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DESIGN EXPRESSION MEETS 
SENSORY EXPERIENCE

Experiential  
Luxury

Create a rich and dynamic environment through 
technology, pattern, material and color.

E
L



“Experiential luxury is about layers of detail. It’s about 
layers of expression and bringing those together in a 
way that is charming, tasteful, expressive and personal.”

− Mark Bickerstaffe
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“The Perspective of the Year gives us an opportunity to 
connect with architects and designers. We look to them to 
inspire us, but we also look to ourselves to give them the 

tools to create those environments.”
− Erin Lilly, Decorative Design Studio Manager, Kohler Co.



Kohler’s most advanced toilet.
Take Comfort. Take Control.

Nightlight

ระบบชำ�ระล�้งแบบประหยัดน้ำ� เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ระบบชำ�ระล�้งแบบสม�ร์ทดูอัล ฟลัช  ใช้น้ำ�เพียง 2.3 / 4.8 ลิตร

ควมคุมเพียงปล�ยนิ้วสัมผัส
• ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบจอสัมผัส ใช้ง�นง่�ย และส�ม�รถควมคุมผ่�น

สม�ร์ทโฟน (ระบบ Android )

สุนทรีย์ไปกับเสียงเพลง
• ส�ม�รถเล่นเพลง ผ่�น Bluetooth SD Card หรือ ฟังวิทยุ

โดดเด่นด้วยไฟกล�งคืนจ�กโถสุขภัณฑ์
• ปรับเปลี่ยนได้ม�กถึง 8 สี ต�มใจชอบ

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำ�ระล้�งอัตโนมัติ  
รุ่น นูมิ พลัส ดีไซน์มินิมัลลิสต์ รูปลักษณ์เพรียวสวย
ทันสมัย ผสมผส�นก�รออกแบบกับเทคโนโลยีล้ำ�สมัย

Components™

Bathroom Faucet Collection

Designed to be Designed.
Components™ คอลเล็กช่ันครบชุดสำ�หรับห้องน้ำ�ร่วมสมัยที่
โดดเด่นเรื่องก๊อกน้ำ�ดีไซน์เลิศ ทุกองค์ประกอบตั้งแต่หัวก๊อก 
มือบิด ตลอดจน ก�รตกแต่งที่เติมเต็มคว�มสมบูรณ์แบบ 
ล้วนได้รับก�รดีไซน์อย�่งพิถีพิถัน ดุจง�นประติม�กรรม
สไตล์มินิมัลที่ล้ำ�สมัย
คอลเล็กชั่นสุดพิเศษนี้ เชิญชวนคุณให้ม�ร่วมดีไซน์ก๊อกน้ำ�
ที่เป็นดั่งซิกเนเจอร์ของคุณเอง ด้วยก�รผสมผส�นหัวก๊อก 
มือบิด และพื้นผิววัสดุ ให้สะท้อนคว�มเป็นตัวตนและรสนิยม
ที่ไม่ซ้ำ�ใคร
Components คอลเล็กชั่น
ดีไซน์เพื่อให้คุณได้ดีไซน์...ในสไตล์ที่เป็นคุณ



New Reach
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน้� รุ่น นิวรีช
ลงตัวด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์สไตล์คอนเทมโพร�รี่ ที่ม�พร้อม
ช่องเก็บของที่กว้�งขึ้น จัดเก็บสิ่งของต่�งๆ ได้อย่�ง
เป็นสัดส่วน วัสดุที่ใช้ทนต่อคว�มชื้น พื้นผิวหน้�บ�นเรียบ
หรูหร� และง่�ยในก�รดูแลรักษ�

วัสดุที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น E1 มั่นใจได้ด้วยคุณภ�พและ
คว�มปลอดภัย โดยปร�ศจ�กก�รปล่อยก�๊ซฟอร์ม�ลดีไฮด์ที่
เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ

New Verdera
ตู้กระจก รุ่น นิว เวอเดร� ให้คุณทำ�กิจวัตรประจำ�วันอย�่งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ด้วยกระจกส่องขย�ย 
3 เท�่ เพื่อก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย พร้อมแสงแนวตั้งด�้นข้�งเพื่อกระจ�ยคว�มสว่�งอย�่งทั่วถึง



Karing™ Lithocast Freestanding Bath
“มินิมอล” อย�่งมีสไตล์ สร้�งบรรย�ก�ศผ่อนคล�ยให้กับคุณ
อ่�งอ�บน้ำ�ลิโธค�สแบบตั้งลอยทรงรี รุ่น แคริ่ง แรงบันด�ลใจจ�กหินแม่น้ำ�ที่มีรูปทรงโค้งมน 
ช่วยสร้�งคว�มรู้สึกที่เป็นธรรมช�ติและบรรย�ก�ศที่ผ่อนคล�ยให้กับห้องน้ำ�

Enameled Cast Iron
Indio Top/Under-Mount Sink
อ่�งล้�งจ�นเหล็กหล่อ 2 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เค�น์เตอร์ รุ่น อินดิโอ้
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INTELLIGENT TOILETS &
SMART SEATS 
สัมผัสสุดยอดประสบก�รณ์กับสุขภัณฑ์อัจฉริยะจ�กโคห์เลอร์ โดดเด่นทั้งด�้นดีไซน์และเทคโนโลยี 
ครบครันและเหนือกว่�ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ ที่ควบคุมก�รใช้ง�นเพียงปล�ยนิ้วสัมผัส ทำ�ให้ชีวิต
ของคุณสะดวกสบ�ยม�กยิ่งขึ้น

Intelligent Toilets

K-3900X-2-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล�้งอัตโนมัติ 
รุ่น นูมิ พลัส

ปกติ 406,600.-

ร�ค�พิเศษ 199,000.-

K-4026X-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล�้งอัตโนมัติ 
รุ่น แคริ่ง

ปกติ 299,600.-

ร�ค�พิเศษ 115,000.-

K-5401X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล�้งอัตโนมัติ 
รุ่น เวล

ปกติ 235,400.-

ร�ค�พิเศษ 89,000.-

Smart Seats
สุดยอดเทคโนโลยีฝ�รองนั่งอเนกประสงค์จ�กโคห์เลอร์ ที่ม�พร้อมคุณลักษณะเด่น 3 ประก�รต�มแบบฉบับของรุ่น 3C ได้แก่ Cleanliness คว�มสะอ�ดที่เป็นเลิศ 
พร้อมระบบทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�ยน้ำ�อันนุ่มนวล และระบบทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีดชำ�ระอัตโนมัติ Comfort คว�มสบ�ยช้ันเย่ียม ฝ�รองน่ังออกแบบหลักสรีรศ�สตร์
เพ่ือสุขอน�มัยที่ดียิ่งขึ้น และก้�นฉีดชำ�ระที่รวมทุกฟังก์ชั่นในก้�นเดียว Convenience คว�มสะดวกในก�รใช้ง�น องศ�แผงปุ่มกดแบบใหม่และปุ่มกดที่มีขน�ดใหญ่
สำ�หรับฟังก์ช่ันท่ีใช้ประจำ� เพ่ิมคว�มสะดวกสบ�ยม�กย่ิงข้ึนในก�รใช้ง�น

K-23869X-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ�้ รุ่น C3-130

ปกติ 90,822.-

ร�ค�พิเศษ 29,990.-

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

ปกติ 65,666.-

ร�ค�พิเศษ 22,500.-

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

ปกติ 34,154.-

ร�ค�พิเศษ 12,900.-

K-25991X-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้� รุ่น C3-จ30

ปกติ 20,972.-

ร�ค�พิเศษ 7,500.-

K-8297X-0
ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ�้
รุ่น C3-150 

ปกติ 27,820.-

ร�ค�พิเศษ 13,000.-

K-18751X-0
ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ�้
รุ่น C3-050

ปกติ 22,470.-

ร�ค�พิเศษ 9,900.-

K-98804X-0
ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ�้
รุ่น C3-030 

ปกติ 8,560.-

ร�ค�พิเศษ 3,000.-
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ONE-PIECE TOILETS
วิศวกรรมเพื่อประสิทธิภ�พสูงสุด เลิศล้ำ�ด้วยสไตล์ก�รออกแบบ
นอกจ�กคว�มสวยดุจดั่งง�นศิลป์ในแบบของโคห์เลอร์แล้ว โถสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ยังมีระบบชำ�ระล�้งที่มี
ประสิทธิภ�พหล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะของทุกท�่น ไม่ว่�จะเป็นพลังก�รชำ�ระล้�งที่
เหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร หรือลักษณะก�รใช้ง�น ประสิทธิภ�พในก�รประหยัดน้ำ� ดีไซน์ให้นั่งสบ�ย และ
เหนือสิ่งอื่นใดคือที่สุดแห่งสุขอน�มัย จึงทำ�ให้โถสุขภัณฑ์ของโคห์เลอร์เป็นคำ�ตอบที่สมบูรณ์ที่สุด

One-Piece Toilets

K-8688X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล แกรนด์

K-3902X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ค�เรส

ปกติ 44,940.-

ปกติ 38,520.-

ร�ค�พิเศษ 17,500.-

ร�ค�พิเศษ 13,900.-

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

K-76815X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช คอนซีล

ปกติ 41,302.-

ปกติ 31,458.-

ร�ค�พิเศษ 16,500.-

ร�ค�พิเศษ 9,490.-

K-3869X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์

K-5171X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์

ปกติ 41,730.-

ปกติ 27,606.-

ร�ค�พิเศษ 14,900.-

ร�ค�พิเศษ 8,900.-
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TWO-PIECE TOILETS
วิศวกรรมเพื่อประสิทธิภ�พสูงสุด เลิศล้ำ�ด้วยสไตล์ก�รออกแบบ
นอกจ�กคว�มสวยดุจดั่งง�นศิลป์ในแบบของโคห์เลอร์แล้ว โถสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ยังมีระบบชำ�ระล�้งที่มี
ประสิทธิภ�พหล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะของทุกท�่น ไม่ว่�จะเป็นพลังก�รชำ�ระล้�งที่
เหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร หรือลักษณะก�รใช้ง�น ประสิทธิภ�พในก�รประหยัดน้ำ� ดีไซน์ให้นั่งสบ�ย และ
เหนือสิ่งอื่นใดคือที่สุดแห่งสุขอน�มัย จึงทำ�ให้โถสุขภัณฑ์ของโคห์เลอร์เป็นคำ�ตอบที่สมบูรณ์ที่สุด

K-75921X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น ค�เรส

ปกติ 17,067.-

ร�ค�พิเศษ 6,590.-

K-45363X-0 
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เพอซูเอด

ปกติ 15,654.-

ร�ค�พิเศษ 5,800.-

K-75991X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช

ปกติ 13,803.-

ร�ค�พิเศษ 5,750.-

K-22244K-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช คอนซีล

ปกติ 9,844.-

ร�ค�พิเศษ 4,990.-

K-22248K-C-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น อะแดร์ คอนซีล

ปกติ 10,058.-

ร�ค�พิเศษ 3,670.-

K-18187X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น โอดีออน

ปกติ 12,091.-

ร�ค�พิเศษ 3,790.-

K-72635X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เวลเวิร์ธ คล�สไฟว์

ปกติ 12,091.-

ร�ค�พิเศษ 5,070.-

Two-Piece Toilets
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LAVATORIES
ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง วัสดุที่ทนท�นไปจนถึงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ มีให้เลือกหล�ก
หล�ยดีไซน์ทั้งแบบคล�สสิคและโมเดิร์นร่วมสมัย อ่�งล้�งหน้�โคห์เลอร์ยังสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในก�ร
ตกแต่งห้องน้ำ�ของคุณ

Lavatories

K-2660X-1-0 แบบเจ�ะรูเดี่ยว
K-2660X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ�้

ปกติ 12,519.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 5,000.-

K-14715X-1-0 แบบเจ�ะรูเดี่ยว
K-14715X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น พ�ร์เลียเมนท์

ปกติ 8,364.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 3,400.-

K-14800X-0
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น ช�ลีช

ปกติ 7,811.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 3,150.-

K-76509K-0
อ่�งล้�งหน�้แบบฝังใต้เค�น์เตอร์
รุ่น ล�เดน่� 27”

ปกติ 8,025.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 3,200.-

K-2215X-0
อ่�งล้�งหน�้แบบฝังใต้เค�น์เตอร์
รุ่น ล�เดน่� 21”

ปกติ 5,457.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 2,200.-

K-2214X-0
อ่�งล้�งหน�้แบบฝังใต้เค�น์เตอร์
รุ่น ล�เดน่� 18”

ปกติ 4,708.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 1,890.-

K-2196X-1-0 แบบเจ�ะรูเดี่ยว
K-2196X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ�่งล้�งหน�้แบบฝังบนเค�น์เตอร์
รุ่น เพนนิงตั้น

ปกติ 3,082.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 1,090.-

8703X-1-0 แบบเจ�ะรูเดี่ยว
อ่�งล้�งหน�้แบบแขวน พร้อมข�รองอ�่ง
แบบตั้งพื้น รุ่น ซัคคร�เมนโต้
ปกติ 3,531.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 1,600.-

K-8705X-0 ข�รองอ่�งแบบตั้งพื้น
ปกติ 2,215.-

K-18564X-1-0 แบบเจ�ะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน�้แบบแขวน พร้อมข�รองอ�่ง
แบบตั้งลอย รุ่น รีช

ปกติ 3,371.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�พิเศษ 1,530.-

K-18566X-0 ข�รองอ่�งแบบตั้งลอย
ปกติ 1,926.-
ร�ค�พิเศษ 900.-ร�ค�พิเศษ 1,000.-
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FAUCETS & ACCESSORIES
Durable Ceramic Valves ประสิทธิภ�พว�ล์วคงทนเหนือม�ตรฐ�น
ว�ล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ทำ�จ�กเซร�มิคที่มีคว�มแข็งแกร่งดุจดั่งเพชร ทนท�นต่อ
ก�รใช้ง�นและช่วยให้ก๊อกน้ำ�เปิด-ปิดได้สะดวก ไม่รั่วซึม ผ่�นก�รทดสอบคว�มคงทนของ
ว�ล์ว โดยก�รเปิด-ปิด 500,000-1,200,000 ครั้ง ซึ่งเหนือกว่�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมไทย 
กำ�หนด และมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยก�รรับประกันว�ล์วน้ำ�ไม่รั่วซึมตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

ก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ผ่�นก�รเคลือบผิวด้วยคว�มพิถีพิถันและผ่�นก�รทดสอบด้วยม�ตรฐ�น
ที่เข้มข้น ทำ�ให้ผิวเคลือบติดทนไม่ลอกง่�ยและคงคว�มเง�ง�มได้อย่�งย�วน�น นอกจ�ก
โคห์เลอร์จะมีก๊อกสีโครเมี่ยมที่งดง�มแล้ว ยังมีสีพิเศษให้เลือกเพื่ออตอบสนองสไตล์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพ�ะของห้องน้ำ� เช่น สีบรอนซ์ปัดล�ย และสีโรสโกลด์ โดยสีพิเศษนี้ผ่�นก�ร
เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง PVD (Physical Vapor Depostion) นำ�ม�ซึ่งผลลัพธ์คือ 
สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ และคว�มคงทน

เปิด

น้ำ�ร้อน

น้ำ�เย็น

มือบิดแบบร็อคเกอร์
ให้คว�มรู้สึกนุ่มนวลในก�รเปิด-ปิดน้ำ�
คล�้ยมีแถบแม่เหล็ก

สีสัน Gradient
แสดงน้ำ�ร้อน-น้ำ�เย็นบนมือบิดของก๊อกผสมรูเดี่ยวแบบก้�นโยก

เพิ่มประสบก�รณ์คว�มแปลกใหม่ให้คุณ

เลือกดีไซน์ในแบบท่ีคุณต้องก�ร

ทูบ

ก้�นโยก

ริบบิ้น

อินดัสเทรียล

โรว

ร็อคเกอร์

Vibrant Rose Gold
(-RGD)

Vibrant French Gold
(-AF)

Vibrant Brushed Nickel
(-BN)

Polished Chrome
(-CP)

3. เลือกสีผิววัสดุ

1. เลือกหัวก๊อก

2. เลือกมือบิด

Components™
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K-77958T-4A-RGD
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�รูเดี่ยว
แบบก้�นโยก 
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77963T-8A-RGD
มือบิดแบบร็อคเกอร์
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 16,050.-

ปกติ 13,910.-

ร�ค�พิเศษ 8,990.-

ร�ค�พิเศษ 7,790.-

K-77959T-4A-RGD
ก๊อกผสมอ�่งล้�งหน้�ทรงสูงรูเดี่ยว  
แบบก้�นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77990T-4-RGD
มือบิดแบบก้�นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 23,005.-

ปกติ 11,770.-

ร�ค�พิเศษ 12,900.-

K-77968T-RGD
หัวก๊อกผสมอ�่งล้�งหน้�เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ริบบิ้น 
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 19,260.-

ร�ค�พิเศษ 10,800.-

K-77969T-RGD
หัวก๊อกผสมอ�่งล้�งหน้�เซ็นตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-โรว
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 19,260.-

ร�ค�พิเศษ 10,800.-

ร�ค�พิเศษ 6,590.-

K-77990T-9-RGD
มือบิดแบบอินดัสเทรียล
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 14,445.-

K-77967T-RGD
หัวก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ทูบ
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 13,375.-

ร�ค�พิเศษ 7,550.-

ร�ค�พิเศษ 8,090.-

Faucets

K-77958T-4A-AF
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�รูเดี่ยว
แบบก้�นโยก 
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77963T-8A-AF
มือบิดแบบร็อคเกอร์
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 14,980.-

ปกติ 12,091.-

ร�ค�พิเศษ 8,450.-

ร�ค�พิเศษ 6,790.-

K-77959T-4A-AF
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�ทรงสูงรูเดี่ยว  
แบบก้�นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77990T-4-AF
มือบิดแบบก้�นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 21,186.-

ปกติ 10,700.-

ร�ค�พิเศษ 11,900.-

K-77968T-AF
หัวก๊อกผสมอ่�งล�้งหน้�เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ริบบิ้น 
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 17,655.-

ร�ค�พิเศษ 9,950.-

K-77969T-AF
หัวก๊อกผสมอ�่งล้�งหน้�เซ็นตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-โรว
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 17,655.-

ร�ค�พิเศษ 9,950.-

ร�ค�พิเศษ 5,990.-

K-77990T-9-AF
มือบิดแบบอินดัสเทรียล
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 13,375.-

K-77967T-AF
หัวก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ทูบ
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 12,412.-

ร�ค�พิเศษ 6,990.-

ร�ค�พิเศษ 7,490.-
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K-77958T-4A-BN
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�รูเดี่ยว
แบบก้�นโยก 
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77963T-8A-BN
มือบิดแบบร็อคเกอร์
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 14,980.-

ปกติ 12,091.-

ร�ค�พิเศษ 8,450.-

ร�ค�พิเศษ 6,790.-

K-77959T-4A-BN
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน�้ทรงสูงรูเดี่ยว  
แบบก�้นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

K-77990T-4-BN
มือบิดแบบก้�นโยก
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 21,186.-

ปกติ 10,700.-

ร�ค�พิเศษ 11,900.-

K-77968T-BN
หัวก๊อกผสมอ�่งล้�งหน�้เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ริบบิ้น 
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 17,655.-

ร�ค�พิเศษ 9,950.-

K-77969T-BN
หัวก๊อกผสมอ�่งล้�งหน�้เซ็นตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-โรว
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 17,655.-

ร�ค�พิเศษ 9,950.-

ร�ค�พิเศษ 5,990.-

K-77990T-9-BN
มือบิดแบบอินดัสเทรียล
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 13,375.-

K-77967T-BN
หัวก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�เซ็นเตอร์ 8” 
ป�กก๊อก-ทูบ
รุ่น คอมโพเนนท์

ปกติ 12,412.-

ร�ค�พิเศษ 6,990.-

ร�ค�พิเศษ 7,490.-

K-37347X-CP
ร�วแขวนผ้�เดี่ยว 24”
รุ่น สเตย์ท

ปกติ 5,457.-

ร�ค�พิเศษ 2,900.-

K-37345X-CP
ขอแขวนผ้�
รุ่น สเตย์ท

K-37350X-CP
ที่ใส่กระด�ษชำ�ระ
รุ่น สเตย์ท

ปกติ 1,926.- ปกติ 5,350.-

ร�ค�พิเศษ 1,000.- ร�ค�พิเศษ 2,800.-

K-24747X-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ�่งล้�งหน้�แบบก้�นโยก
รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 5,885.-

ร�ค�พิเศษ 3,050.-

K-76399T-CP
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ 
พร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน รุ่น เรนดูเอท

ปกติ 5,992.-

ร�ค�พิเศษ 2,690.-

K-24750X-4CD-CP
ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�เย็นแบบก�้นโยก
รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 4,494.-

ร�ค�พิเศษ 2,390.-
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สัมผัสพลังแห่งส�ยน้ำ� เติมเต็มทุกอ�รมณ์แห่งก�รอ�บ

ระบบแคตท�ลิส เทคโนโลยีก�รผสมอ�ก�ศเข้�กับส�ยน้ำ�ให้คุณสัมผัสถึงส�ยน้ำ�แบบส�ย
ฝนที่นุ่มนวลแต่ชุ่มฉ่ำ�อย่�งเต็มที่ เสมือนน้ำ�ตกในป่�ฝนที่ชุ่มชื่น

SHOWERING

K-72638X-7-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก�้นแข็ง
(ก้�นฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น ซิมโบล

ปกติ 49,220.-

ร�ค�พิเศษ 22,800.-

K-72821X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บ พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น จูล�ยน์

K-76629T-CP
ชุดฝักบัวก�้นแข็งแบบโค้ง พร้อมหัวฝักบัวก�้นแข็ง
แบบทรงกลม และฝักบัวส�ยอ่อน

ปกติ 23,540.- ปกติ 11,770.-

ร�ค�พิเศษ 10,350.- ร�ค�พิเศษ 5,200.-

K-72685X-7-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก�้นแข็ง
(ก้�นฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น อีโค

K-76632T-CP
ชุดฝักบัวก้�นแข็งแบบโค้ง
พร้อมหัวฝักบัวก้�นแข็งแบบทรงกลม

K-76635T-CP
ชุดฝักบัวก�้นแข็งแบบทำ�มุม 90°
พร้อมหัวฝักบัวก�้นแข็งแบบทรงสี่เหลี่ยม

ปกติ 9,470.- ปกติ 9,470.-

ร�ค�พิเศษ 4,720.- ร�ค�พิเศษ 3,670.-

ปกติ 41,195.-

ร�ค�พิเศษ 19,000.-

Showering
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K-97389T-9-CP
ก๊อกผสมลงอ่�งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ ระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น อะวิด

ปกติ 60,616.-

ร�ค�พิเศษ 27,450.-

K-45372X-C4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บและลงอ่�งอ�บน้ำ�
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น สเตย์ท

K-72700X-C4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บและลงอ่�งอ�บน้ำ�
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น อ�เชอร์

ปกติ 60,969.- ปกติ 42,372.-

ร�ค�พิเศษ 31,950.- ร�ค�พิเศษ 19,000.-

K-9114X-C-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
(ก้�นฝักบัวทำ�มุม 90 องศ�)
รุ่น อ�ป�รู

K-72677X-C7-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บ พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและ
ชุดฝักบัวก้�นแข็ง (ก้�นฝักบัวทำ�มุม 90 องศ�)
รุ่น เอเลเวชั่น

K-72675X-C7-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บ พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก�้นแข็ง (ก�้นฝักบัวแบบโค้ง)
รุ่น เอเลเวชั่น

ปกติ 34,989.- ปกติ 34,989.-

ร�ค�พิเศษ 16,500.- ร�ค�พิเศษ 16,500.-

ปกติ 57,309.-

ร�ค�พิเศษ 26,800.-

K-99032T-C4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บและลงอ�่งอ�บน้ำ�
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก�้นแข็ง
รุ่น เคลสตัน

ปกติ 51,360.-

ร�ค�พิเศษ 26,800.-

K-99474T-C4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บและลงอ�่งอ�บน้ำ�
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก�้นแข็ง 
รุ่น คูมิน

K-97822T-9-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก�้นแข็ง
รุ่น อ�เลโอ

ปกติ 22,042.- ปกติ 33,170.-

ร�ค�พิเศษ 10,500.- ร�ค�พิเศษ 13,650.-

K-99032T-C4-RGD
ก๊อกผสมยืนอ�บและลงอ่�งอ�บน้ำ�
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น เคลสตัน

K-73111X-7-CP
ก๊อกผสมลงอ�่งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก�้นแข็ง
รุ่น คอมโพส

K-97826T-4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บพร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น อ�เลโอ

ปกติ 69,550.- ปกติ 26,750.-

ร�ค�พิเศษ 32,890.- ร�ค�พิเศษ 13,680.-

ปกติ 74,472.-

ร�ค�พิเศษ 34,990.-
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K-98418T-D4-CP
ก๊อกผสมลงอ่�งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์

ปกติ 53,500.-

ร�ค�พิเศษ 28,080.-

K-98418T-D4-AF
ก๊อกผสมลงอ่�งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-98418T-D4-BV
ก๊อกผสมลงอ�่งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์ 

ปกติ 66,875.- ปกติ 66,875.-

ร�ค�พิเศษ 35,100.- ร�ค�พิเศษ 35,100.-

K-98418T-D4-BN
ก๊อกผสมลงอ�่งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-98418T-D4-SN
ก๊อกผสมลงอ่�งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
พร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อนและชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-76633T-B-CP
ชุดฝักบัวก�้นแข็งแบบทำ�มุม 90 องศ�
พร้อมหัวฝักบัวก�้นแข็งแบบทรงสี่เหล่ียม
และฝักบัวส�ยอ่อน

ปกติ 66,875.- ปกติ 12,947.-

ร�ค�พิเศษ 35,100.- ร�ค�พิเศษ 5,900.-

ปกติ 66,875.-

ร�ค�พิเศษ 35,100.-

K-24754X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวส�ยอ่อน
รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 48,150.-

ร�ค�พิเศษ 19,900.-

K-73111X-7-BV
ก๊อกผสมลงอ�่งอ�บน้ำ�และยืนอ�บ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น คอมโพส 

ปกติ 90,415.-

ร�ค�พิเศษ 47,250.-

K-29677X-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บพร้อมฝักบัวส�ยอ่อน
และชุดฝักบัวก้�นแข็ง
รุ่น สเตย์ท

ปกติ 51,895.-

ร�ค�พิเศษ 21,000.-
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ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวนโคห์เลอร์

หล�กหล�ยโทนสีให้เลือกสรร เพื่อสร้�งคว�มสมบูรณ์แบบที่เหม�ะกับสไตล์และก�ร
ตกแต่งห้องน้ำ�ในแบบที่คุณต้องก�ร

HYGIENE SPRAY

K-98100X-BV
ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ

K-98100X-BN
ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ

ปกติ 4,548.- ปกติ 4,548.-

ร�ค�พิเศษ 1,890.- ร�ค�พิเศษ 1,890.-

K-98100X-AF
ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ

ปกติ 4,548.-

ร�ค�พิเศษ 1,890.-

K-98100X-2BZ
ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ

ปกติ 4,548.-

ร�ค�พิเศษ 1,890.-

K-98100X-2BL
ส�ยฉีดชำ�ระพร้อมส�ยอ่อนและขอแขวน 
รุ่น คัฟ

ปกติ 4,548.-

ร�ค�พิเศษ 1,890.-

Hygiene Spray
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กับคว�มลงตัวของดีไซน์ท่ีส�ม�รถเก็บสรรพส่ิงท่ีต้องใช้ในห้องน้ำ�ได้อย่�งมิดชิด

เพ่ือให้ห้องน้ำ�ของคุณสะอ�ดต� ไม่ว่�จะเป็นแรงบันด�ลใจแบบไหน เรียบง่�ยแต่ทันสมัย

หรือหรูหร�ง�มสง่� โคห์เลอร์รังสรรค์สุนทรียภ�พให้ห้องน้ำ�คุณสวยสะดุดต�น่�อภิรมย์

BATHROOM FURNITURE

Bathroom Furnitures 

New Reach™ 

K-76664T-LU
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น นิวรีช 700

ปกติ 25,894.-
ร�ค�พิเศษ 15,100.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18572T-1-0
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 10,058.-
ร�ค�พิเศษ 5,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 35,952.-
ร�ค�พิเศษ 21,000.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-76664T-GLW
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น นิวรีช 700 (พร้อมหน�้บ�นกระจก)

ปกติ 33,491.-
ร�ค�พิเศษ 19,500.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18572T-1-0
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 10,058.-
ร�ค�พิเศษ 5,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 43,549.-
ร�ค�พิเศษ 25,400.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-76663T-LU
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน้�
รุ่น นิวรีช 1000

ปกติ 32,100.-
ร�ค�พิเศษ 18,700.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18571T-1-0
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 15,194.-
ร�ค�พิเศษ 8,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 47,294.-
ร�ค�พิเศษ 27,600.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-76663T-GLW
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน้�
รุ่น นิวรีช 1000 (พร้อมหน�้บ�นกระจก)

ปกติ 42,051.-
ร�ค�พิเศษ 24,500.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18571T-1-0
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 15,194.-
ร�ค�พิเศษ 8,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 57,245.-
ร�ค�พิเศษ 33,400.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-15045T-NA
ข�ตั้งปรับระดับสำ�หรับเค�น์เตอร์

ปกติ 2,033.-
ร�ค�พิเศษ 1,190.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)
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Flexi Space™ 

K-75836X-B08
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน�้
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

ปกติ 15,194.-
ร�ค�พิเศษ 7,730.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-96110X-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

ปกติ 12,840.-
ร�ค�พิเศษ 6,500.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด
ปกติ 28,034.-
ร�ค�พิเศษ 14,230.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-75853T-NA
ข�ตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

ปกติ 1,391.-
ร�ค�พิเศษ 700.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)

Maxi Space™ 

K-20019X-M-H14
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน�้
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 600

ปกติ 28,783.-
ร�ค�พิเศษ 16,900.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-96120X-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 600

ปกติ 10,593.-
ร�ค�พิเศษ 6,200.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 39,376.-
ร�ค�พิเศษ 23,100.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-76082T-LK
ข�ตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ

ปกติ 1,391.-
ร�ค�พิเศษ 800.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)

K-20020X-M-H14
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 900

ปกติ 35,524.-
ร�ค�พิเศษ 20,600.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-96121X-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 900

ปกติ 18,725.-
ร�ค�พิเศษ 10,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด
ปกติ 54,249.-
ร�ค�พิเศษ 31,500.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่�ง และข�ตั้ง)

Aleutian™ 

K-45764X-E63
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน้�
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ (สีวอลนัท)

ปกติ 52,430.-
ร�ค�พิเศษ 30,500.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-2749X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2749X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8”)
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

ปกติ 13,803.-
ร�ค�พิเศษ 8,100.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 66,233.-
ร�ค�พิเศษ 38,600.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-45764X-C38
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ (สีไวท์โอ๊ค)

ปกติ 52,430.-
ร�ค�พิเศษ 30,500.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-2749X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2749X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8”)
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

ปกติ 13,803.-
ร�ค�พิเศษ 8,100.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด
ปกติ 66,233.-
ร�ค�พิเศษ 38,600.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-45765X-NA
ข�ตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์

ปกติ 1,798.-
ร�ค�พิเศษ 1,050.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)

K-45764X-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน�้
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 43,870.-
ร�ค�พิเศษ 25,500.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-2746X-1-0 (แบบเจ�ะรูเดี่ยว)
K-2746X-8-0 (แบบเซ็นเตอร์ 8”)
อ่�งล้�งหน�้แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 14,980.-
ร�ค�พิเศษ 8,700.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด
ปกติ 58,850.-
ร�ค�พิเศษ 34,200.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-45765X-NA
ข�ตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์

ปกติ 1,798.-
ร�ค�พิเศษ 1,050.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)

ForeFront™ 
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Reach™ 

K-14333T-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน�้
รุ่น รีช 700

ปกติ 21,828.-
ร�ค�พิเศษ 12,700.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18572T-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 10,058.-
ร�ค�พิเศษ 5,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 31,886.-
ร�ค�พิเศษ 18,600.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-14333T-GLG
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น รีช 700

ปกติ 24,075.-
ร�ค�พิเศษ 14,000.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18572T-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 700

ปกติ 10,058.-
ร�ค�พิเศษ 5,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 34,133.-
ร�ค�พิเศษ 19,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่�ง และข�ตั้ง)

K-14334T-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน�้
รุ่น รีช 1000

ปกติ 24,075.-
ร�ค�พิเศษ 14,000.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18571T-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 1000

ปกติ 15,194.-
ร�ค�พิเศษ 8,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ�่ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 39,269.-
ร�ค�พิเศษ 22,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ�่ง และข�ตั้ง)

K-14334T-GLG
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ�่งล้�งหน้�
รุ่น รีช 1000

ปกติ 26,322.-
ร�ค�พิเศษ 15,300.-
(ร�ค�ไม่รวมข�ตั้ง)

K-18571T-1-0
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น รีช 1000

ปกติ 15,194.-
ร�ค�พิเศษ 8,900.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ร�ค�ข�ยทั้งชุด 
ปกติ 41,516.-
ร�ค�พิเศษ 24,200.-
(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่�ง และข�ตั้ง)

K-15045T-NA
ข�ตั้งปรับระดับสำ�หรับเค�น์เตอร์

ปกติ 2,033.-
ร�ค�พิเศษ 1,190.-
(1 ชุด ประกอบด้วย 2 ข�)

ตู้กระจกโคห์เลอร์ ดีไซน์ทันสมัย...สไตล์คุณ

สร้�งคว�มสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ�ด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ที่ผส�นระหว่�งดีไซน์ทันสมัยและส�ม�รถเก็บ
สรรพสิ่งที่ต้องใช้ในห้องน้ำ� เพื่อให้ห้องน้ำ�สวยหรู สะอ�ดต� เข้�กับทุกสไตล์ก�รตกแต่งทั้งแบบทันสมัย 
เรียบหรู หรืองดง�มด้วยร�ยละเอียดแบบคล�สสิค

MIRRORED CABINET
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K-78282X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น นิว เวอเดร� 866 มม.

ปกติ 37,129.-
ร�ค�พิเศษ 21,600.-

K-12098X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น เซคว�ญ�

ปกติ 27,820.-
ร�ค�พิเศษ 16,300.-

K-96107X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น แม๊กซี่ สเปซ 900 มม.

ปกติ 42,265.-
ร�ค�พิเศษ 24,500.-

K-15032T-NA
ตู้กระจก 
รุ่น อีโลซิส 635 มม.

ปกติ 11,010.-
ร�ค�พิเศษ 6,400.-

K-15031T-NA
ตู้กระจก 
รุ่น อีโลซิส 508 มม.

ปกติ 8,667.-
ร�ค�พิเศษ 5,000.-

K-15033T-NA
ตู้กระจก 
รุ่น อีโลซิส 762 มม.

ปกติ 12,680.-
ร�ค�พิเศษ 7,400.-

K-78202X-L-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น นิว เวอเดร� 610 มม.

ปกติ 27,713.-
ร�ค�พิเศษ 16,100.-

K-96106X-L-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น แม๊กซี่ สเปซ 590 มม.

ปกติ 31,672.-
ร�ค�พิเศษ 18,500.-

Mirrored Cabinet

สัมผัสผ่อนคล�ยดุจธรรมช�ติ

แรงบันด�ลใจจ�กก�รนวดด้วยมือกับก�รนวดแบบกดจุด เพ่ือยกระดับคว�มผ่อนคล�ยดุจก�ร
นวดสป� อีกทั้งยังผส�นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวของโคห์เลอร์ ด้วยดีไซน์อ่�งอ�บน้ำ�ที่ออกแบบ
ต�มหลักสรีรศ�สตร์ เพื่อรังสรรค์สุนทรียภ�พแห่งก�รอ�บน้ำ�ที่ดีที่สุด

BATHTUBS



*อ่�งอ�บน้ำ�เข้�มุมซ้�ย
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Bathtubs

เข้�มุมขว� เข้�มุมซ้�ย

K-20249X-0
อ่�งอ�บน้ำ�ลิโธค�สแบบตั้งลอย ทรงรี 
รุ่น แคริ่ง 1800

ปกติ 230,050.-
ร�ค�พิเศษ 108,500.-

K-20374X-0
อ่�งอ�บน้ำ�ลิโธค�สแบบตั้งลอย ทรงรี 
รุ่น แคริ่ง 1700

ปกติ 224,700.-
ร�ค�พิเศษ 105,900.-

K-99025X-0 แบบเข้�มุมซ้�ย
K-99026X-0 แบบเข้�มุมขว�
อ่�งอ�บน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรเฟกซ์ 
รุ่น อลูเชียน 1700

ปกติ 165,636.-
ร�ค�พิเศษ 78,000.-

K-99019X-0 แบบเข้�มุมซ้�ย
K-99020X-0 แบบเข้�มุมขว�
อ่�งอ�บน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรเฟกซ์ 
รุ่น อลูเชียน 1500

ปกติ 160,339.-
ร�ค�พิเศษ 75,600.-

K-20248X-0
อ่�งอ�บน้ำ�ลิโธค�สแบบตั้งลอย ทรงรี 
รุ่น แคริ่ง 1600

ปกติ 219,350.-
ร�ค�พิเศษ 103,500.-

K-18749X-W03-0
อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิคระบบน้ำ�วนและอัดอ�ก�ศ
สำ�หรับ 2 คน
รุ่น อีโวร�่ 1850

ปกติ 233,260.-
ร�ค�พิเศษ 99,500.-

K-1337X-G1-0 ปุ่มควบคุมด�้นซ้�ย
K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมด�้นขว�
อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิค ระบบบับเบิ้ลม�สซ�จ
รุ่น เซอรีฟ

ปกติ 108,070.-
ร�ค�พิเศษ 51,000.-

*อ่�งอ�บน้ำ�ปุ่มควบคุมด�้นขว�
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ด้วยก�รออกแบบและก�รเลือกใช้วัสดุชั้นเยี่ยม คุณจะได้สัมผัสประสบก�รณ์ก�รใช้อ่�งล้�งจ�น
ท่ีมีประสิทธิภ�พสูงสุดและเป็นท่ียอมรับจ�กโคห์เลอร์ แบรนด์ยอดนิยมระดับเวิลด์คล�ส นอกจ�กน้ี
ยังส�ม�รถเข้�กับชุดครัวต�่งๆ ได้อย�่งสวยง�ม

KITCHEN SINKS
เขียงไม้

แผ่นปิดกระจก แผ่นสแตนเลสกันน้ำ�กระเซ็น

ตะกร�้สแตนเลส ถ�ดกระจก

Kitchen Sinks

K-3885X-2SD-0
อ่�งล้�งจ�นเหล็กหล่อ 2 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เค�น์เตอร์
รุ่น อินดิโอ้
• พร้อมสะดืออ�่งล้�งจ�น ท่อน้ำ�ทิ้ง ที่ใส่น้ำ�ย�ล้�งจ�น 

และตะกร�้ว�งของ

ปกติ 40,446.-
ร�ค�พิเศษ 23,500.-

K-3886X-2S-0
อ่�งล้�งจ�นเหล็กหล่อ 2 หลุม แบบฝังบนหรือใต้เค�น์เตอร์
รุ่น อินดิโอ้
• พร้อมสะดืออ�่งล้�งจ�น ท่อน้ำ�ทิ้ง ที่ใส่น้ำ�ย�ล้�งจ�น 

และตะกร�้ว�งของ
• ใช้คู่กับก๊อกผสมอ่�งล้�งจ�น รุ่น ค�ร์บอน K-6227-CP 

(แยกจำ�หน่�ย)

ปกติ 40,446.-
ร�ค�พิเศษ 23,500.-

K-99064X-F-NA
อ่�งล้�งจ�นสแตนเลสสตีล 2 หลุม แบบฝังใต้เค�น์เตอร์ 
รุ่น มอเรน

ปกติ 39,483.-
ร�ค�พิเศษ 23,000.-
(ร�ค�รวมอุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น)

K-97829X-F-NA
อ่�งล้�งจ�นสแตนเลสสตีล 2 หลุม แบบฝังใต้เค�น์เตอร์ 
รุ่น สไตรฟ์

ปกติ 26,750.-
ร�ค�พิเศษ 15,600.-

K-97830X-F-NA
อ่�งล้�งจ�นสแตนเลสสตีล 1 หลุม แบบฝังใต้เค�น์เตอร์ 
รุ่น สไตรฟ์

ปกติ 16,799.-
ร�ค�พิเศษ 9,800.-



COLOR, MATERIAL, FINISH
Beautiful and personalized expressions of design.
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
ชั้น 16 อ�ค�รจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 204 6000 ฝ่�ยข�ย ต่อ 6094-6, 6091, 6092 หรือ 02 204 6080

Call Center 02 700 9299
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DESIGN EXPRESSION MEETS 
SENSORY EXPERIENCE

Experiential  
Luxury

Create a rich and dynamic environment through 
technology, pattern, material and color.
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