกติ    2,536.-  

ราคาพิเศษ  1,480.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-11698T-B4-CP

ราคาปกติ    3,895.-  

ราคาพิเศษ  1,730.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสม
ฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น เวฟ
K-9091X-4-CP

ราคาปกติ    4,548.-  

ราคาพิเศษ  2,650.-

ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำาแพง
พร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น ฟอร์เต้
K-13677X-4-CP

ราคาปกติ    10,807.-  

ราคาพิเศษ  6,270.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-AF

ราคาปกติ    6,474.-  

ราคาพิเศษ  4,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-AF

ราคาปกติ    6,206.-  

ราคาพิเศษ  3,650.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-SN

ราคาปกติ    6,474.-  

ราคาพิเศษ  4,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-SN

ราคาปกติ    6,206.-  

ราคาพิเศษ  3,650.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-BN

ราคาปกติ    6,474.-  

ราคาพิเศษ  4,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-BN

ราคาปกติ    6,206.-  

ราคาพิเศษ  3,650.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-BV

ราคาปกติ    6,474.-  

ราคาพิเศษ  4,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-BV

ราคาปกติ    6,206.-  

ราคาพิเศษ  3,650.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-76967T-4-BV

ราคาปกติ    8,774.-  

ราคาพิเศษ  4,950.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น คัฟ 
K-37311X-4-CP

ราคาปกติ    3,124.-  

ราคาพิเศษ  1,820.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาเลโอ
K-72291T-4-CP

ราคาปกติ    4,494.-  

ราคาพิเศษ  2,620.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10242T-B4-CP

ราคาปกติ    4,494.-

ราคาพิเศษ  2,650.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อะวิด 
K-97488T-4-CP

ราคาปกติ    4,708.- 

ราคาพิเศษ  2,650.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
K-880X-CP

ราคาปกติ    5,179.- 

ราคาพิเศษ  3,520.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น คูมิน 
K-99471T-4-CP

ราคาปกติ    1,819.-  

ราคาพิเศษ  1,020.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ทอธ 
K-74039T-4FP-CP

ราคาปกติ    1,980.-  

ราคาพิเศษ  1,110.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาร์เชอร์
K-8146X-4-CP

ราคาปกติ    4,644.-  

ราคาพิเศษ  2,600.

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น จูลายน์ 
K-16317X-4-CP

ราคาปกติ    3,092.-  

ราคาพิเศษ  1,800.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น สแตนซ์
K-10317X-4-CP

ราคาปกติ    4,976.- 

ราคาพิเศษ  2,900.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ทูบี
K-8966X-9-CP

ราคาปกติ    4,580.-  

ราคาพิเศษ  2,670.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-76967T-4-CP

ราคาปกติ    5,297.- 

ราคาพิเศษ  2,970.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น สเตย์ท
K-37336X-4-CP

ราคาปกติ    5,650.-  

ราคาพิเศษ  3,280.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น ลัวร์
K-14683X-4-CP

ราคาปกติ    5,671.-  

ราคาพิเศษ  3,300.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-AF

ราคาปกติ    8,057.-  

ราคาพิเศษ  5,300.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-AF

ราคาปกติ    6,420.-  

ราคาพิเศษ  3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-SN

ราคาปกติ    8,057.-  

ราคาพิเศษ  5,300.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-SN

ราคาปกติ    6,420.-  

ราคาพิเศษ  3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-BN

ราคาปกติ    8,057.-  

ราคาพิเศษ  5,300.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-BN

ราคาปกติ    6,420.-  

ราคาพิเศษ  3,750.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-BV

ราคาปกติ    8,057.-  

ราคาพิเศษ  5,300.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-BV

ราคาปกติ    6,420.-  

ราคาพิเศษ  3,750.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-76966T-4-BV

ราคาปกติ    9,373.-  

ราคาพิเศษ  5,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ทอธ 
K-74041T-4FP-CP

ราคาปกติ    1,947.-  

ราคาพิเศษ  1,090.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น คัฟ 
K-37310X-4-CP

ราคาปกติ    3,766.-  

ราคาพิเศษ  2,200.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาเลโอ
K-72290T-4-CP

ราคาปกติ    4,762.-  

ราคาพิเศษ  2,790.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่าง
และยืนอาบ
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-10243T-B4-CP

ราคาปกติ    4,708.-  

ราคาพิเศษ  2,750.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อะวิด 
K-97487T-4-CP

ราคาปกติ    5,136.- 

ราคาพิเศษ  2,900.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-76966T-4-CP

ราคาปกติ    6,067.- 

ราคาพิเศษ  3,390.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น คูมิน 
K-99472T-4-CP

ราคาปกติ    1,862.-  

ราคาพิเศษ  1,050.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น อาร์เชอร์
K-6220X-4-CP

ราคาปกติ    4,869.-  

ราคาพิเศษ  2,720.

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น สแตนซ์
K-9105X-4-CP

ราคาปกติ    5,168.- 

ราคาพิเศษ  3,020.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ซิมโบล
K-18471X-4-CP

ราคาปกติ    4,997.- 

ราคาพิเศษ  2,900.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น จูลายน์ 
K-16316X-4-CP

ราคาปกติ    3,852.-  

ราคาพิเศษ  2,250.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ทูบี
K-8965X-9-CP

ราคาปกติ    4,676.- 

ราคาพิเศษ  2,730.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น สเตย์ท
K-37335X-4-CP

ราคาปกติ    6,099.-  

ราคาพิเศษ  3,550.-

เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพง
ลงอ่างและยืนอาบ
รุ่น ลัวร์
K-14682X-4-CP

ราคาปกติ    7,544.-  

ราคาพิเศษ  4,430.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงลงอ่างและยืนอาบ
K-882X-CP

ราคาปกติ    6,447.- 

ราคาพิเศษ  4,380.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

วาล์วปิด-เปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ 
K-74096T-4CD-CP

ราคาปกติ    3,745.-  

ราคาพิเศษ  2,180.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน
K-99979T-4CD-CP

ราคาปกติ    3,959.-  

ราคาพิเศษ  2,220.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
รุ่น คัฟ
K-99257X-4CD-CP

ราคาปกติ    4,087.-  

ราคาพิเศษ  2,290.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-99258X-4CD-CP

ราคาปกติ    4,655.-  

ราคาพิเศษ  2,600.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน
K-R99978T-4CD-CP

ราคาปกติ    3,708.-  

ราคาพิเศษ  2,090.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น คัฟ
K-R99252X-4CD-CP

ราคาปกติ    3,884.-  

ราคาพิเศษ  2,190.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น จูลายน์
K-R99253X-4CD-CP

ราคาปกติ    4,087.-  

ราคาพิเศษ  2,290.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ
K-73193T-4CD-CP

ราคาปกติ    4,120.-  

ราคาพิเศษ  2,300.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-R99254X-4CD-CP

ราคาปกติ    4,312.-  

ราคาพิเศษ  2,420.-

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น สเตย์ท
K-99255X-4CD-CP

ราคาปกติ    4,943.-  

ราคาพิเศษ  2,790.-

Cold Water Shower Valve
วาล์วน้ำาเย็น หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา

รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-15136X-S-CP

ราคาปกติ    3,231.-  

ราคาพิเศษ  1,840.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น ฟีเนียล
K-11630X-CP

ราคาปกติ    4,922.-  

ราคาพิเศษ  2,870.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น คัฟ
K-45658X-CP

ราคาปกติ    2,557.-  

ราคาพิเศษ  1,490.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น ทอธ
K-74046X-CP

ราคาปกติ    2,140.-  

ราคาพิเศษ  1,250.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น อาร์เชอร์
K-8452X-CP

ราคาปกติ    3,799.-  

ราคาพิเศษ  2,120.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา
และเกลียวข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
K-10384X-CP

ราคาปกติ    4,922.-  

ราคาพิเศษ  2,870.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา
K-15136X-CP

ราคาปกติ    3,306.-  

ราคาพิเศษ  1,930.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา
รุ่น คัฟ
K-45657X-CP

ราคาปกติ    3,692.-  

ราคาพิเศษ  2,150.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น เอเลเวชั่น
K-11633X-CP

ราคาปกติ    3,424.-  

ราคาพิเศษ  1,750.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำาพร้อมตัวปรับทางน้ำา
และเกลียวข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท
K-37343X-CP

ราคาปกติ    5,339.-  

ราคาพิเศษ  3,130.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น สเตย์ท
K-37344X-CP

ราคาปกติ    4,622.-  

ราคาพิเศษ  2,690.-

Bath Spout with Diverter

Bath Spout without Diverter

Bath Spout with Diverter for Handshower
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ขอแขวนหัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล 
K-98349X-CP

ราคาปกติ    1,712.-  

ราคาพิเศษ  1,000.-

ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาร์เชอร์
K-8451X-CP

ราคาปกติ    4,644.-  

ราคาพิเศษ  2,600.-

ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สเตย์ท
K-45416X-CP

ราคาปกติ    5,939.-  

ราคาพิเศษ  3,450.-

ขอแขวนฝักบัวพร้อมสายฝักบัว 
รุ่น แอร์ฟอยล์
K-37273X-CP

ราคาปกติ    6,056.-  

ราคาพิเศษ  3,400.-

Wall-Mount Connection

Bracket

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล 
K-98352X-CP

ราคาปกติ    2,140.-  

ราคาพิเศษ  1,250.-

ข้อต่อพร้อมขอแขวนสำาหรับฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอ็กซ์เฮล
K-98354X-CP

ราคาปกติ    3,210.-  

ราคาพิเศษ  1,870.-

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง
รุ่น อาร์เชอร์
K-8450X-CP

ราคาปกติ    2,301.-  

ราคาพิเศษ  1,290.-

ข้อต่อแบบติดผนัง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72796T-CP

ราคาปกติ    2,761.-  

ราคาพิเศษ  1,550.-

ข้อต่อสำาหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง
K-16381X-CP

ราคาปกติ    1,412.-  

ราคาพิเศษ  820.-

ข้อต่อแบบติดผนัง
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72796T-BV

ราคาปกติ    3,424.-  

ราคาพิเศษ  1,920.-

สายฝักบัว
SP831727-CP

ราคาปกติ    910.-

ราคาพิเศษ  630.-

สายฝักบัวสายอ่อน
K-11628X-CP

ราคาปกติ    1,712.-

ราคาพิเศษ  1,160.-

สายน้ำาดี 16”
K-1177889

ราคาปกติ    341.-

ราคาพิเศษ  185.-

สายน้ำาดี 18”
K-1177890

ราคาปกติ    377.-

ราคาพิเศษ  199.-

Shower Hose

Hose
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Bathroom
Accessories
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�

Designed to Inspire
ดีไซน์สร้�งสรรค์แรงบันด�ลใจ
ศิลปะและการออกแบบคืือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินของโคห์เลอร์
ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัท โคห์เลอร์นำาเสนอนวัตกรรมทางการออกแบบท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในสินค้าทุกระดับ

บริษัทยังให้คำาม่ันใการออกแบบท่ีสะท้อนถึงงานศิลปะ และพยายามในการนำาเสนอ
สุนทรียภาพในการใช้ชีวิต "Gracious Living" สำาหรับลูกค้าท่ีมีรสนิยมแตกต่างกัน

Ease of Installation
ติดตั้งง่�ย
การติดตั้งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์
โดยสินค้าจะประกอบมาสำาเร็จมากที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และลดโอกาส
สูญหายของชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้จะมีอุปกรณ์จำาเป็นสำาหรับการติดตั้ง
มาพร้อมกับสินค้าด้วย

Finish with Confidence
มั่นใจในคว�มเง�ง�มที่ย�วน�น
ก๊อกน้ำาโคห์เลอร์ผ่านการเคลือบด้วยนิเกิลและโครเมี่ยม ซึ่งหนากว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทยอย่างน้อย 2 เท่า ทำาให้ผิวเคลือบติดทนไม่ลอกง่ายและความเงางาม
ได้อย่างยาวนาน

ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือที่ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมง สำาหรับผิวเคลือบ
ก๊อกน้ำา ฝักบัวและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำา และผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือ
กว่า 69 ช่ัวโมง สำาหรับผิวเคลือบสะดืออ่างล้างหน้า ซ่ึงมากกว่าท่ีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทยกำาหนดถึง 6 เท่า และ 12 เท่า ตามลำาดับ โดยท่ีผิวเคลือบยังไม่ลอก
เพื่อความมั่นใจในความคงทนและเงางามของก๊อกน้ำาโคห์เลอร์

ทำาความสะอาดง่าย เพียงใช้ผ้านุ่มชุบน้ำาเปล่าหรือน้ำาสบู่อย่างอ่อน ลูบบนผิวก๊อกน้ำา
ส่ิงสกปรกก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย และผิวจะกลับมาเงางามเป็นประกายดุจเดิม

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Artifacts   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น อ�ร์ทิแฟคส์ Artifacts   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น อ�ร์ทิแฟคส์

K-72568T-BV

K-72571T-BV

K-72572T-BV

K-72573T-BV

K-72576T-BV

K-72568T-CP

K-72571T-CP

K-72572T-CP

K-72573T-CP

K-72576T-CP

ราคาปกติ 12,038.-

ราคาปกติ 10,700.-

ราคาปกติ 9,363.-

ราคาปกติ 10,700.-

ราคาปกติ 20,063.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
ขนาด 689 x 89 x 610 มม.

ที่ใส่กระดาษชำาระ
ขนาด 224 x 152 x 159 มม.

ที่ใส่กระดาษชำาระแนวตั้ง
ขนาด 144 x 170 x 162 มม.

ห่วงแขวนผ้า
ขนาด 65 x 142 x 218 มม.

ขอแขวนผ้าคู่
ขนาด 65 x 70 x 124 มม.

ราคาปกติ 8,560.-

ราคาปกติ 8,025.-

ราคาปกติ 4,280.-

ราคาปกติ 7,490.-

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 6,800.-

ราคาพิเศษ 6,000.-

ราคาพิเศษ 5,250.-

ราคาพิเศษ 6,000.-

ราคาพิเศษ 11,200.-

ราคาพิเศษ 4 ,800.-

ราคาพิเศษ 4,500.-

ราคาพิเศษ 2,390.-

ราคาพิเศษ 4,200.-

ราคาพิเศษ 8,990.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Kumin   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น คูมิน July   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น จูล�ยน์

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-97882T-CP
ขนาด 610 x 76 x 27 มม.

ราคาปกติ   2,333.-

ราคาพิเศษ 1,310.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-97897T-CP
ขนาด 24 x 85 x 65 มม.

ราคาปกติ   963.-

ราคาพิเศษ 540.-
ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-45400T-CP
ขนาด 610 x 180 x 97 มม.

ราคาปกติ   6,420.-

ราคาพิเศษ 3,590.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-9315T-CP
ขนาด 610 x 149 x 32 มม.

ราคาปกติ   3,478.-

ราคาพิเศษ 1,950.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-45402T-CP
ขนาด 177 x 83 x 32 มม.

ราคาปกติ   1,990.-

ราคาพิเศษ 1,120.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-45397T-CP
ขนาด 610 x 148 x 32 มม.

ราคาปกติ   4,633.-

ราคาพิเศษ 2,590.-

ที่ใส่กระดาษชำาระคู่แบบมีฝาปิด
K-72903T-S
ขนาด 158 x 285 x 151 มม.

ราคาปกติ   4,494.-

ราคาพิเศษ 2,550.-

ที่วางสบู่
K-45395T-CP
ขนาด 120 x 115 x 37 มม.

ราคาปกติ   1,712.-

ราคาพิเศษ 960.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-9314T-CP
ขนาด 457 x 103 x 32 มม.

ราคาปกติ   2,354.-

ราคาพิเศษ 1,320.-

ที่ใส่กระดาษชำาระคู่
K-9316T-CP
ขนาด 32 x 315 x 83 มม.

ราคาปกติ   2,675.-

ราคาพิเศษ 1,500.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-45394T-CP
ขนาด 37 x 71 x 37 มม.

ราคาปกติ   963.-

ราคาพิเศษ 540.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-45396T-CP
ขนาด 610 x 103 x 32 มม.

ราคาปกติ   2,675.-

ราคาพิเศษ 1,500.-

ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-45403T-CP
ขนาด 177 x 112 x 69 มม.

ราคาปกติ   2,247.-

ราคาพิเศษ 1,260.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-9317T-CP
ขนาด 102 x 83 x 32 มม.

ราคาปกติ   1,391.-

ราคาพิเศษ 780.-

ห่วงแขวนผ้า
K-45401T-CP
ขนาด 212 x 83 x 32 มม.

ราคาปกติ   1,712.-

ราคาพิเศษ 960.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-97890T-CP
ขนาด 610 x 140 x 27 มม.

ราคาปกติ   3,852.-

ราคาพิเศษ 2,160.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-97896T-CP
ขนาด 610 x 166 x 27 มม.

ราคาปกติ   5,350.-

ราคาพิเศษ 2,990.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-97878T-CP
ขนาด 457 x 76 x 27 มม.

ราคาปกติ   2,097.-

ราคาพิเศษ 1,180.-

ห่วงแขวนผ้า
K-97898T-CP
ขนาด 148 x 148 x 84 มม.

ราคาปกติ   1,284.-

ราคาพิเศษ 720.-

ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-97901T-CP
ขนาด 139 x 116 x 97 มม.

ราคาปกติ   2,033.-

ราคาพิเศษ 1,140.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Strayt   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น สเตย์ท Airfoil   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น แอร์ฟอยล์

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-98419X-CP
ขนาด 457 x 24 x 71 มม.

ราคาปกติ   4,280.-

ราคาพิเศษ 2,400.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-37059X-CP
ขนาด 69 x 457 x 21 มม.

ราคาปกติ   7,704.-

ราคาพิเศษ 4,320.-

ห่วงแขวนผ้า
K-37064X-CP
ขนาด 74 x 169 x 17 มม.

ราคาปกติ   7,169.-

ราคาพิเศษ 4,010.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-37345X-CP
ขนาด 38 x 38 x 60 มม.

ราคาปกติ   1,926.-

ราคาพิเศษ 1,080.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-37347X-CP
ขนาด 624 x 24 x 71 มม.

ราคาปกติ   5,457.-

ราคาพิเศษ 3,050.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-37060X-CP
ขนาด 69 x 609 x 21 มม.

ราคาปกติ   8,817.-

ราคาพิเศษ 4,940.-

ที่วางสบู่แบบตั้งพื้น
K-37065X-CP
ขนาด 128 x 136 x 80 มม.

ราคาปกติ   6,613.-

ราคาพิเศษ 3,700.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-9123X-CP
ขนาด 642 x 24 x 142 มม.

ราคาปกติ   5,885.-

ราคาพิเศษ 3,300.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-37061X-CP
ขนาด 114 x 609 x 21 มม.

ราคาปกติ   9,919.-

ราคาพิเศษ 5,560.-

ที่วางสบู่แบบติดผนัง
K-37066X-CP
ขนาด 128 x 98.4 x 19 มม.

ราคาปกติ   6,067.-

ราคาพิเศษ 3,400.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-9125X-CP
ขนาด 642 x 111 x 240 มม.

ราคาปกติ   16,050.-

ราคาพิเศษ 9,000.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-37062X-CP
ขนาด 184 x 611 x 96 มม.

ราคาปกติ   16,532.-

ราคาพิเศษ 9,260.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-37067X-CP
ขนาด 189 x 151 x 78 มม.

ราคาปกติ   7,704.-

ราคาพิเศษ 4,310.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-37063X-CP
ขนาด 41 x 119 x 43 มม.

ราคาปกติ   4,965.-

ราคาพิเศษ 2,780.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-37346X-CP
ขนาด 84 x 42 x 60 มม.

ราคาปกติ   2,461.-

ราคาพิเศษ 1,390.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-37350X-CP
ขนาด 162 x 24 x 90 มม.

ราคาปกติ   5,350.-

ราคาพิเศษ 3,000.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-37351X-CP
ขนาด 162 x 90 x 137 มม.

ราคาปกติ   5,885.-

ราคาพิเศษ 3,300.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Revival   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น รีไววัล Fairfax   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น แฟร์แฟกซ์

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-16148-CP
ขนาด 530 x 60 x 95 มม.

ราคาปกติ   16,264.-

ราคาพิเศษ 9,100.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคูู่่ 
K-12153-CP
ขนาด 64 x 102 x 44 มม.

ราคาปกติ   3,585.-

ราคาพิเศษ 2,010.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-16150-CP
ขนาด 683 x 60 x 95 มม.

ราคาปกติ   16,906.-

ราคาพิเศษ 9,500.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-12156-CP
ขนาด 64 x 92 x 43 มม.

ราคาปกติ   2,782.-

ราคาพิเศษ 1,560.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 30 นิ้ว
K-16147-CP
ขนาด 835 x 60 x 95 มม.

ราคาปกติ   17,762.-

ราคาพิเศษ 10,000.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-12150-CP
ขนาด 521 x 102 x 64 มม.

ราคาปกติ   5,318.-

ราคาพิเศษ 2,980.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-12151-CP
ขนาด 673 x 102 x 64 มม.

ราคาปกติ   6,110.-

ราคาพิเศษ 3,430.-

ห่วงแขวนผ้า
K-12165-CP
ขนาด 178 x 83 x 178 มม.

ราคาปกติ   3,681.-

ราคาพิเศษ 2,070.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-16143-CP
ขนาด 692 x 146 x 60 มม.

ราคาปกติ   27,071.-

ราคาพิเศษ 15,200.-

ห่วงแขวนผ้า
K-16140-CP
ขนาด 149 x 95 x 175 มม.

ราคาปกติ   12,091.-

ราคาพิเศษ 6,800.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-16141-CP
ขนาด 206 x 95 x 140 มม.

ราคาปกติ   14,338.-

ราคาพิเศษ 8,000.-

ที่วางสบู่
K-16142-CP
ขนาด 124 x 124 x 83 มม.

ราคาปกติ   12,412.-

ราคาพิเศษ 7,000.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-16146-CP
ขนาด 60 x 95 x 95 มม.

ราคาปกติ   8,111.-

ราคาพิเศษ 4,560.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยวขนาดเล็ก
K-12155-CP
ขนาด 194 x 95 x 64 มม.

ราคาปกติ   2,996.-

ราคาพิเศษ 1,680.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-12157-CP
ขนาด 165 x 86 x 121 มม.

ราคาปกติ   6,099.-

ราคาพิเศษ 3,420.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Memoirs (Stately Design)   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น เมมมัวร์ (สเตทล่ี ดีไซน์) Devonshire   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น เดวอนไชร์

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-10555-CP
ขนาด 61 x 98 x 83 มม.

ราคาปกติ   2,033.-

ราคาพิเศษ 1,140.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-10554-CP
ขนาด 254 x 85 x 61 มม.

ราคาปกติ   6,120.-

ราคาพิเศษ 3,430.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-10550-CP
ขนาด 518 x 85 x 61 มม.

ราคาปกติ   3,799.-

ราคาพิเศษ 2,130.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-10551-CP
ขนาด 670 x 85 x 61 มม.

ราคาปกติ   4,173.-

ราคาพิเศษ 2,340.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 30 นิ้ว
K-10552-CP
ขนาด 823 x 85 x 61 มม.

ราคาปกติ   4,387.-

ราคาพิเศษ 2,460.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-10563-CP
ขนาด 559 x 140 x 61 มม.

ราคาปกติ   5,885.-

ราคาพิเศษ 3,290.-

ราวแขวนผ้าคู่
K-10553-CP
ขนาด 670 x 95 x 61 มม.

ราคาปกติ   6,474.-

ราคาพิเศษ 3,620.-

ห่วงแขวนผ้า
K-10557-CP
ขนาด 191 x 73 มม.

ราคาปกติ   2,707.-

ราคาพิเศษ 1,520.-

ที่วางสบู่
K-10560-CP
ขนาด 152 x 61 มม.

ราคาปกติ   4,430.-

ราคาพิเศษ 2,480.-

ห่วงแขวนผ้า
K-487-CP
ขนาด 143 x 67 x 143 มม.

ราคาปกติ   9,951.-

ราคาพิเศษ 5,590.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-485-CP
ขนาด 505 x 70 x 48 มม.

ราคาปกติ   12,808.-

ราคาพิเศษ 7,200.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-486-CP
ขนาด 657 x 70 x 48 มม.

ราคาปกติ   13,134.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

ที่วางแก้วน้ำาและที่ใส่แปรงสีฟัน
K-10561-CP
ขนาด 130 x 61 x 61 มม.

ราคาปกติ   3,210.-

ราคาพิเศษ 1,800.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-492-CP
ขนาด 67 x 83 x 32 มม.

ราคาปกติ   6,235.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-490-CP
ขนาด 156 x 67 x 89 มม.

ราคาปกติ   11,909.-

ราคาพิเศษ 6,720.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Stillness   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น สตีลเนส Singulier   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น ซิงกูลิเยร์

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-14450-CP
ขนาด 500 x 64 x 48 มม.

ราคาปกติ   7,972.-

ราคาพิเศษ 4,460.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-15205T-CP
ขนาด 68 x 610 x 32 มม.

ราคาปกติ   4,248.-

ราคาพิเศษ 2,380.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-14451-CP
ขนาด 652 x 64 x 48 มม.

ราคาปกติ   8,988.-

ราคาพิเศษ 5,030.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-15206T-CP
ขนาด 92 x 610 x 32 มม.

ราคาปกติ   5,543.-

ราคาพิเศษ 3,110.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 30 นิ้ว
K-14452-CP
ขนาด 805 x 64 x 48 มม.

ราคาปกติ   11,663.-

ราคาพิเศษ 6,520.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-15209T-CP
ขนาด 30 x 75 x 47 มม.

ราคาปกติ   1,798.-

ราคาพิเศษ 1,020.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-15218T-CP
ขนาด 136 x 75 x 46 มม.

ราคาปกติ   2,343.-

ราคาพิเศษ 1,320.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-15217T-CP
ขนาด 75 x 108 x 147 มม.

ราคาปกติ   6,013.-

ราคาพิเศษ 3,370.-

ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-15207T-CP
ขนาด 150 x 147 x 119 มม.

ราคาปกติ   6,292.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

ห่วงแขวนผ้า
K-15208T-CP
ขนาด 120 x 234 x 32 มม.

ราคาปกติ   2,557.-

ราคาพิเศษ 1,430.-

ชั้นวางของ
K-15215T-CP
ขนาด 110 x 610 x 32 มม.

ราคาปกติ   6,292.-

ราคาพิเศษ 3,520.-

ห่วงแขวนผ้า
K-14456-CP
ขนาด 225 x 64 x 152 มม.

ราคาปกติ   6,420.-

ราคาพิเศษ 3,590.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-14455-CP
ขนาด 572 x 116 x 48 มม.

ราคาปกติ   12,123.-

ราคาพิเศษ 6,770.- ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-15213T-CP
ขนาด 240 x 610 x 78 มม.

ราคาปกติ   16,211.-

ราคาพิเศษ 9,050.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-14459-CP
ขนาด 76 x 102 x 160 มม.

ราคาปกติ   8,025.-

ราคาพิเศษ 4,490.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-14458-CP
ขนาด 48 x 38 x 35 มม.

ราคาปกติ   3,659.-

ราคาพิเศษ 2,050.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Loure   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น ลัวร์ Coralais   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น คอรัลลิส

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-11581T-CP
ขนาด 610 x 64 x 95 มม.

ราคาปกติ   8,164.-

ราคาพิเศษ 4,570.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-13433T-CP
ขนาด 60 x 60 x 28 มม.

ราคาปกติ   770.-

ราคาพิเศษ 450.-

ห่วงแขวนผ้า
K-13435T-CP
ขนาด 181 x 93 x 200 มม.

ราคาปกติ   1,391.-

ราคาพิเศษ 780.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-13457T-CP
ขนาด 56 x 93 x 59 มม.

ราคาปกติ   1,434.-

ราคาพิเศษ 810.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-13448T-CP
ขนาด 250 x 609 x 92 มม.

ราคาปกติ   10,807.-

ราคาพิเศษ 6,040.-

ที่วางสบู่
K-13429T-CP
ขนาด 116 x 127 x 59 มม.

ราคาปกติ   1,766.-

ราคาพิเศษ 990.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-13447T-CP
ขนาด 152 x 600 x 55 มม.

ราคาปกติ   4,911.-

ราคาพิเศษ 2,750.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-13430T-CP
ขนาด 93 x 457 x 59 มม.

ราคาปกติ   2,268.-

ราคาพิเศษ 1,270.-
ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-13459T-CP
ขนาด 147 x 93 x 59 มม.

ราคาปกติ   2,268.-

ราคาพิเศษ 1,270.-
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-13431T-CP
ขนาด 93 x 610 x 59 มม.

ราคาปกติ   2,504.-

ราคาพิเศษ 1,410.-ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-13434T-CP
ขนาด 93 x 159 x 59 มม.

ราคาปกติ   1,712.-

ราคาพิเศษ 960.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-13428T-CP
ขนาด 115 x 609 x 64 มม.

ราคาปกติ   3,520.-

ราคาพิเศษ 1,970.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-11582T-CP
ขนาด 610 x 137 x 95 มม.

ราคาปกติ   9,919.-

ราคาพิเศษ 5,590.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-11745T-CP
ขนาด 630 x 280 x 157 มม.

ราคาปกติ   27,553.-

ราคาพิเศษ 15,390.-

ห่วงแขวนผ้า
K-11587T-CP
ขนาด 305 x 70 x 95 มม.

ราคาปกติ   7,426.-

ราคาพิเศษ 4,160.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-11583T-CP
ขนาด 51 x 120 x 128 มม.

ราคาปกติ   7,554.-

ราคาพิเศษ 4,250.-

ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-11584T-CP
ขนาด 137 x 108 x 79 มม.

ราคาปกติ   8,806.-

ราคาพิเศษ 4,960.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Lison   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น ลิซซัน Eolia   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� รุ่น อีโอเลีย

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-18432X-CP
ขนาด 248 x 610 x 178 มม.

ราคาปกติ   8,271.-

ราคาพิเศษ 4,620.-

ขอสำาหรับแขวนผ้าแบบคู่
K-18424X-CP
ขนาด 70 x 38 x 54 มม.

ราคาปกติ   1,391.-

ราคาพิเศษ 780.-

ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน
K-17529T-CP
ขนาด 681 x 254 x 71 มม.

ราคาปกติ   6,420.-

ราคาพิเศษ 3,590.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
K-17526T-CP
ขนาด 55 x 45 x 55 มม.

ราคาปกติ   749.-

ราคาพิเศษ 430.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-17522T-CP
ขนาด 686 x 80 x 55 มม.

ราคาปกติ   4,633.-

ราคาพิเศษ 2,600.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-17523T-CP
ขนาด 159 x 80 x 55 มม.

ราคาปกติ   1,990.-

ราคาพิเศษ 1,120.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-17521T-CP
ขนาด 686 x 80 x 55 มม..

ราคาปกติ   2,504.-

ราคาพิเศษ 1,420.-

ที่วางสบู่
K-17524T-CP
ขนาด 126 x 97 x 55 มม.

ราคาปกติ   1,423.-

ราคาพิเศษ 800.- 

ที่วางแก้วน้ำาและที่ใส่แปรงสีฟัน
K-17525T-CP
ขนาด 126 x 97 x 55 มม.

ราคาปกติ   1,594.-

ราคาพิเศษ 900.-
ชั้นวางของแบบกระจก
K-17520T-CP
ขนาด 585 x 109 x 55 มม.

ราคาปกติ   3,371.-

ราคาพิเศษ 1,890.-
ที่ใส่แปรงขัดห้องน้ำา
K-17530T-ST
ขนาด 371 x 85 x 85 มม.

ราคาปกติ   1,990.-

ราคาพิเศษ 1,120.-ห่วงแขวนผ้า
K-17528T-CP
ขนาด 155 x 45 x 55 มม.

ราคาปกติ   1,102.-

ราคาพิเศษ 630.-

ถังขยะ
K-17531T-ST
ขนาด 315 x 210 x 210 มม.

ราคาปกติ   2,557.-

ราคาพิเศษ 1,440.-

ราวแขวนผ้าคู่ 24 นิ้ว
K-18431X-CP
ขนาด 140 x 692 x 54 มม.

ราคาปกติ   3,852.-

ราคาพิเศษ 2,160.-

ห่วงแขวนผ้า
K-18423X-CP
ขนาด 151 x 38 x 186 มม.

ราคาปกติ   1,070.-

ราคาพิเศษ 610.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-18420X-CP
ขนาด 84 x 457 x 54 มม.

ราคาปกติ   2,097.-

ราคาพิเศษ 1,180.-

ที่วางสบู่
K-18425X-CP
ขนาด 140 x 93 x 62 มม.

ราคาปกติ   1,263.-

ราคาพิเศษ 720.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-18421X-CP
ขนาด 84 x 610 x 54 มม.

ราคาปกติ   2,333.-

ราคาพิเศษ 1,310.-

ที่วางแก้วน้ำาและที่ใส่แปรงสีฟัน
K-18426X-CP
ขนาด 110 x 123 x 62 มม.

ราคาปกติ   1,380.-

ราคาพิเศษ 780.-

ชั้นวางของแบบกระจก
K-18427X-CP
ขนาด 111 x 500 x 62 มม.

ราคาปกติ   2,761.-

ราคาพิเศษ 1,560.-

ที่ใส่กระดาษชำาระแบบมีฝาปิด
K-18428X-CP
ขนาด 117 x 38 x 54 มม.

ราคาปกติ   1,926.-

ราคาพิเศษ 1,080.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KOHLER Bathroom Accessories   อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
K-8725X
ขนาด 673 x 102 x 97 มม.

สีขาว ราคาปกติ   2,354.-

 ราคาพิเศษ 1,380.-

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
K-8724X
ขนาด 521 x 102 x 97 มม.

สีขาว ราคาปกติ   1,958.-

 ราคาพิเศษ 1,140.-

ที่วางสบู่ (ใหญ่)
K-8737X
ขนาด 306 x 113 x 154 มม.

สีขาว ราคาปกติ   813.-

 ราคาพิเศษ 480.-

ห่วงแขวนผ้า
K-8726X
ขนาด 197 x 54 x 184 มม.

สีขาว ราคาปกติ   1,177.-

 ราคาพิเศษ 695.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
K-8738X
ขนาด 175 x 100 x 167 มม.

สีขาว ราคาปกติ   685.-

 ราคาพิเศษ 400.-

ที่วางสบู่ (เล็ก)
K-8736X
ขนาด 192 x 102 x 155 มม.

สีขาว ราคาปกติ   621.-

 ราคาพิเศษ 370.-

Shower Doors
บริการติดตั้ง

และวัดพื้นที่หน้างานฟรี*
*เฉพาะพื้นที่ให้บริการตามที่กำาหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย
www.kohlerthai.com

ตู้/ฉากกั้นอาบน้ำา
ผลลัพธ์แห่งการสร้างสรรค์ เพื่อประสบการณ์การอาบน้ำาที่สมบูรณ์แบบ
ของโคห์เลอร์ให้คุณเลือกสรรได้ตามความพึงพอใจ ตั้งแต่ฉากกั้นอาบน้ำา
ถาดรองอาบหรือตู้อาบน้ำา เพื่อสัมผัสที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริงด้วย
นวัตกรรมการออกแบบ ที่เน้นวัสดุอันหรูหราและคงทน หลากหลายสไตล์ 
ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ เพ่ือบ้านหลังใหม่หรือช่วยเติมความ
มีชีวิตชีวาให้ทันสมัยขึ้นสำาหรับบ้านหลังเดิม

*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ
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Shower Doors

ดีไซน์ที่หรูหรา
จากแรงบันดาลใจสไตล์ยุโรป
สู่ฉากกั้นอาบน้ำาดีไซน์สวยของโคห์เลอร์
ที่จะช่วยเติมเต็มความพึงพอใจ
เพื่อคุณโดยเฉพาะ

เทคโนโลยี CleanCoat
ฉากกั้นอาบน้ำาทุกรุ่นของโคห์เลอร์ใช้เทคโนโลยี CleanCoat นวัตกรรมล่าสุดที่มีคุณสมบัติ
ในการป้องกันคราบน้ำา คราบสบู่หรือคราบสกปรกไม่ให้ตกค้างท่ีพ้ืนผิว จึงทำาความสะอาดง่าย
ให้ความสวยงามและดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ

คุณภาพที่เป็นเลิศ
ด้วยมาตรฐานระดับโลกของโคห์เลอร์
ฉากกั้นอาบน้ำาทุกรุ่นจึงได้รับการ
ผลิตจากกระจกและชิ้นส่วนโลหะ
คุณภาพเยี่ยมทุกชิ้น

รูปแบบที่หลากหลาย
ห้องอาบน้ำาของโคห์เลอร์มีหลากสไตล์
พร้อมให้คุณเลือกสรร ลงตัวกับ
ทุกพื้นที่และทุกรูปแบบของการตกแต่ง

รองรับกับหลักสรีรศาสตร์
จัดสรรพื้นที่ภายในได้อย่างลงตัว
ทั้งชั้นวางสบู่และแชมพู เก้าอี้นั่งอาบ
หรือห้องอาบน้ำาเปิดโล่ง สะดวกสบาย
เป็นมิตรต่อการใช้งาน เพื่อบรรยากาศ
ในการอาบน้ำาอันสมบูรณ์แบบของคุณ

กระจกเทมเปอร์ที่คงทนถาวร
ผลิตจากกระจกเทมเปอร์ความหนา 4 -10 มม. ให้ความทนทาน
และแข็งแกร่งดุจเดียวกับกระจกนิรภัยรถยนต์ มั่นใจในความ
ปลอดภัยหากเกิดการแตกร้าว

  คุณภาพที่เป็นเลิศ
• โคห์เลอร์ใช้โลหะที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน
  ของสหรัฐอเมริกาเลขที่ 6063 และ 6436 ซึ่งผ่านการทดสอบ
  โดยการพ่่นกรดเกลือทิ้งไว้ไม่ต่ำากว่า 96 ชั่วโมง

• บานพับสแตนเลส ทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน
  ผ่านการทดสอบโดยการเปิด-ปิดบานพับเหมือนการใช้งานจริง
  ได้ถึง 50,000 ครั้ง

• อุปกรณ์ชุบโครเมี่ยม ให้ความเงางามและทนทานเป็นพิเศษ
  

• มือจับสแตนเลส 304 คุณภาพพรีเมี่ยม จับถนัด
  และมั่นคงตลอดการใช้งาน

  รองรับกับหลักสรีรศาสตร์
• ด้วยการผสมผสานระบบการจัดชั้นวางของและความจุที่มากถึง
  22 ลิตร สร้างพื้นที่ในการอาบน้ำาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลงตัว
  กับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมในการอาบน้ำาของคุณ

• ขอแขวนขนาด 29 มม. ลิขสิทธิ์เฉพาะของการออกแบบ
  ให้คุณมั่นใจในการจัดชั้นวางของอย่างมั่นคง

• มือจับประตูและรางเลื่อน ออกแบบมาอย่างประสานกัน
  สร้างความต่อเนื่องและกลมกลืนโดยรอบ
  

• ส่วนประกอบที่ถอดเลื่อนได้ เพิ่มความง่ายดายในการติดตั้ง
  และทำาความสะอาด

ระบบเคลือบหลายชั้นคุณภาพสูง
ด้วยระบบการเคลือบผิวหลายชั้น ป้องกันอันตราย
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหากกระจกแตกออก

กระจกนิรภัยสุดยอดนวัตกรรม

KOHLER CleanCoat กระจกทั่วไป
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตู้อาบน้ำาบานเลื่อนแบบโค้ง เฟรมสีขาว
รุ่น นาทีโอ
K-17116X-C-O
• ขนาดมาตรฐาน 900 x 900 x 1850 มม. (ไม่มีขนาดสั่งตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 6 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมพ่นเคลือบสีขาวด้วยระบบ พาวเดอร์ โคท
• รางเลื่อนทำาจากไนลอน เหล็กกล้า
• ขอบกระจกปิดทับด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันคราบน้ำาและคราบดำา
• ติดตั้งง่าย เพราะประกอบชิ้นส่วนสำาคัญให้ก่อนการจัดส่ง
• ทิศทางการเปิด เลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวามือ (เมื่อหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   29,425.-

ราคาพิเศษ 17,700.-

ตู้อาบน้ำาบานเลื่อนแบบโค้ง เฟรมสีขาว
รุ่น นาทีโอ
K-98641X-C-O
• ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดสั่งตัด)

ราคาปกติ   33,170.-

ราคาพิเศษ 19,800.-

ถาดรองอาบน้ำาแบบโค้งพร้อมสะดือน้ำาทิ้ง
K-17226X-DR-0
• ขนาด 923 x 923 x 150 มม.
• ทำาจากอะคริลิกผสมสารกันลื่น

ราคาปกติ   12,359.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

ธรณีประตูแบบโค้ง
K-15281T-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   6,853.-

ราคาพิเศษ 4,070.-

ตู้อาบน้ำาบานเลื่อน 4 เหลี่ยม เฟรมสีขาว
รุ่น โอดีออน
K-17117X-C-O
• ขนาดมาตรฐาน 900 x 900 x 1850 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 4 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมพ่นเคลือบสีขาวด้วยระบบ พาวเดอร์ โคท
• รางเล่ือนทำาจากไนลอน เหล็กกล้า
• ขอบกระจกปิดทับด้วยพลาสติก เพ่ือป้องกันคราบน้ำาและคราบดำา
• ติดต้ังง่าย เพราะประกอบช้ินส่วนสำาคัญให้ก่อนการจัดส่ง
• ทิศทางการเปิด เล่ือนได้ท้ังซ้ายและขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   28,088.-

ราคาพิเศษ 16,700.-

ฉากกั้นบานเลื่อน สีเงิน
รุ่น พาราเรล
K-36962X-CR1-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1100 x 1850 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• รางเล่ือนทันสมัย ทำาให้ระบายน้ำาและทำาความสะอาดได้ง่าย
• ล้อเล่ือนเหล็กเคล่ือนท่ีได้ดี เงียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม 
  ไม่ฝืดเม่ือโดนน้ำา ใช้งานได้นาน
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่
• ทิศทางการเปิด ประตูเล่ือนได้ท้ัง 2 ด้าน

ราคาปกติ   25,894.-

ราคาพิเศษ 15,500.-

ฉากกั้นบานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ สีเงิน
รุ่น พาราเรล
K-36963X-CR1-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1400 x 1850 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• ช้ันวางของแบบบูรณาการ มีพ้ืนท่ีวางของขนาดใหญ่ 
  และรับน้ำาหนักได้ถึง 22 กก.
• รางเล่ือนทันสมัย ทำาให้ระบายน้ำาและทำาความสะอาดได้ง่าย
• ล้อเล่ือนเหล็กเคล่ือนท่ีได้ดี เงียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม 
  ไม่ฝืดเม่ือโดนน้ำา ใช้งานได้นาน
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่
• ทิศทางการเปิด ประตูเล่ือนได้ท้ัง 2 ด้าน

ราคาปกติ   39,323.-

ราคาพิเศษ 23,380.-

ถาดรองอานน้ำา 4 เหลี่ยม พร้อมสะดือน้ำาทิ้ง
K-17230X-DR-0
• ขนาด 923 x 923 x 150 มม.
• ทำาจากอะคริลิกผสมสารกันลื่น

ราคาปกติ   12,359.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม
K-37070X-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   7,110.-

ราคาพิเศษ 4,230.-

ธรณีประตู แบบตรง
K-37076X-0
• ขนาด 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   3,879.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

ธรณีประตู แบบตรง
K-37077X-0
• ขนาด 1500 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   4,526.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

ตู้อาบน้ำาบานเลื่อน 4 เหลี่ยม เฟรมสีขาว
รุ่น โอดีออน
K-98642X-C-O
• ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)

ราคาปกติ   31,565.-

ราคาพิเศษ 18,900.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฉากกั้นอ่างอาบน้ำาบานเลื่อน สีเงิน
รุ่น พาราเรล
K-36964X-CR1-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1600 x 1500 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• รางเล่ือนทันสมัย ทำาให้ระบายน้ำาและทำาความสะอาดได้ง่าย
• ล้อเล่ือนเหล็กเคล่ือนท่ีได้ดี เงียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม 
  ไม่ฝืดเม่ือโดนน้ำา ใช้งานได้นาน
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่
• ทิศทางการเปิด ประตูเล่ือนได้ท้ัง 2 ด้าน

ราคาปกติ   35,053.-

ราคาพิเศษ 20,840.-

ฉากกั้นอาบน้ำาแบบเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน 1 บานเปิด 2 บานปิดถาวร
รุ่น แมทเทีย
K-37459X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1300 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• การดีไซน์แบบก่ึงบานเปลือยทำาให้ตู้อาบน้ำาดูโปร่ง และมีสไตล์
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• โครงสร้างสามารถปรับลดหรือขยายได้ถึง 29 มม.
  ภายใต้ลิขสิทธ์ิเฉพาะของโคห์เลอร์ เลขท่ี 200820150737.1
• มือจับทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ดึงไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   41,730.-

ราคาพิเศษ 24,900.-

ฉากกั้นอาบน้ำาแบบเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวร
รุ่น แมทเทีย
K-37460X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• การดีไซน์แบบก่ึงบานเปลือย ทำาให้ตู้อาบน้ำาดูโปร่ง และมีสไตล์
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• โครงสร้างสามารถปรับลดหรือขยายได้ถึง 29 มม.
  ภายใต้ลิขสิทธ์ิเฉพาะของโคห์เลอร์ เลขท่ี 200820150737.1
• มือจับทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ดึงไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   28,569.-

ราคาพิเศษ 17,010.-

ตู้อาบน้ำา 5 เหลี่ยม แบบเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน 
รุ่น แมทเทีย
K-37461X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• การดีไซน์แบบก่ึงบานเปลือยทำาให้ตู้อาบน้ำาดูโปร่ง และมีสไตล์
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• โครงสร้างสามารถปรับลดหรือขยายได้ถึง 29 มม.
  ภายใต้ลิขสิทธ์ิเฉพาะของโคห์เลอร์ เลขท่ี 200820150737.1
• มือจับทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ดึงไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   53,500.-

ราคาพิเศษ 31,800.-

ฉากกั้นอ่างอาบน้ำาบานเลื่อนพร้อมชั้นวางของ สีเงิน
รุ่น พาราเรล
K-36965X-CR1-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1700 x 1500 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• รางเล่ือนทันสมัย ทำาให้ระบายน้ำาและทำาความสะอาดได้ง่าย
• ล้อเล่ือนเหล็กเคล่ือนท่ีได้ดี เงียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม 
  ไม่ฝืดเม่ือโดนน้ำา ใช้งานได้นาน
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่
• ทิศทางการเปิด ประตูเล่ือนได้ท้ัง 2 ด้าน

ราคาปกติ   38,536.-

ราคาพิเศษ 22,910.-

ฉากกั้นอาบน้ำาบานเดี่ยว บานเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน
รุ่น แมทเทีย
K-37458X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 800 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• การดีไซน์แบบก่ึงบานเปลือยทำาให้ตู้อาบน้ำาดูโปร่ง และมีสไตล์
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• โครงสร้างสามารถปรับลดหรือขยายได้ถึง 29 มม.
  ภายใต้ลิขสิทธ์ิเฉพาะของโคห์เลอร์ เลขท่ี 200820150737.1
• มือจับทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ดึงไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   32,100.-

ราคาพิเศษ 19,200.-

ธรณีประตู แบบตรง
K-37076X-0
• ขนาด 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   3,879.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

ธรณีประตู แบบตรง
K-37076X-0
• ขนาด 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   3,879.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

ธรณีประตู 5 เหลี่ยม สีขาว เข้ามุม
K-37074X-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   5,821.-

ราคาพิเศษ 3,460.-

มือจับ
ที่จำาหน่าย

มือจับ
ที่จำาหน่าย

มือจับ
ที่จำาหน่าย

มือจับ
ที่จำาหน่าย

ธรณีประตู แบบตรง
K-37077X-0
• ขนาด 1500 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   4,526.-

ราคาพิเศษ 2,690.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตู้อาบน้ำาแบบเปิด กึ่งบานเปลือย L-Shape สีเงิน
รุ่น แมทเทีย
K-37462X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• การดีไซน์แบบก่ึงบานเปลือยทำาให้ตู้อาบน้ำาดูโปร่ง และมีสไตล์
• เฟรมอลูมิเนียมชุบสีด้วยระบบ อโนไดซ์ (Anodizing)
• โครงสร้างสามารถปรับลดหรือขยายได้ถึง 29 มม.
  ภายใต้ลิขสิทธ์ิเฉพาะของโคห์เลอร์ เลขท่ี 200820150737.1
• มือจับทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ดึงไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   53,500.-

ราคาพิเศษ 31,800.-

ฉากกั้นอาบน้ำาบานเปลือย แบบพับ 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวร
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-36946X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 900 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• บานพับผ่านการทดสอบการเปิด-ปิด เสมือนการใช้งานจริง 200,000 คร้ัง
  หรือ 20 เท่า ของมาตรฐานนานาชาติ หรือเทียบเท่าอายุการใช้งาน 15 ปี
• บานพับปิดอัตโนมัติ ภายใต้การออกแบบท่ีเรียกว่า 30 degree homing feature
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่ ทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ผลักไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   28,676.-

ราคาพิเศษ 17,100.-

ตู้อาบน้ำาบานเปลือยแบบพับ L-Shape 1 บานเปิด 2 บานปิดถาวร
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-36950X-C-SHP
• ขนาดมาตรฐาน 1100 x 1000 x 1900 มม. (ไม่มีขนาดส่ังตัด)
• กระจกนิรภัยหนา 8 มม. เคลือบผิวกระจกด้วยระบบ CleanCoat
• บานพับผ่านการทดสอบการเปิด-ปิด เสมือนการใช้งานจริง 200,000 คร้ัง
  หรือ 20 เท่า ของมาตรฐานนานาชาติ หรือเทียบเท่าอายุการใช้งาน 15 ปี
• บานพับปิดอัตโนมัติ ภายใต้การออกแบบท่ีเรียกว่า 30 degree homing feature
• มือจับสไตล์โมเดิร์น ไม่ล่ืนแม้จะจับด้วยมือท่ีมีคราบสบู่ ทำาจากสแตนเลส 304
• ทิศทางการเปิด ผลักไปทางขวามือ (เม่ือหันหน้าเข้าประตู)

ราคาปกติ   56,710.-

ราคาพิเศษ 33,750.-

ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม
K-37071X-0
• ขนาด 1200 x 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   7,752.-

ราคาพิเศษ 4,610.-

ธรณีประตู แบบตรง
K-37076X-0
• ขนาด 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   3,879.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

มือจับ
ที่จำาหน่าย

ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม
K-37070X-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   7,110.-

ราคาพิเศษ 4,230.-

ชั้นวางของ
ความสูง 1000 มม.
K-17233X-0
• ขนาด 1000 มม.
• ทำาจากอะคริลิค

ราคาปกติ   4,312.-

ราคาพิเศษ 2,590.-

ธรณีประตู 5 เหลี่ยม เข้ามุม
K-37074X-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   5,821.-

ราคาพิเศษ 3,460.-

ธรณีประตูแบบโค้ง
K-15281T-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   6,853.-

ราคาพิเศษ 4,070.-

ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม
K-37069X-0
• ขนาด 900 x 900 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   6,853.-

ราคาพิเศษ 4,070.-

K-37070X-0
• ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

ราคาปกติ   7,110.-

ราคาพิเศษ 4,230.-

K-37077X-0
• ขนาด 1500 x 60 มม.

ราคาปกติ   4,526.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

K-37071X-0
• ขนาด 1200 x 1200 x 60 มม.

ราคาปกติ   7,752.-

ราคาพิเศษ 4,610.-

ธรณีประตูแบบตรง
K-37076X-0
• ขนาด 1200 x 60 มม.
• ทำาจากหินเทียมเคลือบเจล
• ดีไซน์แบบคอนเทมโพรารี่

ราคาปกติ   3,879.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

ชั้นวางของ
ความสูง 1830 มม.
K-17232X-0
• ขนาด 1830 มม.
• ทำาจากอะคริลิค

ราคาปกติ   5,168.-

ราคาพิเศษ 3,070.-

ถาดรองอาบน้ำาแบบโค้ง
พร้อมสะดือน้ำาทิ้ง
K-17226X-DR-0
• ขนาด 923 x 923 x 150 มม.
• ทำาจากอะคริลิคผสมสารกันลื่น

ราคาปกติ   12,359.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

ถาดรองอาบน้ำา 4 เหลี่ยม
พร้อมสะดือน้ำาทิ้ง
K-17230X-DR-0
• ขนาด 923 x 923 x 150 มม.
• ทำาจากอะคริลิคผสมสารกันลื่น

ราคาปกติ   12,359.-

ราคาพิเศษ 7,350.-
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WHIRLPOOLS & BATHS
Experience a natural feel

Massage System | BubbleMassage™ | Dual System | Proflex Whirlpool™ | Plain Bath



เติมเต็มบรรยากาศและความรู้สึกสปาด้วยพรายฟองและแรงดันน้ำาที่ให้น้ำาหนักเหมือนการนวดด้วยมือ 
เพิ่มสัมผัสความผ่อนคลายอีกระดับด้วยหมอนนวดแบบสามมิติและหัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling 
Massage นวดแบบไล่ระดับให้ความรู้สึกสบาย  ผสานเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโคห์เลอร์ด้วยดีไซน์ ที่
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรังสรรค์อ่างอาบน้ำา
ที่ตอบสนองสุนทรียภาพแห่งการอาบน้ำา

หมอนนวดแบบ 3 มิติ
• นวดคอและบ่าได้ผ่อนคลายกว่า ด้วยหมอนนวดได้แบบ 
3 มิติ

• มีระบบทำาความร้อน เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
โลหิต และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น

• มั่นใจในความปลอดภัยด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน และกัน
น้ำาเป็นพิเศษ

แรงดันน้ำ�ที่นวดใกล้เคียงกับน้ำ�หนักมือคนจริงๆ
• แรงดันน้ำาจากหัวเจ็ต ถูกออกแบบให้มีความ
แรงและน้ำาหนักมากกว่าความแรงทั่วไป 3-4 เท่า 
เพื่อให้ใกล้เคียงกับน้ำาหนักมือของคนจริงๆหัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage

• ตำาแหน่งของหัวเจ็ตถูกออกแบบมาให้อยู่ตามแนว
กระดูกสันหลังอย่างพอดี เพ่ือให้นวดบรรเทาความ
เม่ือยล้าอย่างตรงจุด

• หัวเจ็ตพ่นน้ำาไล่ระดับ (Rolling Massage) เพ่ือให้
ความรู้สึกเหมือนการนวดด้วยมือท่ีค่อยๆ กดไล่ไป
ตามแนวกระดูกสันหลัง

แผงควบคุมพร้อมแสดงอุณหภูมิ
• แผงควบคุมแสดงอุณหภูมิของน้ำาในอ่าง พร้อม
สัญลักษณ์บอกฟังก์ชั่นการใช้งาน ง่ายต่อการ
ควบคุมและใช้งาน

ออกแบบต�มหลักสรีรศ�สตร์
• หลักการเดียวกับเก้าอี้ชั้น First Class บนเครื่องบิน 
และมีองศาการพิงที่เหมาะสม

• มีที่วางแขน พักเท้า เพื่อความสบายขณะอาบ และ
มือจับในตัวทำาให้สะดวกต่อการลุกนั่ง

ระบบทำ�คว�มสะอ�ดท่อน้ำ�วนหลังก�รใช้ง�น
(Pipe Cleaning Function)
• ระบบทำาความสะอาดท่อน้ำาวนในส่วนที่มองไม่เห็น 
เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยทีดี

ระบบท่อน้ำ�ทิ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ท่อน้ำาทิ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบายน้ำาออก
อัตโนมัติเมื่อน้ำาล้น พร้อมระบบเสียงเตือนเมื่อน้ำา
ในอ่างเต็ม

นวดข�และฝ่�เท้�
• สามารถนวดบริเวณน่องขาด้วย
แรงดันน้ำาที่ปล่อยจากหัวเจ็ต

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบเข้ามุม (Corner Series) และแบบฝัง (Drop-in Series) รุ่น คาเรส 
นวัตกรรมการออกแบบที่คำานึงถึงหลักสรีรศาสตร์พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นเลิศด้วย 12 หัวเจ็ต สำาหรับนวด
แผ่นหลังตามแนวกระดูกสันหลัง ขา และฝ่าเท้า ให้สัมผัสของน้ำาที่ใกล้เคียงกับน้ำาหนักของการนวดด้วยมือจริง 
พร้อมกับก๊อกลงอ่าง เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำาของคุณดุจผลงานศิลปะประดับห้องน้ำา และสร้าง
สุนทรียภาพระดับเวิลด์คลาส

แบบเข้ามุม (Corner Series) แบบฝัง (Drop-in Series)
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Karess™ 1700
Integrated Massage System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบเข้ามุมขวา
รุ่น คาเรส 1700 พร้อมก๊อกลงอ่าง
K-76449X-NWGR-0 แบบมีมือจับ (เข้ามุมขวา)

• ขนาด 1703 x 803 x 642 มม.
• แรงดันน้ำาจากหัวเจ็ตถูกออกแบบให้มีน้ำาหนักใกล้เคียงกับน้ำาหนักการนวด

ด้วยมือ
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำาความร้อน 
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมือจับ

ราคาปกติ 363,800.-สีขาว

ราคาพิเศษ 197,900.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP

ก๊อกน้ำาติดตั้งพร้อมในชุด

ราคาปกติ 363,800.-สีขาว

ราคาพิเศษ 197,900.-

Karess™ 1700
Integrated Massage System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบเข้ามุมซ้าย 
รุ่น คาเรส 1700 พร้อมก๊อกลงอ่าง
K-76448X-NWGR-0 แบบมีมือจับ (เข้ามุมซ้าย)

• ขนาด 1703 x 803 x 642 มม.
• แรงดันน้ำาจากหัวเจ็ตถูกออกแบบให้มีน้ำาหนักใกล้เคียงกับน้ำาหนักการนวด

ด้วยมือ
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำาความร้อน 
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมือจับ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP

ก๊อกน้ำาติดตั้งพร้อมในชุด

Karess™ 1800
Integrated Massage System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบฝัง
รุ่น คาเรส 1800
K-76445X-NWGR-0 แบบมีมือจับ

• ขนาด 1800 x 900 x 625 มม.
• แรงดันน้ำาจากหัวเจ็ตถูกออกแบบให้มีน้ำาหนักใกล้เคียงกับน้ำาหนักการนวด

ด้วยมือ
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำาความร้อน 
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage 
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมีมือจับ 

ราคาปกติ 276,274.-สีขาว

ราคาพิเศษ 150,250.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Karess™ 1700
Integrated Massage System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบฝัง
รุ่น คาเรส 1700
K-76442X-NWGR-0 แบบมีมือจับ

• ขนาด 1700 x 800 x 625 มม.
• แรงดันน้ำาจากหัวเจ็ตถูกออกแบบให้มีน้ำาหนักใกล้เคียงกับน้ำาหนักการนวด

ด้วยมือ
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำาความร้อน 
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage 
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมีมือจับ

ราคาปกติ 269,640.-สีขาว

ราคาพิเศษ 146,600.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา
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Evok™

BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น อีโวค 1800
K-77092X-G1P-0

• ขนาด 1800 x 800 x 550 มม.
• ความจุน้ำา 271 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• หมอนสีส้ม และสะดืออ่างแบบป๊อบอัพ

ราคาปกติ 117,700.-สีขาว

ราคาพิเศษ 64,000.-
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1600 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-78236X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-78236X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1600 x 750 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 154 ลิตร
• ปุ่มควบคุม (Electronic Keypad) อยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

Patio™ 1600
BubbleMassage™ Bath

ราคาปกติ 78,003.-สีขาว

ราคาพิเศษ 42,420.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1500 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-78235X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-78235X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1500 x 750 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 144 ลิตร
• ปุ่มควบคุม (Electronic Keypad) อยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

Patio™ 1500
BubbleMassage™ Bath

ราคาปกติ 73,830.-สีขาว

ราคาพิเศษ 40,150.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Patio™

Dual System Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน และอัดอากาศ
รุ่น แพททิโอ 1700 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-97260X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-97260X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด1700 x 1000 x 520 มม.
• ความจุน้ำา 280 ลิตร
• 8 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนสำาหรับนวดเฉพาะจุด ปรับได้ 360 องศา
• 18 หัวเจ็ตอัดอากาศเพื่อความผ่อนคลายทั่วเรือนร่าง
• ปุ่มควบคุม (Electronic Keypad) อยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 160,500.-สีขาว

ราคาพิเศษ 93,900.-

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน
รุ่น แพททิโอ 1600 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-78240X-K1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-78240X-K2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1600 x 750 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 154 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนสำาหรับนวดเฉพาะจุด ปรับได้ 360 องศา
• ปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

Patio™ 1600
Whirlpool Bath

ราคาปกติ 82,925.-สีขาว

ราคาพิเศษ 45,090.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน
รุ่น แพททิโอ 1500 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-78239X-K1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-78239X-K2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1500 x 750 x 450 มม.
•  ความจุน้ำา 145 ลิตร
•  6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนสำาหรับนวดเฉพาะจุด ปรับได้ 360 องศา
•  ปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้ายหรือขวา
•  สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

Patio™ 1500
Whirlpool Bath

ราคาปกติ 81,909.-สีขาว

ราคาพิเศษ 44,550.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา
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ราคาปกติ 80,250.-สีขาว

ราคาพิเศษ 43,650.-

Doble™ 1500
Freestanding Bath

อ่างอาบน้ำาอะคริลิคแบบตั้งลอย
รุ่น ดูเบิ้ล 1500
K-77702X-0

• ขนาด 1500 x 800 x 585 มม.
• ความจุน้ำา 226 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ราคาปกติ 28,783.-สีขาว

ราคาพิเศษ 15,650.-

Evok™ Oval 1700
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะคริลิค ทรงรี
รุ่น อีโวค 1700
K-18345X-0

• ขนาด 1700 x 750 x 530 มม.
• ความจุน้ำา 238 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป็อบอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ราคาปกติ 27,446.-สีขาว

ราคาพิเศษ 14,930.-

Evok™ Rectangular 1675
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะคริลิค ทรงเหลี่ยม
รุ่น อีโวค 1675
K-18207X-0

• ขนาด 1675 x 760 x 530 มม.
• ความจุน้ำา 200 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป็อบอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ราคาปกติ 17,013.-สีขาว

ราคาพิเศษ 9,250.-

Reach™ 1500
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะคริลิค
รุ่น รีช 1500
K-15847X-0

• ขนาด 1500 x 700 x 460 มม.
• ความจุน้ำา 145 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป็อบอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-72667X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา
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BubbleMassage™ Bath 
รังสรรค์บรรยากาศสปาในบ้านได้ทุกวัน ด้วยพรายฟองนับแสนที่นุ่มนวล 
คอยนวดเฟ้นร่างกายอย่างอ่อนโยน เพิ่มความสำาราญอีกระดับ 
ด้วยการเติมน้ำามันหอมระเหยและเกลือหอมได้ดังใจปรารถนา

หัวเจ็ตขนาดเล็กพิเศษเพียง 2 มม. ที่มี 120 เจ็ตรอบอ่าง
ช่วยสร้างพรายฟองที่นุ่มนวลกว่า

นวดทั่วถึงกว่าด้วย 
Bubble Jet ที่มีมากถึง 
120-122 เจ็ตรอบอ่าง 
(ขึ้นอยู่กับรุ่น) 

BubbleMassage™ Bath Features

Aromatherapy

คาโมมายล์   : ช่วยทำาให้จิตใจสงบ อารมณ์ดี เป็นยาปฎิชีวนะ
อย่างอ่อนช่วยลดการอักเสบบนผิวหนัง

ลาเวนเดอร์   : ช่วยลดความวิตกกังวล ทำาให้นอนหลับสนิท 
รักษาอาการไมเกรน บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก

ทีทรี          : ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดการ
ปวดของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของบาดแผล
และแมลงกัดต่อยบนผิวหนัง

ยูคาลิปตัส   : ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น กระปรี้กระเปร่า บรรเทา
อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

โรสแมร ี ่      : ช่วยกระตุ้นความจำาให้ดีขึ้น ทำาให้เส้นผมแข็งแรง 
ลดรังแคบนหนังศีรษะ

มะล ิ          : ลดความวิตกกังวล เพิ่มบรรยากาศโรแมนติก
ให้กับบ้านด้วยกลิ่นที่เย้ายวน

กุหลาบ      : ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล กระตุ้น
การไหลเวียนของโลหิต ลดอาการหอบหืด

มะกรูด      : ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึง
ลดการอักเสบของผิวหนัง

เพิ่มความหลากหลายของสปาในบ้านท่าน 
ด้วย BubbleMassage™ ระบบอ่างอาบน้ำา
ที่สามารถเติมน้ำามันหอมระเหยและเกลือหอม
ได้ตามท่ีต้องการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ใดๆ ต่อระบบการทำางานของอ่างอาบน้ำา

เติมเต็มอารมณ์การอาบและผ่อนคลายด้วยพรายฟองที่โอบล้อมร่างกายอย่างนุ่มนวล พร้อมกับ
เพิ่มความหลากหลายของบรรยากาศสปาได้ดั่งใจคุณ

ปรับระดับความแรงของการนวดได้ง่ายๆ ตาม
ต้องการด้วยปุ่มควบคุมอิเลคโทรนิค 

(Electronic Keypad)

ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบทำาความสะอาดอัตโนมัติ 
(Purge cycle) ไล่น้ำาค้างท่อออกทุกครั้งหลังการใช้งาน 

ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ปลอดภัยอีกขั้น ด้วยชุดตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว 
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) ที่มาพร้อม

อ่างอาบน้ำาแบบระบบทุกใบ
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Escale™ 
Freestanding BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคแบบตั้งลอย ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น เอสแกล
K-11344X-G-0

• ขนาด 1775 x 870 x 640 มม.
• ความจุน้ำา 176 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• พร้อมแผงครอบอ่าง หมอนรองศีรษะ และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

พื้นผิวภายในเนียนเรียบ ไร้รอยสะดุดจากหัวเจ็ต ให้ความรู้สึกต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียว พร้อม ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากโคห์เลอร์ 
ที่สร้างพรายฟองโอบล้อมรอบตัวเพื่อนวดผ่อนคลาย บำาบัดความเหนื่อยล้า ด้วยช่องอัดอากาศ 120 ช่องรอบอ่าง (120 BubbleMassage™ Airjet)
โอบกระชับ รับทุกสรีระ เรียบง่ายแต่สะดวกในการใช้ ด้วยการออกแบบที่คำานึงถึงสรีระของผู้ใช้ มีส่วนโค้งรับกับส่วนหลัง และหมอนรองต้นคอ 
พร้อมกับแผงควบคุมที่อยู่ในรัศมีของมือทำาให้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคาปกติ 192,386.-สีขาว

ราคาพิเศษ 105,000.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาในรูป)

BubbleMassage™ Bath

Evok™ Round 
Freestanding BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคแบบตั้งลอย ทรงกลม ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น อีโวค
K-18354X-G-0

• ขนาด 1500 x 1500 x 610 มม.
• ความจุน้ำา 425 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• พร้อมแผงครอบอ่าง และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ดีไซน์ทันสมัย เอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้คุณผ่อนคลายได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการติดตั้งแบบตั้งลอย (Freestanding) ที่ให้มุมมองรอบด้าน 
พร้อมระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากโคห์เลอร์ ที่สร้างพรายฟองโอบล้อมรอบตัวเพื่อนวดผ่อนคลาย บำาบัดความเหนื่อยล้า
ด้วยช่องอัดอากาศ 120 ช่องรอบอ่าง (120 BubbleMassage™ Airjet)

ราคาปกติ 232,190.-สีขาว

ราคาพิเศษ 127,300.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาในรูป)

BubbleMassage™ Bath
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อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิคเสริมใยแก้ว
รุ่น คิวมูลัส

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคเสริมใยแก้ว รุ่น คิวมูลัส นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นเลิศพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
สร้างมิติใหม่แห่งการอาบน้ำาของคุณให้มีสุทรียภาพระดับเวิลด์คลาส

รุ่น คิวมูลัส 1300
ออกแบบอ่างให้เหมาะสำาหรับการนั่งอาบ
โดยมีระยะที่วางพักขาเพื่อความสบาย

หน้าจอแสดง
อุณหภูมิน้ำา

ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงกดปุ่มระบบทำาความสะอาดจะ
เริ่มทำางานช่วยเป่าระบายน้ำาตกค้าง
ในช่องอากาศให้แห้ง

ปุ่มเปิด/ปิดสะดืออ่างระบบอิเลคโทนิค

ปุ่มเปิด/ปิดระบบบับเบิ้ลมาสซาจ

แถบปรับระดับการนวดSoft user interface แผงควบคุมกันน้ำา 
ทำาความสะอาดง่ายด้วยระบบ 

Auto Jet Cleaning พร้อมโชว์อุณหภูมิ
ของน้ำาในอ่าง

หมอนรองศีรษะปรับได้ถึง 3 ระดับ
140º, 150º, 170º

วัสดุหมอนเป็น Polyurethan Elastomer 
มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อความร้อน 
และการสัมผัสของน้ำาได้ดี ไม่ทำาให้เกิด

เชืื้อรา สามารถติดตั้งและถอดออกง่าย 
สะดวกในการดูแลรักษา

วัสดุทำาจาก Soft-Textured 
ช่วยให้หมอนรองศีรษะและมือจับ

มีผิวสัมผัสนุ่ม อ่อนโยนต่อผิวหนัง
และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

มือจับดีไซน์โค้งกระชับ 
สามารถถอดออด และติดตั้งได้ง่าย 

สะดวกในการดูแลรักษา

รุ่น คิวมูลัส 1700
ออกแบบอ่างให้เหมาะแก่การนอนอาบและนอนแช่ใน

อ่างอย่างผ่อนคลาย ชุ่มฉ่ำาทั่วทั้งร่างกาย

Ergonomic Design พื้นที่ภายในอ่าง ดีไซน์รองรับแผ่นหลังตามสรีรศาสตร์ เพิิ่มความสบาย ผ่อนคลายขณะใช้งาน มีให้เลือก 3 ขนาด 
พร้อมกับ ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ เอกสิทธิ์เฉพาะโคห์เลอร์ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ผ่อนคลายแบบใหม่ที่สร้างพรายฟองโอบล้อมรอบตัว ด้วยช่องอัด
อากาศกว่า 120 ช่องรอบอ่าง สามารถเลือกสรรค์ได้ตามการใช้งาน และพื้นที่ห้องน้ำา 

Electronic Drain Technology ระบบปล่อยน้ำาอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำาล้นออกจากอ่าง โดยระดับน้ำาในอ่างจะถูกวัดโดย sensor เมื่อน้ำาถึงระดับ 
Overflow จะมีเสียงเตือน หากผู้ใช้ไม่อยู่ขณะมีเสียงเตือน ระบบจะทำาการปล่อยน้ำาอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำาล้นออกจากอ่าง (เฉพาะระบบ BubbleMassage™ Bath)

Electronic Control
Soft Touch User Interface

Slide 
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Temperature Jet 
Cleaning
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Intensity Adjustment
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Cumulus™ 1700
Freestanding BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาระบบบับเบิ้ลมาสซาจ แบบตั้งลอย
รุ่น คิวมูลัส 1700
K-98155X-GGR58-0

• ขนาด1700 x 800 x 722 มม.
• ความจุน้ำา 277 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• หมอนรองศีรษะ มือจับ และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 216,568.-สีขาว

ราคาพิเศษ 117,700.-

Cumulus™ 1700
BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาระบบบับเบิ้ลมาสซาจ แบบฝัง
รุ่น คิวมูลัส 1700
K-45602X-GGR58-0

• ขนาด 1700 x 800 x 750 มม.
• ความจุน้ำา 277 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• หมอนรองศีรษะ มือจับ และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 162,908.-สีขาว

ราคาพิเศษ 88,200.-

Cumulus™ 1300
BubbleMassage™ Bath
อ่างอาบน้ำาระบบบับเบิ้ลมาสซาจ แบบฝัง
รุ่น คิวมูลัส 1300
K-45600X-GGR58-0

• ขนาด 1350 x 800 x 750 มม.
• ความจุน้ำา 235 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• หมอนรองศีรษะ มือจับ และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 151,673.-สีขาว

ราคาพิเศษ 82,950.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

BubbleMassage™ Bath

Serif™
BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น เซอรีฟ
• K-1337X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1525 x 1060 x 533 มม.
• ความจุน้ำา 276 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• ออกแบบพื้นอ่างป้องกันการลื่นล้ม และทำาความสะอาดง่าย
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 108,070.-สีขาว

ราคาพิเศษ 58,760.-
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 
K-12885T-B4-CP (แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Regatta™

BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น รีแกตต้า
• K-11303X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-11303X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1672 x 762 x 550 มม.
• ความจุน้ำา 234 ลิตร
• 120 ช่องอัดอากาศ ( BubbleMassage™ Airjet)
• พร้อมหมอนรองศีรษะ และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 104,753.-สีขาว

ราคาพิเศษ 56,950.-ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น สแตนซ์
K-76696T-B4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

BubbleMassage™ Bath
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Ove™

BubbleMassage™ Bath

Patio™ 1700
BubbleMassage™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น โอฟ

ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-97195X-G11P-0
• K-97195X-G158-0

ปุ่มควบคุมด้านขวา
• K-97195X-G21P-0
• K-97195X-G258-0
(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1750 x 850 x 470 มม.
• ความจุน้ำา 283 ลิตร
• ปุ่มควบคุม (Electronic Keypad) อยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• หมอนให้เลือก 2 สี สีส้ม หรือ สีเทา
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1700 (อ่างอาบน้ำาพร้อมหมอนสีขาว)
• K-97194X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
• K-97194X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา

(เมื่อผู้อาบอยู่ในตำาแหน่งศีรษะหนุนอยู่บนหมอน)

• ขนาด 1700 x 800 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 240 ลิตร
• ปุ่มควบคุม (Electronic Keypad) อยู่ด้านซ้ายหรือขวา
• 120 ช่องอัดอากาศ (BubbleMassage™ Airjets)
• สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 96,514.-

ราคาปกติ 80,464.-

สีขาว

สีขาว

ราคาพิเศษ 52,900.-

ราคาพิเศษ 44,400.-ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อม
ฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

BubbleMassage™ Bath

Dual System Bath 
ผ่อนคลายเต็มรูปแบบด้วยระบบ Dual System จากหัวเจ็ตพิเศษ
ปรับได้ 360 องศา ที่รวมการนวดด้วยกระแสเกลียวน้ำาวนและพราย

ฟองเข้าด้วยกัน

Dual System Bath Feature

Whirlpool jet
หัวเจ็ตนวดแบบปรับระดับความแรง
และทิศทางได้ 360º 

Air Jet
หัวเจ็ตอัดอากาศสร้างพรายฟอง 
ช่วยเพิ่มการผ่อนคลายอีกระดับ

Back Jet (เฉพาะรุ่น)
หัวเจ็ตปรับแรงนวดได้ 
เน้นนวดบริเวณไหล่และกระดูกสันหลัง

Automatic Purge Cycle 
ระบบทำาความสะอาดอัตโนมัติ ช่วยเป่าระบาย
น้ำาที่ตกค้างในช่องอัดอากาศให้แห้ง ป้องกัน
การเกิดแบคทีเรีย และกลิ่นอับจากน้ำาที่
ตกค้างอยู่ในท่อ

Child Proof Protection
หากมีการเดินเครื่องขณะที่อ่างไม่มีน้ำาหรือน้ำา
ไม่ได้ระดับ ระบบเซ็นเซอร์จะหยุดการทำางาน
ของมอเตอร์ภายใน 1 นาที

Earth Leakage Circuit Breaker 
ปลอดภัยอีกขั้น ด้วยชุดตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว 
ที่มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำา

Body Guard Valve 
เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันสิ่งต่างๆ เข้าไป
อุดตันในวาล์ว โดยระบบจะหยุดทำางานทันที
และส่งเสียงเตือนเพือให้ผู้ใช้งานนำา
สิ่งสกปรกที่อุดตันออก

Auto timer 
ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังจากการเปิด
ทำางาน 30 นาที เพื่อความปลอดภัย 
และประหยัดพลังงาน

Electronic Control Pad 
ควบคุมการทำางานได้ดั่งใจ เพียงปลายนิ้วสัมผัส
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อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวนโพรเฟกซ์จากโคห์เลอร์ ผ่อนคลายกับการนวดด้วยกระแสน้ำาระบบน้ำาวนที่เปี่ยมด้วยพลัง ที่สามารถปรับ
ตำาแหน่งหัวเจ็ตได้อย่างแม่นยำา ตลอดจนสามารถปรับความแรงของน้ำาได้ถึง 7 ระดับ พร้อมฟังก์ชั่นที่ครบครันในการใช้งาน 

Evora™ Corner 1525
Dual System Bath

ราคาปกติ 217,531.-สีขาว

ราคาพิเศษ 126,500.-

Evora™ One-person
Rectangular Dual System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวนและอัดอากาศ
รุ่น อีโวร่า 1800
K-18748X-W03-0

• ขนาด 1800 x 900 x 595 มม.
• ความจุน้ำา 280 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 18 หัวเจ็ตอัดอากาศเพื่อความผ่อนคลายทั่วเรือนร่าง
• 6 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 200,090.-สีขาว

ราคาพิเศษ 116,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-12885T-B4-CP (แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP (แยกจำาหน่าย)ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น ฟีเนียล
K-8673X-4M-CP (มือบิดแบบ Traditional)
(แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ก๊อกน้ำาแนะนำา

Dual System Bath

Evora™ 1850 Two-Person
Rectangular Dual System Bath

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวนและอัดอากาศ สำาหรับ 2 คน
รุ่น อีโวร่า 1850
K-18749X-W03-0

• ขนาด 1850 x 1100 x 600 มม.
• ความจุน้ำา 320 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 18 หัวเจ็ตอัดอากาศเพื่อความผ่อนคลายทั่วเรือนร่าง
• 12 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวนและอัดอากาศ แบบเข้ามุม สำาหรับ 2 คน
รุ่น อีโวร่า
K-11207X-W03-0

• ขนาด 1520 x 1520 x 665 มม.
• ความจุน้ำา 350 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 18 หัวเจ็ตอัดอากาศเพื่อความผ่อนคลายทั่วเรือนร่าง
• 12 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 233,260.-สีขาว

ราคาพิเศษ 135,300.-

Proflex
Whirlpool™ System

เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งระบบน้ำาวกับอ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวนโพรเฟกซ์ 
เพิ่มความสะดวกสบายที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมการนวดด้วยกระแสน้ำา 

ปรับเปลี่ยนทุกสัมผัสแห่งอารมณ์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ปรับระดับการนวดของหัวเจ็ต
ได้ถึง 7 ระดับ

แสดงอุณหภูมิของน้ำา เสียงเตือนเมื่อน้ำาเต็มอ่าง

ท่อน้ำาทิ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ป้องกันไม่ให้น้ำาล้นอ่าง

ระบบทำาความสะอาดท่อน้ำาวน
หลังการใช้งาน

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น มาร์กอ
K-16228X-4-CP
(แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
(แยกจำาหน่าย)
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Proflex Whirlpool™ Bath Proflex Whirlpool™ Bath

Features

Electronic Control Pad

แผงควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

แสดงอุณหภูมิน้ำ�

ไฟแสดงสถ�นะ

เปิด/ปิด ระบบ
Whirlpool 

ระบบลดระดับ
คว�มแรงของน้ำ�

ในก�รนวด 

ระบบเพิ่มระดับ
คว�มแรงของน้ำ�

ในก�รนวด 

ท่อน้ำ�ทิ้ง
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบทำ�คว�มสะอ�ด
ท่อน้ำ�วนหลังก�รใช้ง�น

Pipe Cleaning Function

Pipe Cleaning Function

ระบบทำ�คว�มสะอ�ดท่อน้ำ�วนหลังก�รใช้ง�น

ระบบทำาความสะอาดท่อน้ำาวนในส่วนที่มองไม่เห็นหลังการใช้งาน โดยการระบายน้ำาหลังการใช้งาน และเติมน้ำาเข้ามาหลังจากการใช้งาน
อีกครั้ง พร้อมวนล้างถึง 2 นาที และระบายทิ้งอีกครั้ง เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยทีดี

Proflex Whirlpool Jet
หัวเจ็ตนวดแบบปรับทิศทางได้ 360º 
และระดับความแรงของการนวดได้

Back Jet
หัวเจ็ตนวดปรับแรงนวดได้ เน้นนวด
บริเวณไหล่และแนวกระดูกสันหลัง

Electronic Control Pad 
ควบคุมการทำางานได้ดั่งใจ 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส Evora™ Corner 1525
Proflex Whirlpool™ Bath

ราคาปกติ 204,370.-สีขาว

ราคาพิเศษ 112,000.-

Evora™ One-person
Rectangular Proflex Whirlpool™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวนโพรเฟกซ์
รุ่น อีโวร่า 1800
K-18746X-NW-0

• ขนาด 1800 x 900 x 595 มม.
• ความจุน้ำา 280 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 6 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• ปรับแรงดันน้ำาในการนวดได้ 7 ระดับ
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคาปกติ 180,188.-สีขาว

ราคาพิเศษ 98,900.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-12885T-B4-CP (แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP (แยกจำาหน่าย)ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น ฟีเนียล
K-8673X-4M-CP (มือบิดแบบ Traditional)
(แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น มาร์กอ
K-16228X-4-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา
วาล์วปรับทางน้ำา
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
(แยกจำาหน่าย)

Evora™ 1850 Two-Person
Rectangular Proflex Whirlpool™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวนโพรเฟกซ์ สำาหรับ 2 คน
รุ่น อีโวร่า 1850
K-18747X-NW-0

• ขนาด 1850 x 1100 x 600 มม.
• ความจุน้ำา 320 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 12 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• ปรับแรงดันน้ำาในการนวดได้ 7 ระดับ
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวนโพรเฟกซ์ แบบเข้ามุม สำาหรับ 2 คน
รุ่น อีโวร่า
K-11207X-NW-0

• ขนาด 1520 x 1520 x 665 มม.
• ความจุน้ำา 350 ลิตร
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำาวนแบบเรียบสำาหรับนวดกดจุด
• 12 หัวเจ็ตนวดหลังเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส
• ปรับแรงดันน้ำาในการนวดได้ 7 ระดับ
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคาปกติ 220,206.-สีขาว

ราคาพิเศษ 121,000.-
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ราคาปกติ 121,338.-สีขาว

ราคาพิเศษ 65,970.-

ราคาปกติ 88,275.-

ราคาปกติ 79,180.-

สีขาว

สีขาว

ราคาพิเศษ 48,000.-

ราคาพิเศษ 44,500.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น กาลาตี
K-72651X-9-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-12885T-B4-CP (แยกจำาหน่าย)

วาล์วปรับทางน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-72660X-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Plain Bath
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าศตวรรษ 
จากรุ่นสู่รุ่น โคห์เลอร์ได้บรรจงออกแบบและผลิตอ่างอาบน้ำาเพื่อ
สุนทรียภาพของการอาบ ผสมผสานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

รวมถึงคัดสรรวัสดุชั้นดี และเทคโนโลยีขั้นสูง ในการผลิต 
เพื่อผสานประโยชน์ใช้สอยและความงามอย่างลงตัว ปั้นแต่งห้องน้ำา

ของท่านให้งดงามดุจดั่งห้องศิลป์

Whirlpool™ Bath

Presqu'ile™

Whirlpool™ Bath

Studio™

Whirlpool™ Bath

Duo™

Whirlpool™ Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน 5 หัวเจ็ต
รุ่น เพรสคิวล์
K-6047X-K-0

• ขนาด 1850 x 900 x 580 มม.
• ความจุน้ำา 200 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน 5 หัวเจ็ต
รุ่น สตูดิโอ
K-11221X-K--0

• ขนาด 1670 x 760 x 540 มม.
• ความจุน้ำา 231 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน 4 หัวเจ็ต
รุ่น ดูโอ
K-18779X-K-0

• ขนาด 1670 x 760 x 430 มม.
• ความจุน้ำา 188 ลิตร
• หัวเจ็ตปรับทิศทางการไหลและความแรงของสายน้ำาได้ 4 หัวเจ็ต
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
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จากจุดเริ่มต้นของอ่างอาบน้ำาโคห์เลอร์ในปี ค.ศ. 1873 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 140 ปี 
ที่โคห์เลอร์บรรจงสร้างสรรผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยศิลปะแห่งการออกแบบ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า

ศตวรรษ ทำาให้โคห์เลอร์รังสรรค์อ่างอาบน้ำาเหล็กหล่อ ที่เปี่ยมไปด้วย ความแข็งแรง คงทน งดงาม 
และยังตอบสนองต่อสุนทรียแห่งการอาบน้ำา เติมเต็มทุกรสนิยมและความงามให้กับห้องน้ำา

แข็งแกร่ง มีสไตล์ เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอ่างอาบน้ำาเหล็กหล่อมานานกว่า 140 ปี

ผลิตจากผู้เชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์นานกว่า 140 ปี

ปลอดภัยกว่า
ด้วยกันลื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่า 

อ่างเหล็กทั่วไป 2.5 เท่า

สีสวย ทนทาน ด้วยชั้นสีเคลือบ
ที่หนากว่า

สบายกว่า 
เก็บกักอุณหภูมิของน้ำาได้ดีกว่าอ่าง

เหล็กทั่วไปกว่า 5 เท่า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สวยนานกว่า
ด้วยพื้นที่เรียบเนียบ 
ทำาความสะอาดง่าย

ทนทาน รับประกันนาน 10 ปี

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เคลสตัน
K-99097T-B4-CP
(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างน้ำาแบบตั้งพื้น
K-97905T-NA (แยกจำาหน่าย)

ใช้คู่กับ

Cleo™ 
Freestanding Cast Iron Bath

อ่างอาบน้ำาเหล็กหล่อ
รุ่น คลีโอ
K-11195X-0

• ขนาด 1750 x 800 x 640 มม.
• ความจุน้ำา 260 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่าง (ไม่รวมขาอ่าง)

ราคาปกติ  146,055.-สีขาว

ราคาพิเศษ 95,300.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาในรูป)

ขาอ่างอาบน้ำา (ขาเหล็กหล่อ 4 ขา)
K-11194T-0

ราคาปกติ 28,088.-สีขาว

ราคาพิเศษ 18,500.-

แนะนำาใช้คู่กับ

Freestanding Cast Iron Bath
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Abrazo™ 
Lithocast Freestanding Bath

อ่างอาบน้ำาลิโธคาสแบบตั้งลอย
รุ่น แอบบราโซ
K-1800X-0

• ขนาด 1676 x 800 x 725 มม.
• ความจุน้ำา 340 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ

ราคาปกติ  325,815.-สีขาว

ราคาพิเศษ 177,200.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาในรูป)

Lithocast Freestanding Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคเสริมใยแก้ว รุ่น คิวมูลัส นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นเลิศพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
สร้างมิติใหม่แห่งการอาบน้ำาของคุณให้มีสุทรียภาพระดับเวิลด์คลาส

รุ่น คิวมูลัส 1300
ออกแบบอ่างให้เหมาะสำาหรับการนั่งอาบ
โดยมีระยะที่วางพักขาเพื่อความสบาย

หมอนรองศีรษะปรับได้ถึง 3 ระดับ
140º, 150º, 170º

วัสดุหมอนเป็น Polyurethan Elastomer 
มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อความร้อน 
และการสัมผัสของน้ำาได้ดี ไม่ทำาให้เกิด

เชืื้อรา สามารถติดตั้งและถอดออกง่าย 
สะดวกในการดูแลรักษา

วัสดุทำาจาก Soft-Textured 
ช่วยให้หมอนรองศีรษะและมือจับ

มีผิวสัมผัสนุ่ม อ่อนโยนต่อผิวหนัง
และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

มือจับดีไซน์โค้งกระชับ 
สามารถถอดออด และติดตั้งได้ง่าย 

สะดวกในการดูแลรักษา

รุ่น คิวมูลัส 1700
ออกแบบอ่างให้เหมาะแก่การนอนอาบและนอนแช่ใน

อ่างอย่างผ่อนคลาย ชุ่มฉ่ำาทั่วทั้งร่างกาย

Ergonomic Design พื้นที่ภายในอ่าง ดีไซน์รองรับแผ่นหลังตามสรีรศาสตร์ เพิิ่มความสบาย ผ่อนคลายขณะใช้งาน มีให้เลือก 3 ขนาด 
พร้อมกับ ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ เอกสิทธิ์เฉพาะโคห์เลอร์ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ผ่อนคลายแบบใหม่ที่สร้างพรายฟองโอบล้อมรอบตัว ด้วยช่องอัด
อากาศกว่า 120 ช่องรอบอ่าง สามารถเลือกสรรได้ตามการใช้งาน และพื้นที่ห้องน้ำา 
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Cumulus™ 1700
Freestanding Plain Bath

Cumulus™ 1300
Plain Bath

Cumulus™ 1300
Freestanding Plain Bath

ราคาปกติ 135,355.-สีขาว

ราคาพิเศษ 73,590.-
ราคาปกติ 118,021.-สีขาว

ราคาพิเศษ 64,170.-

ราคาปกติ 50,611.-สีขาว

ราคาพิเศษ 27,700.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP
(แยกจำาหน่าย)

(แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Plain Bath

อ่างอาบน้ำาแบบตั้งลอย
รุ่น คิวมูลัส 1700
K-98154X-GR58-0

• ขนาด 1700 x 800 x 722 มม.
• ความจุน้ำา 277 ลิตร
• หมอนรองศีรษะ และมือจับ

Cumulus™ 1700
Plain Bath

ราคาปกติ 61,846.-สีขาว

ราคาพิเศษ 33,620.-

อ่างอาบน้ำา
รุ่น คิวมูลัส 1700
K-45601X-GR58-0

• ขนาด 1700 x 800 x 640 มม.
• ความจุน้ำา 277 ลิตร
• หมอนรองศีรษะ และมือจับ

Evok™ Oval 
Freestanding Bath

ราคาปกติ 113,420.-สีขาว

ราคาพิเศษ 61,700.-

อ่างอาบน้ำาอะครีลิคแบบตั้งลอย
รุ่น อีโวค
K-18347X-0

• ขนาด 1700 x 750 x 610 มม.
• ความจุน้ำา 238 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ

อ่างอาบน้ำา
รุ่น คิวมูลัส 1300
K-45598X-GR58-0

• ขนาด 1350 x 800 x 640 มม.
• ความจุน้ำา 270 ลิตร
• หมอนรองศีรษะ มือจับ

อ่างอาบน้ำาแบบตั้งลอย
รุ่น คิวมูลัส 1300
K-45599X-GR58-0

• ขนาด 1350 x 800 x 732 มม.
• ความจุน้ำา 270 ลิตร
• หมอนรองศีรษะ และมือจับ

Presqu'ile™ 
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น เพรสคิวล์
K-6060X-0

• ขนาด 1850 x 900 x 570 มม.
• ความจุน้ำา 200 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ  43,817.-สีขาว

ราคาพิเศษ 24,000.-ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น กาลาตี
K-72651X-9-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Odeon™ 
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น โอดิออน
K-18255X-0

• ขนาด 1800 x 900 x 480 มม.
• ความจุน้ำา 296 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ราคาปกติ  37,546.-สีขาว

ราคาพิเศษ 20,400.-
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Plain Bath Plain Bath

Evok™ 1800
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น อีโวค 1800
K-1704X-1P-0

• ขนาด 1800 x 800 x 550 มม.
• ความจุน้ำา 271 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีส้ม และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ
K-72292T-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา
ราคาปกติ  34,133.-สีขาว

ราคาพิเศษ 18,750.-

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คัฟ
K-45532X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Patio™ 1700
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น แพททิโอ 1700
K-18257X-0

• ขนาด 1700 x 800 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 196 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว และ

สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 26,322.-สีขาว

ราคาพิเศษ 14,310.-

Patio™ 1600
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น แพททิโอ 1600
K-45699X-0

• ขนาด 1600 x 750 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 154 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว และ

สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 23,861.-สีขาว

ราคาพิเศษ 13,100.-

Patio™ 1500
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น แพททิโอ 1500
K-45703X-0

• ขนาด 1500 x 750 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 145 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว และ

สะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 19,581.-สีขาว

ราคาพิเศษ 10,640.-

Ove™ 
Plain Bath
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น โอฟ
K-18256X-0

• ขนาด 1750 x 850 x 470 มม.
• ความจุน้ำา 283 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีส้ม และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เอเลเวชั่น
K-72681X-7-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ราคาปกติ  31,651.-สีขาว

ราคาพิเศษ 17,210.-

Regatta™ 
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น รีแกตต้า
K-11301X-0

• ขนาด 1672 x 762 x 530 มม.
• ความจุน้ำา 240 ลิตร
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีเทาดำา และสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น คัฟ
K-45532X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ราคาปกติ  27,820.-สีขาว

ราคาพิเศษ 15,120.-

Studio™ 1675
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น สตูดิโอ
K-11201X-0

• ขนาด 1670 x 760 x 530 มม.
• ความจุน้ำา 230 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ และที่วางแขนในตัว

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อีโอเลีย
K-72724X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ราคาปกติ  20,009.-สีขาว

ราคาพิเศษ 11,000.-
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Plain Bath

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อีโอเลีย
K-72724X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา

Duo™ 1700
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น ดูโอ 1700
K-45702X-0

• ขนาด 1700 x 800 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 220 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 19,581.-สีขาว

ราคาพิเศษ 10,640.-

Duo™ 1675
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น ดูโอ 1675
K-18775X-0

• ขนาด 1670 x 760 x 430 มม.
• ความจุน้ำา 190 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 18,939.-สีขาว

ราคาพิเศษ 10,290.-

Duo™ 1600
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น ดูโอ 1600
K-45701X-0

• ขนาด 1600 x 700 x 450 มม.
• ความจุน้ำา 150 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

ราคาปกติ 17,634.-สีขาว

ราคาพิเศษ 9,588.-

Reach™ 1700
Plain Bath

อ่างอาบน้ำาอะครีลิค
รุ่น รีช 1700
K-72800X-0

• ขนาด 1700 x 750 x 460 มม.
• ความจุน้ำา 242 ลิตร
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและที่วางแขนในตัว

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-72667X-4-CP (แยกจำาหน่าย)

ก๊อกน้ำาแนะนำา ราคาปกติ  18,404.-สีขาว

ราคาพิเศษ 10,100.-

Sinks & Faucets
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Smooth, Easy-
to-Clean Surface
ผิวเรียบ พื้นผิวมีการเคลือบเงา 
ทำาให้ง่ายต่อการทำาความสะอาด 
และยังเข้ากันได้ดีกับห้องครัวที่มี
การออกแบบที่หลากหลาย

Ultra Thick
Layer of Enamel 
Minimizes Noise
ผิวเคลือบหนาเป็นพิเศษ ช่วยลด
การเกิดเสียงระหว่างการใช้งาน 
ทำาจากวัสดุรีไซเคิลและให้ความแข็ง
แรงทนทาน การเคลือบผิวด้วย 
Enamel หนาเป็นพิเศษ ให้ความ
คงทนเหนือใคร ผิวที่เป็นมันจะ
รักษาความเงางามและสีสันสดใส 
ไม่เกิดรอยขูดขีด ไม่กะเทาะ หรือบุบ 
สีไม่ซีด และไม่เป็นรอยด่าง

Commitment to 
Quality
อ่างล้างจานเหล็กหล่อ รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน*

*รับประกันไม่เกิดรอยขูดขีด กะเทาะหรือบุบ สีไม่ซีด และไม่
เป็นรอยด่าง หรือความเสียหายที่เกิดจากการผลิต
**ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันหากสินค้าเสียหายจาก
การใช้งาน

Smart Divide 
Design
เป็นการผสมผสานความงามให้
เข้ากับการใช้งาน โดยที่ตรงกลาง
ของอ่างจะมีความสูงเพียงครึ่ง    
เพื่อเพิ่มความจุสำาหรับการใช้งาน
กับอุปกรณ์ครัวที่มีขนาดใหญ่

อ่างล้างจานเหล็กหล่อของโคห์เลอร์มีให้เลือกหลากหลายขนาด พร้อมความแข็งแรงด้วยการเคลือบผิวด้วย Enamel 
หนาเป็นพิเศษ ให้ความคงทนเหนือใคร รับประกันไม่เกิดรอยขูดขีด ไม่กะเทาะหรือบุบ สีไม่ซีดและไม่เป็นรอยด่าง

Enameled Cast Iron Enameled Cast Iron

ราคาปกติ 40,446.-

ราคาปกติ 40,446.-

ราคาพิเศษ 26,460.-

ราคาพิเศษ 26,460.-

อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เคาน์เตอร์
รุ่น อินดิโอ
K-3885X-2SD-0
• ขนาด 840 x 480 x 220 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 795 x 413 R17 มม. 
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 810 x 450 R10 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, ที่ใส่น้ำายาล้างจาน 
และตะแกรงวางของ

อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เคาน์เตอร์
รุ่น อินดิโอ
K-3886X-2S-0
• สำาหรับก๊อกผสมอ่างล้างจาน รุ่น คาร์บอน K-6227X-CP* 
• ขนาด 840 x 480 x 220 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 795 x 413 R17 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 810 x 450 R10 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว และตะแกรงวางของ

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา)

*สินค้าสั่งพิเศษ (Non-Stock Item)
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With SilentShield™

Without SilentShield™

Exceptional Sound-Absorption Technology

Sound-Absorption 
Comparison Test

Silent Loud

ด้วยเทคโนโลยี SilentShield™ ของโคห์เลอร์ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม
นอกจากนั้นยังช่วยลดการเกิดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำด้วย

With SilentShield™

Without SilentShield™

Exceptional Sound-Absorption Technology

Sound-Absorption 
Comparison Test

Silent Loud

ด้วยเทคโนโลยี SilentShield™ ของโคห์เลอร์ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม
นอกจากนั้นยังช่วยลดการเกิดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำด้วย

Stainless Steel

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล ของโคห์เลอร์ งดงามด้วยการผลิตขึ้นรูปด้วยฝีมือ และผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งให้
ความงามที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้อ่างล้างจานจากโคห์เลอร์ยังโดดเด่นด้วยรูปแบบการ
ดีไซน์ ซึ่งเข้ากันกับห้องครัวในทุกรูปแบบของชีวิต

Faster Drainage
สะดืออ่างขนาด 50 มม. ใช้
งานสะดวกไม่เกิดการอุดตันและ
สามารถระบายน้ำาได้อย่างรวดเร็ว

Anti-Bacterial 
Drain Pipe
ชุดท่อน้ำาทิ้งแบบ Flex-Pipe ผลิต
จากวัสดุที่ช่วยป้องกันแบคทีเรีย 
เพื่อสุขอนามัยที่ดี

Reduce Noise 
and Coagulation
บริเวณฐานพ่นเคลือบด้วยสาร
พิเศษ และปิดด้วยแผ่นยางป้องกัน
เสียง ช่วยลดการเกิดเสียงและลด
การเกาะตัวของหยดน้ำา

Durable and 
Sturdy
ผลิตจากสแตนเลส 304 (โครเม่ียม 
18% และนิกเก้ิล 8%) ท่ีมีความหนา
สูงสุดถึง 2 มม. ซ่ึงหนามากกว่า
อ่างล้างจานท่ัวไป ดังน้ันอ่าง
ล้างจานโคห์เลอร์จึงมีความแข็ง
แรง และทนทานต่อการกัดกร่อน 
การเกิดคราบ ช่วยให้การทำาความ
สะอาดอ่างล้างจานง่ายดาย ซ่ึง
เหมาะสำาหรับการใช้งานในครัวเรือน

Fabricated 
Kitchen Sink
เป็นงานขึ้นรูปด้วยมือและผลิต
จากสแตนเลสเกรดพรีเมี่ยมด้วย
ความหนาตั้งแต่ 1.2-2.0 มม. มุม
โค้งรัศมี 10º ง่ายต่อการทำาความ
สะอาด

Oil Resistance 
Finish (ORF)
ผิวเคลือบพิ เศษเอกสิทธิ์ เฉพาะ 
โคห์เลอร์ ช่วยลดการเกาะของ
คราบน้ำามัน

Exceptional Sound-Absorption Technology
ด้วยเทคโนโลยี SilentShield™ ของโคห์เลอร์

ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม
นอกจากนั้นยังช่วยลดการเกิดการเกาะตัวของหยด

น้ำา และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำาด้วย

Stainless Steel

ราคาปกติ 16,799.-

ราคาพิเศษ 11,000.-
ราคาปกติ 26,750.-

ราคาพิเศษ 17,500.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น สไตรฟ์
K-97829X-F-NA
• ขนาด 813 x 420 x 229 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 768 x 421 R12 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำาทิ้ง และท่อน้ำาล้น

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น สไตรฟ์
K-97830X-F-NA
• ขนาด 610 x 465 x 229 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 565 x 421 R12 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำาทิ้ง และท่อน้ำาล้น
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 15,300.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น บริงซ์
K-3674X-F-NA
• ขนาด 476 x 476 x 160 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 457 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, และท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว

ราคาปกติ 39,483.-

ราคาปกติ 16,992.-

ราคาปกติ 29,125.-

ราคาพิเศษ 25,800.-

ราคาพิเศษ 11,090.-

ราคาพิเศษ 19,010.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น มอเรน
K-99064X-F-NA
• ขนาด 838 x 450 x 234 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 810 x 422 R11 มม.
• พร้อมท่อนำ้าทิ้ง ท่อนำ้าล้น สะดืออ่างล้างจาน แผ่นปิด
กระจก เขียงไม้ ถาดกระจกเตรียมอาหาร ตะกร้าวางของ 
และแผ่นสแตนเลสกันน้ำากระเซ็น

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น พอยซ์
K-3883X-F-NA
• ขนาด 430 x 430 x 215 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 390 x 390 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, 
ตะแกรงวางของและเขียงไม้

ราคาปกติ 24,075.-

ราคาพิเศษ 15,800.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนหรือฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น จีออก
K-3748X-1F-NA
• ขนาด 860 x 480 x 210 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 818 x 438 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 830 x 450 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาท้ิงท่ีติดต้ังท่อน้ำาล้นในตัว, ถาดวาง
ของ 2 ช้ิน และเขียงไม้

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น พอยซ์
K-3882X-F-NA
• ขนาด 820 x 430 x 215 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 780 x 390 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, 
ตะแกรงวางของ และเขียงไม้

ราคาปกติ 15,515.- ราคาปกติ 19,795.-

ราคาพิเศษ 10,200.- ราคาพิเศษ 13,000.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น มิดเดิลตัน
K-3726X-2FD-AKF
• ขนาด 780 x 460 x 200 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 756 x 436 R20 มม.
• ผิวเคลือบพิเศษช่วยลดการเกาะของคราบน้ำามัน Oil Resistance 
Finish (ORF)

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำาทิ้ง ท่อน้ำาล้น ที่ใส่น้ำายาล้างจาน 
และตะกร้าวางของ

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น อีเลท
K-98738X-2FD-AKF
• ขนาด 850 x 470 x 200 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 834 x 454 R10 มม.
• ผิวเคลือบพิเศษช่วยลดการเกาะของคราบน้ำามัน Oil Resistance 
Finish (ORF) 

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำาทิ้ง ท่อน้ำาล้น ที่ใส่น้ำายาล้างจาน 
และตะกร้าวางของ

Molding Stainless Steel
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์์
รุ่น สตัคคาโต้
K-3369X-2KD-NA
• ขนาด 790 x 480 x 208 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 778 x 468 R25 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, 
ที่ใส่น้ำายาล้างจาน และตะแกรงวางของ

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เคาน์เตอร์
รุ่น โปรล็อก
K-3884X-S-NA
• ขนาด 480 x 416 x 204 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 432 x 368 R26 มม. 
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 468 x 404 R44 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว และ
ตะแกรงวางของ

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทอคคาต้า
K-3644X-2KD-NA
• ขนาด 780 x 480 x 208 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 755 x 455 R20 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, 
ที่ใส่น้ำายาล้างจาน, ที่ใส่ฟองน้ำา, ที่ใส่มีด, ชุดมีดสแตนเลส 
และตะแกรงวางของ

ราคาปกติ 13,375.-

ราคาพิเศษ 8,800.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น โปรล็อก
K-3592X-S-NA
• ขนาด 860 x 440 x 213 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 755 x 455 R20 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำาท้ิง ท่อน้ำาล้น และตะกร้าวางของ

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนหรือฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น โปรล็อก
K-3664X-F-NA
• ขนาด 840 x 440 x 213 มม.
• ขนาดเจาะฝังใต้เคาน์เตอร์ 812 x 412 R48 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 826 x 426 R55 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, ตะแกรง
วางของ และ ที่ใส่น้ำายาล้างจาน

ราคาปกติ 16,050.-

ราคาพิเศษ 10,500.-
ราคาปกติ 18,725.-

ราคาพิเศษ 12,200.-

ราคาปกติ 8,453.-

ราคาพิเศษ 5,500.-

ราคาปกติ 13,953.-

ราคาพิเศษ 9,100.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา)

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนใต้เคาน์เตอร์์
รุ่น ทอคคาต้า
K-3645X-2KD-NA
• ขนาด 800 x 480 x 200 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 775 x 455 R20 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาท้ิงท่ีติดต้ังท่อน้ำาล้นในตัว, 
ท่ีใส่น้ำายาล้างจาน, ท่ีใส่ฟองน้ำา, ท่ีใส่มีด, ชุดมีดสแตนเลส 
และตะแกรงวางของ

ราคาปกติ 15,167.-

ราคาพิเศษ 9,900.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา)

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ลิซซัน
K-99359X-2SD-NA
• ขนาด 780 x 450 x 205 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 767 x 437 R3 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว 
และที่ใส่น้ำายาล้างจาน

ราคาปกติ 10,379.-

ราคาพิเศษ 6,800.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ลินซ์
K-3710X-2FD-NA
• ขนาด 820 x 500 x 207 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 808 x 488 R84 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว, 
ที่ใส่น้ำายาล้างจาน, ตะแกรงวางของ และเขียงไม้

ราคาปกติ 24,268.-

ราคาพิเศษ 15,900.-

อ่างล้างจานสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น มาคาโต้
K-3676X-2KD-NA
• ขนาด 750 x 470 x 208 มม.
• ขนาดเจาะวางบนเคาน์เตอร์ 725 x 445 มม.
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำาทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำาล้นในตัว 
และที่ใส่น้ำายาล้างจาน

ราคาปกติ 11,529.-

ราคาพิเศษ 7,530.-
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*สินค้าบางรุ่นในรูป เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

Kitchen Faucets

ProMotion™ Technology

ก๊อกอ่างล้างจานโคห์เลอร์

ก๊อกอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัวจากโคห์เลอร์ ตัวสายด้านในตัว
ก๊อกผลิตด้วยไนลอนถัก ทำาให้สะดวกต่อการดึงขึ้น-ลง และเงียบ
ขณะใช้งาน ทนความร้อนได้ถึง 82 ำc  พร้อม Ball Joint ปรับ
ทิศทางของฝักบัวได้ 360 ำ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัว
ขณะใช้งาน

ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น ทอธ
K-21366T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 222 มม.

• ความสูงของก๊อก 389 มม.
• สายฉีดน้ำาปรับสายน้ำาได้ 2 ระดับแบบดึง
เก็บได้

• พร้อมสายน้ำาดี
• มือบิดแบบก้านโยก
• คอก๊อกหมุนปรับได้ 360 องศา

ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น ทอธ
K-21367T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 222 มม.

• สายฉีดน้ำาปรับสายน้ำาได้ 2 ระดับแบบดึง
เก็บได้

• พร้อมสายน้ำาดี
• มือบิดแบบก้านโยก
• คอก๊อกหมุนปรับได้ 360 องศา

ราคาปกติ 12,519.- ราคาปกติ 12,519.-

ราคาพิเศษ 7,000.- ราคาพิเศษ 7,000.-

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น ทอธ
K-21370T-4-CP
• ระยะจากจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 178 มม.

• ความสูงของก๊อก 322 มม.  
• พร้อมสายน้ำาดี
• มือบิดแบบก้านโยก
• คอก๊อกหมุนปรับได้ 360 องศา

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
รุ่น ทอธ
K-21370T-4CD-CP
• ระยะจากจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 178 มม.

• ความสูงของก๊อก 322 มม.  
• พร้อมสายน้ำาดี
• มือบิดแบบก้านโยก
• คอก๊อกหมุนปรับได้ 360 องศา

ราคาปกติ 7,276.- ราคาปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 4,090.- ราคาพิเศษ 3,300.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
รุ่น ทอธ
K-74053T-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 182 มม.

• ความสูงของก๊อก 323 มม.
• พร้อมสายน้ำาดี
• มือบิดแบบก้านโยก
• คอก๊อกหมุนปรับได้ 360 องศา

ราคาปกติ 5,350.-

ราคาพิเศษ 3,000.-
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ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีมาตรฐานที่จำาหน่าย สีโครเมี่ยม (-CP) Polished Chrome

ราคาปกติ 29,211.- ราคาปกติ 10,058.-

ราคาพิเศษ 17,000.- ราคาพิเศษ 5,850.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
รุ่น คูมิน
K-99480T-4CD-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 227 มม.

• ความสูงของก๊อก 343 มม.

ก๊อกอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น อีโวค
K-6332X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายก๊อก 
223 มม.

• ความสูงของก๊อก 266 มม.

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น อีเลท
K-15609X-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายก๊อก 
210 มม.

• ความสูงของก๊อก 340 มม.

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น คูมิน
K-99480T-4-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 227 มม.

• ความสูงของก๊อก 343 มม.

ราคาปกติ 4,494.- ราคาปกติ 5,511.-

ราคาพิเศษ 2,520.- ราคาพิเศษ 3,090.-

ก๊อกอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น อีเลท

K-13963X-4-CP (สีโครเมี่ยม)

Pull-Down Spray Faucets

K-13963X-4-VS (สีสแตนเลส)

• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายก๊อก 228 มม.
• ความสูงของก๊อก 304 มม.

ก๊อกอ่างล้างจานชนิดสเปรย์ของโคห์เลอร์ ให้คุณได้เลือกปรับสายน้ำาท้ังแบบ
สเปรย์หรือแบบเป็นสายน้ำาหรือแม้จะให้หยุดช่ัวคราวโดยไม่ต้องปิดก๊อก

หยุดช่ัวคราว
ในกรณีท่ีต้องการดึงสายไปไกล

จากอ่างล้างจาน

สเปรย์
สำาหรับการทำาความสะอาดล้างผัก
หรือล้างคราบสกปรกบนภาชนะ

สายน้ำา
สำาหรับการชำาระล้างท่ัวไป

ราคาปกติ 18,169.- ราคาปกติ 19,838.-

ราคาพิเศษ 10,550.- ราคาพิเศษ 11,500.-

ราคาปกติ 16,061.-

ราคาพิเศษ 9,320.-
ราคาปกติ 7,597.-

ราคาพิเศษ 4,420.-

ราคาปกติ 11,235.- ราคาปกติ 7,276.-

ราคาพิเศษ 6,550.- ราคาพิเศษ 4,220.-

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น แฟร์แฟกซ์
K-12177X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
ปลายก๊อก 239 มม.

• ความสูงของก๊อก 213 มม.

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น โซลิโอ
K-8691X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
ปลายก๊อก 205 มม.

• ความสูงของก๊อก 240 มม.
• สายฉีดน้ำาแบบดึงได้

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น อีโอเลีย
K-8623X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
ปลายก๊อก 215 มม.

• ความสูงของก๊อก 180 มม.

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
รุ่น แคนดิด
K-668X-CP
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึง
ปลายก๊อก 164 มม.

• ความสูงของก๊อก 296 มม.
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1. พิจารณาการขอรับประกันจากเอกสารอางอิง อาทิเชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือหลักฐานอ�นๆ ท่ีออกโดยตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการของ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย)

   จำกัด (มหาชน) เทานั้น โดยนับจากวันที่ซื้อสินคาเปนสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับประกันสินคาหากไมมีเอกสารอางอิงดังกลาว

2. เง�อนไขการรับประกันสินคาครอบคลุมเฉพาะตัวสินคาที่พบปญหาขอบกพรองจากการผลิตเทานั้น บริษัทฯ จะดำเนินการซอมแซมหรือเปลี่ยนสินคานั้นๆ หรือเทียบเทาใหตามที่เห็น

   สมควร โดยไมคิดมูลคาอะไหลหรือตัวสินคา แตทั้งนี้ ไมครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากตัวสินคา การขนสง การติดตั้ง รื้อถอน การดัดแปลงแกไขอุปกรณของตัวสินคา 

   รวมถึงการใชงาน และการทำความสะอาดที่ผิดวิธี หรือสิ่งอุดตันตางๆ อันเปนสาเหตุทำใหสินคาบกพรอง

3. กรณีที่สินคาพนเง�อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะแจงอัตราคาบริการและคาใชจายอ�นๆ ใหแกลูกคาทราบ และไดรับการยินยอมจากลูกคากอนเขารับบริการ

4. กรณีการรับประกันตลอดอายุการใชงาน หากรุนหรือสีที่ ไมมีในการผลิตในปจจุบัน ไมอยู ในเง�อนไขการรับประกันสินคาดังกลาวนี้

5. การรับประกันสินคา ครอบคลุมเฉพาะสินคาที่จำหนายและติดตั้งในประเทศไทยเทานั้น   

สำหรับที่พักอาศัย สำหรับที่สาธารณะ

02 503 4216 - 8 02 503 4213

สุขภัณฑและอางลางหนา

เซรามิค วิเทรียส ไชนา

เฉพาะสุขภัณฑ, อางลางหนา, โถปสสาวะชายท่ีเปนเซรามิค (วิเทรียส ไชนา)
สุขภัณฑอัจฉริยะ (Integrated Toilet)
ฝารองนั่ง

อุปกรณประกอบหองน้ำ

หมอน้ำแบบซอนผนัง

      ตลอดอายุการใชงาน

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

ตัวอางอะครีลิค

ระบบควบคุมอางอาบน้ำ เชน ปุมกด กลองควบคุม และอุปกรณท่ีควบคุม

โดยระบบไฟฟา

ปมน้ำ, ปมอัดอากาศ

อุปกรณประกอบอาง เชน มือจับ, หมอน และอ�นๆ

ระบบทอทางเดินน้ำและอากาศและขอตอ

5 ป     1 ป

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

1 ป     1 ป

3 ป     1 ป

1 ป     1 ป

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

3 ป     1 ป

ตัวกอกน้ำ

เซรามิควาลว

กอกน้ำอัตโนมัติ

ฝกบัว

อุปกรณประกอบหองน้ำ

อุปกรณประกอบอางลางหนา

สายฉีดชำระ

ฟลัชวาลว

ฟลัชวาลวอัตโนมัติ ทั้งชุด

5 ป

ตลอดอายุการใชงาน

เฉพาะการร่ัวซึมจากปากกอก

1 ป

5 ป

5 ป

5 ป

5 ป

1 ป

1 ป

1 ป

5 ป เฉพาะการรั่วซึม

จากปากกอก

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

10 ป

3 ป

ตลอดอายุการใชงาน

1 ป

1 ป

1 ป

ตูเฟอรนิเจอร,ตูกระจก

อุปกรณประกอบตูเฟอรนิเจอร, ตูกระจก

อางลางจานสแตนเลส

กระจกและอุปกรณ

อางอาบน้ำ

อุปกรณประกอบอาง เชน หมอน ขาอาง สะดืออาง

อางลางหนา, อางลางจาน

อางอาบน้ำ

กอกน้ำ

ตูเฟอรนิเจอร

อางลางจาน

ตูอาบน้ำและฉากกั้นอาบน้ำ

ผลิตภัณฑเหล็กหลอ

โคห์เลอร์ บริการคุณภาพระดับสากล
ศูนย์บริการโคห์เลอร์ด้วยคุณภาพและบริการที่ประทับใจ ให้คุณหมดความกังวลใจในทุกปัญหาสุภัณฑ์ 
พร้อมสำาหรับคุณแล้ววันนี้

ศูนย์แจ้งซ่อม
บริการให้คำาปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซ่อม
สินค้า เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คระบบการทำางาน
ของตัวสินค้า

บริการอะไหล่
ศูนย์รวมอะไหล่แท้ครบวงจร ให้บริการอะไหล่ทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานที่

แนะนำาการติดตั้ง
สาธิตการติดตั้ง ให้คำาแนะนำาก่อนการติดตั้ง
และทดสอบการทำางาน ภายในศูนย์เมืองทอง
และให้คำาแนะนำาการติดตั้งในสถานที่จริง 
สำาหรับสินค้าที่ต้องการความชำานาญเป็นพิเศษ

จัดหาช่าง
ดำาเนินงานโดยช่างที่ผ่านการอบรม
ตามมาตรฐานสากล

Technical & Service Parts Center
ศูนย์บริการด้านเทคนิคและอะไหล่

Bangkok • กรุงเทพฯ
เวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
Tel : 02-503-4216-8   Fax : 02-503-4213

Chiangmai • เชียงใหม่
เวลาทำาการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Tel : 053-442-848, 081-948-9547   Fax : 053-442-847

Suratthani • สุราษฎร์ธานี
เวลาทำาการ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
Tel : 077-201-089, 081-843-0652

Phuket • ภูเก็ต
เวลาทำาการ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
Tel : 092-257-3849

Nakhon Ratchasima • นครราชสีมา
เวลาทำาการ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
Tel : 092-257-3848
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