
UNBOXED IMAGINATION

Promotion



ไร้โจทย์ / ไร้กรอบ / ไร้ขีดจำ�กัด
   ไอเดียจ�กก๊อกเพียงชิ้นเดียวก่อเกิดดีไซน์ที่ปลดปล่อยอิสระ สะท้อนตัวตน และสไตล์ 
แห่งก�รออกแบบ ด้วยโจทย์คือ “ไร้โจทย์” กับดีไซน์เนอร์ทั้ง 7 กลุ่ม ผ่�น Unboxed 
imagination Project ท่ีรวบรวมดีไซน์ช้ันนำ�ของเมืองไทย สรรค์สร้�งแรงบรรด�ลใจใน
ก�รออกแบบห้องน้ำ�ผ่�นก๊อกหนึ่งตัว ผสมผส�นคว�มเป็นตัวตนและรสนิยมของ
ก๊อกน้ำ�  KOHLER  ก่อเกิดดีไซน์ที่ไร้กรอบ ไร้ขีดจำ�กัด

UNBOXED IMAGINATION
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CONTRAST IN TIME
   “ถ้�ให้นึกถึงแบรนด์ KOHLER ก็นึกถึงเรื่องคุณภ�พม�ก่อนเลย จ�กนั้นก็คือดีไซน์ที่สวยง�ม 
พอได้โจทย์ก๊อก KELSTON ตัวนี้ม�ก็รู้สึกว่�ท้�ท�ย ก๊อกดูคล�สสิก มีคว�มเป็น Traditional 
มีคว�มเป็น Antique นิดๆ เร�ก็รู้สึกว่�มันคือคว�มอิสระ ชอบในเรื่องของเส้นส�ย คว�มคมของ
ชิ้นง�น ไม่อย�กจำ�ทำ�ให้เข�ไปอยู่ในบริบทที่เป็นรูปแบบเดียวกับของเข� โจทย์ของห้องน้ำ� ส่วนตัว
เร�อย�กให้สเปซมีคว�ม Elegant ก็เลยถอดเส้นส�ยเหล่�นั้นออกม� เลือกผิวสัมผัสของวัสดุที่ม�
จ�กธรรมช�ติหล�ยๆ Texture เข้�ม�อยู่ด้วยกัน เอ�คว�มโมเดิร์นผสมผส�นเข้�ไป และเพื่อที่จะได้
ส่งเสริมให้ตัวก๊อกโดดเด่นขึ้นม�ด้วย”

- Trimode Studio -

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8”
รุ่น เคลสตัน
K-13491T-4-CP

KELSTON

พิเศษ
ปกติ 15,836.-

8,270.-

KELSTON

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน
K-99097T-B4-CP

KELSTON

พิเศษ
ปกติ 35,845.-

18,700.-

ฝาครอบวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-76967T-4-CP

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 5,297.-

2,670.-

เฉพาะวาล์วผสมฝังกำาแพงยืนอาบ
รุ่น นาทีโอ
K-880X-CP

NATIO

พิเศษ
ปกติ 5,179.-

3,160.-

ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 10”
K-15399X-CP

พิเศษ
ปกติ 3,745.-

1,700.-

ใช้คู่กับ

ใช้คู่กับ

หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลม
ขนาด 12” รุ่น เทรดดิชั่นนอล
K-15993T-CL-CP

TRANDITIONAL

พิเศษ
ปกติ 24,610.-

12,500.-

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา 
แบบตั้งพื้น
K-97905T-NA

พิเศษ
ปกติ 5,885.-

3,100.-
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MAN MADE WATERFALL
   “แบรนด์ KOHLER มีคว�มเป็น Modern Luxury โปรดักส์ที่ KOHLER มีเข�จะ Twist ม�จ�ก 
โมเดลท่ีมันคล�สสิกจริงๆ แล้วก็ม�ปรับให้ดีเทลมินิมัลข้ึน ส่ิงน้ีทำ�ให้เกิดคว�มเป็น Modern Luxury ข้ึน 
คว�มรู้สึกตอนแรกที่เห็นก๊อกก็รู้สึกว่�ก๊อกตัวนี้มีคว�มผสมผส�น ให้กลิ่นอ�ยของคว�มคล�สสิก 
แต่ว่�ในขณะเดียวกัน Finishing ของมันก็ดูเป็น Industrial เร�ก็เลยต้ังโจทย์ให้ตัวเองว่� จริงๆ แล้ว 
มนุษย์สร้�งสรรค์ธรรมช�ติหรือว่�ธรรมช�ติสร้�งสรรค์มนุษย์ขึ้นม� ก็เลยดึงคอนเซ็ปต์เข้�ม�ว่�
เร�อย�กใช้คำ�ว่� Man Made Waterfall เข้�ม� ก็คือน้ำ�ตกที่ทำ�โดยมนุษย์ แล้วเร�ก็แทนค่�ว่�มัน
เป็นแหล่งกำ�เนิดจุดเล็กๆ จุดนึง ก็เลยดีไซน์ห้องของก๊อกให้มีคว�มเช่ือมโยงกับธรรมช�ติ ใช้วัสดุท่ี
เป็นธรรมช�ติจริงๆ มีเลเยอร์คว�มเข้�ออกของ Surface ท่ีมันเท่�กัน ก็เลยคิดว่� Material แบบน้ี
แหละที่จะเข้�กับตัวก๊อกของเร�ได้ ”

- PHTAA Living Design -

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72762T-9M-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 16,050.-

8,450.-

หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8
ปากก๊อก-คอลัม รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72760T-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 18,056.-

9,450.-

7,000.-

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-98068T-4-BV

พิเศษ
ปกติ 13,375.-

7,000.-

มือบิดแบบก้านโยก
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-98068T-4-BV

พิเศษ
ปกติ 13,375.-

ห่วงแขวนผ้า
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72571T-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 10,700.-

5,400.-

ขอแขวนผ้าคู่
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72572T-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 9,363.-

4,720.-

ที่ใส่กระดาษชำาระ
รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72573T-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 10,700.-

5,400.-

หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำา
ปากก๊อก-อาร์ค รุ่น อาร์ทิแฟคส์
K-72778T-BV

ARTIFACTS

พิเศษ
ปกติ 20,672.-

10,890.-

ARTIFACTS

ใช้คู่กับ ใช้คู่กับ
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NATURAL INTELLIGENCE
   “ผมรู้สึกว่�คำ�ว่� IMAGINATION มันคือไม่ควรมีกรอบอยู่แล้ว และยิ่งเร�ได้คีย์เวิร์ดคำ�ว่� 
UNBOXED ม�อีกก็คือเหมือนย้ำ�เข้�ไปอีกว่�ไม่ควรห�คำ�จำ�กัดคว�มของคำ�ว่�จินตน�ก�ร จริงๆ 
ชอบโจทย์ท่ีว่�ให้คิดง�นออกม�จ�กก๊อกน้ำ�หน่ึงอัน แทนท่ีจะคิดจ�กโจทย์ท่ีแบบมีชัดเจน อันน้ีคือ
ไม่มีโจทย์ชัดเจน แต่โจทย์กล�ยเป็น Object หนึ่งชิ้น”

   “ก๊อกน้ำ�รุ่น Avid ตัวนี้ ตอนแรกแล้วรู้สึกว่�ไม่มีอะไร แต่พอได้ไปรื้อๆ ดูดีไซน์ว่�ทำ�ไมองศ�เข�
เป็นแบบน้ี รู้ท่ีม�ท่ีไปของเข� รู้เลยว่�อันน้ีเป็นออริจินัลอันนึง เร�ชอบองศ�ตอนเปิดก๊อก คือตัว
จบของเข�ส�ม�รถทำ�ได้สอง Curve เร�ก็ดูว่�อะไรที่มันครีเอตสิ่งนี้ขึ้นม� เร�ก็เลยย้อนไปถึง
ก�รแตกกิ่งของต้นไม้ ผมกับทีมง�นก็ครีเอตให้ห้องน้ำ�เป็นแบบที่ไม่มีผนัง Object ทุกอย่�งที่
อยู่ในห้องน้ำ�คือเกิดจ�กก�รแตกออกม�จ�กฝ้� แตกออกม�จ�กพื้น ก้�นต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเลียน
แบบม�จ�กธรรมช�ติทั้งหมด เพร�ะฉะนั้นเวล�เข้�ไปในสเปซแบบนี้คือจะไม่มีกำ�แพงอะไรล็อก
จินตน�ก�รเร�เลยก็เหมือน UNBOXED IMAGINATION”

-Party / Space / Design -

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น อะวิด
K-97345T-4-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 11,770.-

5,940.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะวิด
K-97367T-B4-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 53,500.-

27,000.-

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา 
แบบตั้งพื้น
K-97904T-NA

พิเศษ
ปกติ 6,206.-

3,150.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
ก้านแข็ง รุ่น อะวิด
K-97389T-9-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 60,616.-

30,500.-

ห่วงแขวนผ้า
รุ่น อะวิด
K-97498X-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 4,066.-

2,060.-

ขอแขวนผ้า
รุ่น อะวิด
K-97499X-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 2,140.-

1,070.-

AVID

ใช้คู่กับ
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NARROW INTERPOSITION
   “ผมรู้จักแบรนด์ KOHLER ตั้งแต่ตอนที่จบใหม่ๆ รู้สึกว่�แบรนด์นี้ในดีเทลต่�งๆ ค่อนข้�ง 
Outstanding ออกม�จ�กคนอื่น ตัวดีไซน์ของก๊อก Composed ผมเห็นครั้งแรกผมเห็นแค่ 
รูปทรงที่ไม่มีคว�มซับซ้อน แต่มันสวยด้วยตัวของมันเอง ก�รที่มีเส้นส�ยที่เรียบง่�ยแค่นี้มัน
ส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง ผมก็เลยม�มองจุดที่ม�เกิดเส้นขน�นแล้วก็เส้นโค้งของวงกลม ผมเอ�
สอง Element นี้ม�ใช้ เส้นต่�งๆ ที่เร�ดึงม�ใช้จะ Continuous ไปเรื่อยๆ เป็นทั้งตัว Partition 
หรือตัวผนัง มันจะช่วยในมุมมองที่ว่�เข้�ไปแล้วมันเกิดเป็นสเปซที่ว้�วจริงๆ ”

- RAD Studios -

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น คอมโพส
K-73050X-7-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 16,050.-

8,460.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัว
สายอ่อนและตัวปรับทางน้ำา รุ่น คอมโพส
K-73078T-B4-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 46,010.-

24,200.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น คอมโพส
K-73111X-7-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 69,550.-

36,540.-

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น สตีลเนส
K-14459-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 8,025.-

4,040.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
รุ่น สตีลเนส
K-14458-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 3,659.-

1,840.-

COMPOSED
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SANCTUARY
   “KOHLER มีหล�ยสไตล์ แต่ละสไตล์มีค�แร็คเตอร์ที่ชัดเจน ถ้�จะเป็นแบบโมเดิร์นก็คือจะเป็น
แบบโมเดิร์นม�กๆ ไปเลย คว�มรู้สึกแรกเหมือนได้รับเฟรมผ้�ใบขน�ดใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุดม�ให้
ว�ดรูป ผมส�ม�รถที่จะเขียนรูปขน�ดใหญ่แค่ไหนก็ได้ ผมเก็นก๊อกครั้งแรกก็นึกถึงตัวบิชอปใน
หม�กรุกฝรั่ง ก็คิดว่�รูปทรงมันไม่เหมือนก๊อกน้ำ� แล้วทำ�ไมห้องน้ำ�มันต้องเหมือนห้องน้ำ�ด้วย 
ผมคิดว่�จะทำ�ห้องน้ำ�ทั่วๆ ไป สเปซคล้�ยๆ กับโบสถ์มี Ceiling ที่สูงแล้วก็มี Arch ขน�ดใหญ่ 
ซึ่งต�มปกติแล้วเร�จะไม่เห็นห้องน้ำ�ที่อยู่ในสเปซนี้เลย”

- Private Scale -

ก๊อกผสมลงอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8”
รุ่น เคลสตัน
K-13491T-4-RGD

KELSTON

พิเศษ
ปกติ 23,005.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา
รุ่น เคลสตัน
K-13494T-4-RGD

KELSTON

พิเศษ
ปกติ 25,573.-

13,400.-

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง 
รุ่น เคลสตัน
K-99032T-C4-RGD

KELSTON

พิเศษ
ปกติ 74,472.-

38,880.-

12,060.-

KELSTON
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CURVE
   “พอเร�ได้โจทย์ที่ KOHLER มอบหม�ยม�ให้ UNBOXED ก็รู้สึกว่�น่�สนุก น่�จะคิดอะไรได้
สนุกๆ ให้เกิดจินตน�ก�รใหม่ๆ ได้อีกเยอะ ตอนที่ได้รับก๊อกม� คว�มประทับใจผมเริ่มต้นจ�ก 
Plane แล้วก็ Curve ต่�งๆ ทำ�ให้นึกถึงห้องน้ำ�ที่มีคว�มเป็น Feminine Look ม�กๆ สิ่งที่เร�
อย�กดีไซน์ พย�ย�มดีไซน์ไปเป็นห้องที่มีขน�ดไม่ได้ใหญ่ม�ก เพื่อที่จะสโคปแล้วก็โฟกัสไปที่ตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตัว Fitting หรืออุปกรณ์ของก๊อกน้ำ� KOHLER ได้เด่นชัดเจนขึ้นในภ�พจำ�
ของคน”

- Hypothesis -

AVID

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น อะวิด
K-97345T-4-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 11,770.-

5,940.-

ห่วงแขวนผ้า
รุ่น อะวิด
K-97498X-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 4,066.-

2,060.-

ขอแขวนผ้า
รุ่น อะวิด
K-97499X-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 2,140.-

1,070.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาแบบตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะวิด
K-97367T-B4-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 53,500.-

27,000.-

ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำา 
แบบตั้งพื้น
K-97904T-NA

พิเศษ
ปกติ 6,206.-

3,150.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
ก้านแข็ง รุ่น อะวิด
K-97389T-9-CP

AVID

พิเศษ
ปกติ 60,616.-

30,500.-

ใช้คู่กับ
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IN BETWEEN
   “จริงๆ แล้วถ้�พูดถึง KOHLER คิดถึงคำ�ว่� Timeless เพร�ะว่�มันเป็นง�นดีไซน์ที่ไม่มีข้อจำ�กัด
เร่ืองเวล�แล้วก็ยุคสมัย ตอนแรกท่ีได้เห็นก๊อก Composed ของ KOHLER ก็รู้สึกว่�มันสวย มันเป็น
เรื่องของเส้นส�ย Element ในก�รออกแบบก๊อกมีแค่เส้นกับวงกลม คิดว่�มันน่�จะเป็นเรื่องของ
คว�มเรียบง่�ย ผมก็เลยรู้สึกว่�อย�กทำ�ห้องน้ำ�ธรรมด�ที่ไม่ธรรมด� ทำ�ให้มัน Simple But Not 
Ordinary แค่นั้นเองจ�กที่ได้ Inspiration ม�จ�กตัวก๊อก”

- Dot Line Plane -

COMPOSED

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น คอมโพส
K-73050X-7-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 16,050.-

8,460.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัว
สายอ่อนและตัวปรับทางน้ำา รุ่น คอมโพส
K-73078T-B4-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 46,010.-

24,200.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น คอมโพส
K-73111X-7-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 69,550.-

36,540.-

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น สตีลเนส
K-14459-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 8,025.-

4,040.-

ขอสำาหรับแขวนผ้า
รุ่น สตีลเนส
K-14458-CP

COMPOSED

พิเศษ
ปกติ 3,659.-

1,840.-



UNBOXED IMAGINATION



IMPROVED HYGIENE
นวัตกรรมการชำาระล้างที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลักดัน
สิ่งปฏิกูลจำานวนมากได้อย่างรวดเร็ว

WATER SAVING
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดน้ำาได้ถึง 20% 
ซึ่งมากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป

MORE POWERFUL
ชำาระล้างได้อย่างสะอาด หมดจด และรวดเร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า 
เอกสิทธิ์พิเศษจากโคห์เลอร์

KOHLER CLASS FIVETM  รวดเร็ว หมดจด ไม่ว่าจะหนักขนาดไหน

Extraordinarily Powerful
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INTELLIGENT TOILETS &
SMART SEATS 

Intelligent Toilets

สัมผัสสุดยอดประสบก�รณ์กับสุขภัณฑ์อัจฉริยะจ�กโคห์เลอร์ โดดเด่นทั้งด้�นดีไซน์และเทคโนโลยี 
ครบครันและเหนือกว่�ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ ที่ควบคุมก�รใช้ง�นเพียงปล�ยนิ้วสัมผัส ทำ�ให้ชีวิต
ของคุณสะดวกสบ�ยม�กยิ่งขึ้น

K-3900X-2-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำาระล้างอัตโนมัติ 
รุ่น นูมิ พลัส

ปกติ 406,600.-

ราคาพิเศษ 199,000.-

K-4026X-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำาระล้างอัตโนมัติ 
รุ่น แคริ่ง

ปกติ 299,600.-

ราคาพิเศษ 115,000.-

K-5401X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำาระล้างอัตโนมัติ 
รุ่น เวล

ปกติ 235,400.-

ราคาพิเศษ 89,000.-

Smart Seats
สุดยอดเทคโนโลยีฝารองนั่งอเนกประสงค์จากโคห์เลอร์ ที่มาพร้อมคุณลักษณะเด่น 3 ประการตามแบบฉบับของรุ่น 3C ได้แก่ Cleanliness ความสะอาดที่เป็นเลิศ 
พร้อมระบบทำาความสะอาดด้วยสายน้ำาอันนุ่มนวล และระบบทำาความสะอาดก้านฉีดชำาระอัตโนมัติ Comfort ความสบายช้ันเย่ียม ฝารองน่ังออกแบบหลักสรีรศาสตร์
เพ่ือสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น และก้านฉีดชำาระที่รวมทุกฟังก์ชั่นในก้านเดียว Convenience ความสะดวกในการใช้งาน องศาแผงปุ่มกดแบบใหม่และปุ่มกดที่มีขนาดใหญ่
สำาหรับฟังก์ช่ันท่ีใช้ประจำา เพ่ิมความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึนในการใช้งาน

K-30312X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น 
C3-050

ปกติ 34,154.-

ราคาพิเศษ 12,900.-

K-25991X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า 
รุ่น C3-030 

ปกติ 20,972.-

ราคาพิเศษ 7,500.-

K-8297X-0
ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-150 

ปกติ 27,820.-

ราคาพิเศษ 13,000.-

K-18751X-0
ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-050

ปกติ 22,470.-

ราคาพิเศษ 9,900.-

K-98804X-0
ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-030 

ปกติ 8,560.-

ราคาพิเศษ 3,000.-



27

K-8688X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน ราเฟล แกรนด์

ปกติ 44,940.-
ราคาพิเศษ 17,500.-

K-3902X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น คาเรส

ปกติ 38,520.-
ราคาพิเศษ 13,900.-

K-75921X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น คาเรส

ปกติ 16,853.-

ราคาพิเศษ 6,490.-

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

ปกติ 9,844.-

ราคาพิเศษ 3,590.-

K-45363X-0 
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เพอซูเอด

ปกติ 15,654.-

ราคาพิเศษ 5,800.-

K-18187X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น โอดีออน

ปกติ 12,091.-

ราคาพิเศษ 3,790.-

K-75991X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช

ปกติ 13,482.-

ราคาพิเศษ 5,600.-

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

ปกติ 9,844.-

ราคาพิเศษ 4,990.-

K-72635X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์

ปกติ 11,684.-

ราคาพิเศษ 4,900.-

ONE-PIECE TOILETS

TWO-PIECE TOILETS

Toilets

TOILETS
ด้วยประสิทธิภ�พในก�รชำ�ระล้�งอันทรงพลัง สะอ�ดหมดจด ไร้กังวล และดีไซน์โถแบบปกปิดท่อ 
สวยง�ม ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด พร้อมฝ�รองนั่งแบบ French Curve เอกสิทธิ์หนึ่งเดียว
จ�กโคห์เลอร์ที่รองรับสรีระได้ดีกว่� ทำ�ให้นั่งสบ�ยทุกครั้งที่ใช้ง�น 
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Lavatories

K-2660X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2660X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ปกติ 12,519.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,000.-

K-14715X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-14715X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น พาร์เลียเมนท์

ปกติ 8,364.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,400.-

K-14800X-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ชาลีช

ปกติ 7,811.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,150.-

K-76509K-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 27”

ปกติ 8,025.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,200.-

K-2215X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 21”

ปกติ 5,457.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 2,200.-

K-2214X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 18”

ปกติ 4,708.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,890.-

K-2196X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2196X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น เพนนิงตั้น

ปกติ 3,082.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,090.-

8703X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมขารองอ่าง
แบบตั้งพื้น รุ่น ซัคคราเมนโต้
ปกติ 3,531.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,600.-

K-8705X-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
ปกติ 2,215.-

K-18564X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมขารองอ่าง
แบบตั้งลอย รุ่น รีช

ปกติ 3,210.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,450.-

K-18566X-0 ขารองอ่างแบบตั้งลอย
ปกติ 1,926.-
ราคาพิเศษ 900.-ราคาพิเศษ 1,000.-

LAVATORIES
ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง วัสดุที่ทนท�นไปจนถึงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ มีให้เลือก
หล�กหล�ยดีไซน์ทั้งแบบคล�สสิคและโมเดิร์นร่วมสมัย อ่�งล้�งหน้�โคห์เลอร์ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงรสนิยมในก�รตกแต่งห้องน้ำ�ของคุณ
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K-24747X-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 3,050.-

K-37347X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”
รุ่น สเตย์ท

ปกติ 5,457.-

ราคาพิเศษ 2,900.-

K-37345X-CP
ขอแขวนผ้า
รุ่น สเตย์ท

K-37350X-CP
ที่ใส่กระดาษชำาระ
รุ่น สเตย์ท

ปกติ 1,926.- ปกติ 5,350.-

ราคาพิเศษ 1,000.- ราคาพิเศษ 2,800.-

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

ปกติ 5,992.-

ราคาพิเศษ 2,690.-

K-24750X-4CD-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก
รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 4,494.-

ราคาพิเศษ 2,390.-

Faucets

FAUCETS & ACCESSORIES
จ�กแรงบันด�ลใจก�รออกแบบสไตล์ยุโรปโมเดิร์น ก่อเกิดดีไซน์ที่เข้�กันของทรงเหลี่ยมและมุม
โค้งที่นุ่มนวลสอดคล้องได้อย่�งลงตัว ส�ม�รถตกแต่งเข้�กับห้องน้ำ�แนวร่วมสมัยจนถึงแนว
โมเดิร์นได้อย่�งลงตัว
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K-96107X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น แม๊กซี่ สเปซ 890 มม.

K-78282X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ 
รุ่น นิว เวอเดรา 866 มม.

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

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

ปกติ 42,265.-

ปกติ 37,129.-

ปกติ 31,672.-

ปกติ 27,713.-

K-12098X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น เซควาญา

ปกติ 27,820.-

ราคาพิเศษ 14,150.-

ราคาพิเศษ 23,000.-

ราคาพิเศษ 20,200.-

ราคาพิเศษ 17,200.-

ราคาพิเศษ 15,100.-

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

ปกติ 12,680.-

ราคาพิเศษ 7,350.-

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

ปกติ 8,667.-

ราคาพิเศษ 4,720.-

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

ปกติ 11,010.-

ราคาพิเศษ 6,400.-

ตู้กระจกโคห์เลอร์ ดีไซน์ทันสมัย...สไตล์คุณ
สร้�งคว�มสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ�ด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ที่ผส�นระหว่�งดีไซน์ทันสมัยและ
ส�ม�รถเก็บสรรพสิ่งที่ต้องใช้ในห้องน้ำ� เพื่อให้ห้องน้ำ�สวยหรู สะอ�ดต� เข้�กับทุกสไตล์ก�ร
ตกแต่งทั้งแบบทันสมัย เรียบหรู หรืองดง�มด้วยร�ยละเอียดแบบคล�สสิค

Mirrored Cabinet

MIRROR CABINETS &
BATHROOM FURNITURES 
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Bathroom Furnitures Bathroom Furnitures 

K-45764X-C38
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ (สีไวท์โอ๊ค)

ปกติ 52,430.-

ราคาพิเศษ 30,490.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-76663T-GLW
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น นิว รีช 1000 มม. (กระจก)

ปกติ 42,051.-

ราคาพิเศษ 24,400.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-45764X-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 43,870.-

ราคาพิเศษ 25,500.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-45764X-E63
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ (สีวอลนัท)

ปกติ 52,430.-

ราคาพิเศษ 30,490.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 66,233.-

ราคาพิเศษ 38,490.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 58,850.-

ราคาพิเศษ 34,200.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 57,245.-

ราคาพิเศษ 33,200.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-45765X-NA
ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

ปกติ 1,798.-

ราคาพิเศษ 1,040.-

K-45765X-NA
ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 1,798.-

ราคาพิเศษ 1,040.-

K-2749X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2749X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์

ปกติ 13,803.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 8,000.-

K-2746X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2746X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 14,980.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 8,700.-

K-18571T-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น รีช 1000 มม.

ปกติ 15,194.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 8,800.-

K-18572T-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น รีช 700 มม.

ปกติ 10,058.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,850.-

K-2749X-1-0

K-2746X-1-0

K-2749X-8-0

K-2746X-8-0

ForeFront™ New Reach™ 

Aleutain™

K-76664T-GLW
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น นิว รีช 700 มม. (กระจก)

ปกติ 33,491.-

ราคาพิเศษ 19,400.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 43,549.-

ราคาพิเศษ 25,250.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-76664T-LU
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น นิว รีช 700 มม.

ปกติ 25,894.-

ราคาพิเศษ 15,000.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-76663T-LU
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น นิว รีช 1000 มม.

ปกติ 32,100.-

ราคาพิเศษ 18,600.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 35,952.-

ราคาพิเศษ 20,850.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 47,294.-

ราคาพิเศษ 27,400.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

K-15045T-NA
ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์

ปกติ 2,033.-

ราคาพิเศษ 1,180.-
(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)



K-14334T-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น รีช 1000 มม.

ปกติ 24,075.-

ราคาพิเศษ 14,800.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 39,269.-

ราคาพิเศษ 23,600.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-18571T-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น รีช 1000 มม.

ปกติ 15,194.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 8,800.-

K-18572T-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น รีช 700 มม.

ปกติ 10,058.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,850.-

K-14333T-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น รีช 700 มม. 

ปกติ 21,828.-

ราคาพิเศษ 13,500.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 31,886.-

ราคาพิเศษ 19,350.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-14333T-GLG
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น รีช 700 มม.

ปกติ 24,075.-

ราคาพิเศษ 14,800.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-14334T-GLG
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น รีช 1000 มม.

ปกติ 26,322.-

ราคาพิเศษ 16,200.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 34,133.-

ราคาพิเศษ 20,650.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 41,516.-

ราคาพิเศษ 25,000.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-15045T-NA
ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์

ปกติ 2,033.-

ราคาพิเศษ 1,180.-
(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)
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Bathroom Furnitures 

Paradox™ 

Bathroom Furnitures 

Reach™ 

K-15050T-UP-LU
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า
รุ่น พาราด็อกซ์

ปกติ 17,944.-

ราคาพิเศษ 10,400.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 31,319.-

ราคาพิเศษ 18,100.-
(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-18384T-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น พาราด็อกซ์

ปกติ 13,375.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำาและสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 7,700.-

K-15045T-NA
ขาตั้งสำาหรับตู้เฟอร์นิเจอร์

ปกติ 2,033.-

ราคาพิเศษ 1,180.-
(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)
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Karess System Bath

K-76445X-NWGR-0
อ่างอาบน้ำาแบบฝัง ระบบน้ำาวน 
รุ่น คาเรส 1800
• ขนาด 1800 x 900 x 625 มม.

ปกติ 276,274.-

ราคาพิเศษ 120,200.-

K-76442X-NWGR-0
อ่างอาบน้ำาแบบฝัง ระบบน้ำาวน 
รุ่น คาเรส 1700
• ขนาด 1700 x 800 x 625 มม.

ปกติ 269,640.-

ราคาพิเศษ 117,250.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาพร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ

K-72292T-4-CP (ติดตั้งมาพร้อมในชุด)

ก๊อกน้ำาติดตั้งพร้อมในชุด

K-76448X-NWGR-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-76449X-NWGR-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำาแบบเข้ามุม ระบบน้ำาวน
รุ่น คาเรส 1700
• ขนาด  1703 x 803 x 642 มม.
• ก็อกลงอ่างรุ่นอาลีโอ K-72292T-4-CP

ปกติ 363,800.-

ราคาพิเศษ 158,320.-

เข้ามุมขวา เข้ามุมซ้าย

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



* K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา (ในรูป)

* K-11303X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย (ในรูป)

* K-97194X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย (ในรูป)

* K-78236X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย (ในรูป)

* K-78235X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย (ในรูป)

4140

K-18749X-W03-0
อ่างอาบน้ำาอะครีลิคระบบน้ำาวน
และอัดอากาศสำาหรับ 2 คน
รุ่น อีโวร่า 1850
• ขนาด 1850 x 1100 x 600 มม

ปกติ 233,260.-

ราคาพิเศษ 121,750.-

K-11303X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-11303X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น รีแกตต้า
• ขนาด  1672 x 762 x 550 มม.

ปกติ 104,753.-

K-1337X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น เซอรีฟ
• ขนาด  1525 x 1060 x 533 มม.

ปกติ 108,070.-

ราคาพิเศษ 52,800.-

K-97194X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-97194X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1700
• ขนาด  1700 x 800 x 450 มม.
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว

ปกติ 80,464.-

ราคาพิเศษ 39,950.-

K-78236X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-78236X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1600
• ขนาด  1600 x 750 x 450 มม.

ปกติ 78,003.-

ราคาพิเศษ 38,150.-

K-78235X-G1-0 ปุ่มควบคุมด้านซ้าย
K-78235X-G2-0 ปุ่มควบคุมด้านขวา
อ่างอาบน้ำาอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ
รุ่น แพททิโอ 1500
• ขนาด  1500 x 750 x 450 มม.

ปกติ 73,830.-

ราคาพิเศษ 36,100.-ราคาพิเศษ 51,250.-

BubbleMassage™ BathDual System & BubbleMassage™ Bath



(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น)
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K-99064X-F-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ 
รุ่น มอเรน

ปกติ 39,483.-

ราคาพิเศษ 23,000.-

K-97829X-F-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ 
รุ่น สไตรฟ์

ปกติ 26,750.-

ราคาพิเศษ 15,600.-

K-97830X-F-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ 
รุ่น สไตรฟ์

ปกติ 16,799.-

ราคาพิเศษ 9,800.-

ด้วยก�รออกแบบและก�รเลือกใช้วัสดุชั้นเยี่ยม คุณจะได้สัมผัสประสบก�รณ์ก�รใช้อ่�งล้�งจ�น
ท่ีมีประสิทธิภ�พสูงสุดและเป็นท่ียอมรับจ�กโคห์เลอร์ แบรนด์ยอดนิยมระดับเวิลด์คล�ส นอกจ�กน้ี
ยังส�ม�รถเข้�กับชุดครัวต่�งๆ ได้อย่�งสวยง�ม

เขียงไม้

แผ่นปิดกระจก แผ่นสแตนเลสกันน้ำากระเซ็น

ตะกร้าสแตนเลส ถาดกระจก

KITCHEN SINKS

Kitchen Sinks



OUR MISSION:
GRACIOUS LIVING

Since 1873™

มุ่งยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม
ให้กับทุกชีวิตที่ได้สัมผัสกับสินค้าและบริการของเรา

ปีแห่งต้นกำาเนิดแบรนด์คุณภาพจากจอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ผู้เนรมิตร
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฎิบัติก่อให้
เกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ขึ้น อันเป็นที่มาของบริษัทโคห์เลอร์แห่งแรกที่
ถือกำาเนิดในรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงหล่อและร้าน
เครื่องจักรกลที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุค นับเป็นจุดเริ่มต้นกว่า 145 ปีแห่ง
นวัตกรรม แต่วิสัยทัศน์ จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ มองไกลว่านั้น

เขามองเห็นศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ซึ่งคงคุณค่ายาวนาน
และบริษัทที่สร้างงานด้วยฝีมืออันคงทนถาวร อีกทั้งยังสามารถสร้าง
สรรค์คุณภาพชีวิตชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แท้จริง เดินทางมาถึงในปี ค.ศ.1883 เมื่อ 
จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ เกิดไอเดียคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ด้วยการนำาเอา
อ่างที่หล่อด้วยเหล็กมาทดลองเคลือบอีนาเมลและประดับด้วยขาต่อ
สี่ข้าง จากที่เคยเป็นอ่างที่เกษตรกรซื้อไปใช้เป็นรางอาหารให้อาหารม้า
ก็กลายมาเป็นอ่างอาบน้ำาอันเป่ียมด้วยความงาม เสียงลือเสียงเล่าอ้าง
สืบต่อกันมาว่าจอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ขายอ่างอาบน้ำาอ่างแรกของเขา
ให้กับเกษตรกรคนหนึ่ง แลกกับวัวหนึ่งตัวและไก่สิบสี่ตัวเท่านั้น

แม้ในปัจจุบันสายการผลิตของโคห์เลอร์จะมีความหลากหลาย อันสืบ
เนื่องมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง แต่สินค้าและบริการ
ของโคห์เลอร์ทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด
เสมอมา อันเป็นเหตุผลให้ชื่อโคห์เลอร์ถูกจดจำาในฐานะผู้นำาแห่งสุขภัณฑ์
และเครื่องครัวระดับโลก



ำจ )ยทไศทเะรป( ์รอลเ์หคโ ทัษิรบ า )นชาหม( ดัก
 ทิวมุขุสนนถ 32 ทิวมุขุสยอซ 2 ่ีทขลเ ้ีติซ นิมสัจราคาอ 61 น้ัช

01101 ฯพทเงุรก านฒัวตขเ อืนหเยตเงอลคงวขแ
 2906 ,1906 ,6-4906 อ่ต ยาขยา่ฝ 0006 402 20 ์ทพัศรทโ

9-8926 402 20 ราสรทโ 0806 402 20 อืรห
Call Center 02 700 9299
e-mail: callcenterthailand@kohler.com  www.kohler.co.th

more information
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