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In 1873, John Michael Kohler, an Austrian immigrant, founded Kohler Co. in rural Wisconsin, USA. What followed in the coming decades
was a series of major innovations and global expansion that have set the benchmark for award-winning design and enhanced bathroom
experiences. With over 13,000 patents to our name, 32,000 employees, and operations on six continents, we are today a global kitchen
and bath leader on the cutting edge of design, technology, and innovation.

145 YEARS OF KITCHEN AND BATH INNOVATION

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



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

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�นศิลป์ชั้นสูงให้กับสุขภัณฑ์
ในประเทศไทย จนกล�ยเป็นที่จดจำ�และเป็นที่
ยอมรับในฐ�นะผู้นำ�ในด้�นก�รออกแบบและ
เทคโนโลยีอันทันสมัยท่ีตอบสนองทุกคว�ม
ต้องก�ร

วันน้ี ถึง 31 ธันวาคม 2561

เง่ือนไข
• บัตรของขวัญเซ็นทรัล สำ�หรับร้�นค้�ท่ีร่วมร�ยก�รเท่�น้ัน • บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส สำ�หรับร้�นค้�ท่ีร่วมร�ยก�รเท่�น้ัน • บัตรของขวัญดูโฮม สำ�หรับร้�นค้�ดูโฮมเท่�น้ัน 
• คูปองส่วนลดเงินสดสย�มโกลบอลเฮ้�ส์ สำ�หรับร้�นค้�สย�มโกลบอลเฮ้�ส์เท่�น้ัน • ส่วนลดเงินสด สำ�หรับโฮมโปรดักซ์เซ็นเตอร์เท่�น้ัน • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในก�รเปล่ียนแปลง
ของสมน�คุณท่ีมูลค่�เท่�กันหรือเทียบเท่�ในกรณีท่ีของสมน�คุณหมดหรือกรณีอ่ืนๆ • ของสมน�คุณไม่ส�ม�รถเปล่ียนเป็นเงินสดหรือส่วนลดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
ก�รเลือกรับโปรโมช่ันมูลค่�สูงสุดเพียงหน่ึงร�ยก�ร และต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงในก�รรับโปรโมช่ันเท่�น้ัน • ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยน้ีไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�รส่งเสริม
ก�รข�ยอ่ืนและสินค้�หมวดเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในก�รเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� • สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีพนักง�น
ข�ยโคห์เลอร์

ซื้อสินค้าโคห์เลอร์
ครบตามเงื่อนไขกำาหนด

รับทันที iPhoneX 256GB
และเลือกรับบัตรของขวัญ หรือ 

ส่วนลดสุดพิเศษ

ซื้อครบ 8,000.-/ใบเสร็จ
รับบัตรของขวัญ หรือ ส่วนลดสุดพิเศษ 100 บาท

มูลค่า

ซื้อครบ 15,000.-/ใบเสร็จ
รับบัตรของขวัญ หรือ ส่วนลดสุดพิเศษ 200 บาท

มูลค่า

ซื้อครบ 30,000.-/ใบเสร็จ
รับบัตรของขวัญ หรือ ส่วนลดสุดพิเศษ 500 บาท

มูลค่า

ซื้อครบ 100,000.-/ใบเสร็จ
รับบัตรของขวัญ หรือ ส่วนลดสุดพิเศษ 2,000 บาท

มูลค่า

ซื้อครบ 300,000.-/ใบเสร็จ

ซื้อครบ 800,000.-/ใบเสร็จ

รับบัตรของขวัญ หรือ ส่วนลดสุดพิเศษ

รับ iPhoneX 256GB 1 เครื่อง

6,500 บาท

46,500 บาท

มูลค่า

มูลค่า

Promotion 



CONTENTS

INNOVATION SET 8

ADAIR 1-PIECE SET / KARESS 2-PIECE SET / 0DEON 2-PIECE SET 9

INTELLIGENT TOILETS & SMART SEATS 11

1-PIECE TOILETS / 2-PIECE TOILETS 13

LAVATORIES 15

โดดเด่นล้ำ�สมัยด้วยนวัตกรรมท้�ท�ยอน�คต โฉบเฉี่ยวทั้งดีไซน์ ม�กม�ยด้วยประสิทธิภ�พก�รใช้ง�น ครบครันด้วยฟังก์ชั่นที่หล�กหล�ย 
รังสรรค์ประสบก�รณ์ล้ำ�สมัย สร้�งสุนทรียภ�พในก�รใช้ห้องน้ำ�ให้กับคุณ

“เวล” สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ครบครันและเหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ ที่ทำาให้
ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบเทอร์โมสแตทติก ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำา และปรับอุณหภูมิได้
รวดเร็วภายใน 0.2 วินาที ให้คุณดื่มด่ำากับสายน้ำาได้อย่างทันใจ

“เซควาญา” ตู้กระจกพร้อมไฟ ดีไซน์ทันสมัย เรียบง่าย พร้อมแสงสว่าง
แนวตั้งด้านข้าง กระจายแสงอย่างสม่ำาเสมอ พื้นผิวกระจกป้องกันการเกิด
หมอกฝ้า วัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

ยกระดับความผ่อนคลายดุจนวดสปา Karess Massage System 
อ่างอาบน้ำาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนวดด้วยมือผสมผสานกับการ
นวดแบบกดจุด

ProMotion™ Technology ก๊อกอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัวจากโคห์เลอ
ร์ ตัวสายด้านในตัวก๊อกผลิตด้วยไนลอนถัก สะดวกต่อการดึงขึ้น-ลง และ
เงียบขณะใช้งาน ทนความร้อนได้ถึง 82 ำc พร้อม Ball Joint ปรับทิศทาง
ของฝักบัวได้ 360° 

Oil Resistance Finish (ORF) ผิวเคลือบพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะโคห์เลอร์ 
ลดการเกาะของคราบน้ำามัน ช่วยให้ทำาความสะอาดอ่างล้างจานได้อย่าง
ง่ายดาย

ระบบชำาระล้างแบบคลาสไฟว์ หนึ่งในระบบที่ดีที่สุดของโคห์เลอร์ ชำาระล้าง
หมดจด  ไม่ว่าจะหนักขนาดไหน

ฝารองนั่งอัจฉริยะจากโคห์เลอร์ มาพร้อมกับจุดเด่นสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ความสะอาด ความสบาย และความสะดวก ส่งมอบอีกหนึ่งประสบการณ์อัน
ยอดเยี่ยม

BATHROOM FAUCETS 17
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1. K-5401X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวพร้อมระบบชำาระล้างอัตโนมัติ รุ่น เวล | 2. K-12098X-NA ตู้กระจกพร้อมไฟ รุ่น เซควาญา | 3. K-2746X-1-0 
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น อลูเชียน, K-45764X-0 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับอ่างล้างหน้า รุ่น อลูเชียน และ K-45765X-NA ขาตั้งสำาหรับตู้
เฟอร์นิเจอร์ รุ่น อลูเชียน | 4. K-76442X-NWGR-0 อ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน 12 หัวเจ็ต แบบฝัง รุ่น คาเรส 1700 | 5. K-97345T-4-CP ก๊อกผสม
อ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น อะวิด

ปกติ 607,075.-

ราคาพิเศษทั้งเซต 
290,000.-

1

4

5

2

3

รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศไร้ใบพัด แบบตั้งพื้น
DYSON รุ่น TP03 มูลค่า 28,900.- 

I N N O V A T I O N S E T

K-5171X-C-0
สุขภัณฑ์แบบช้ินเดียว รุ่น อะแดร์

K-14715X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดต้ังบนเคาน์เตอร์
แบบเจาะรูเด่ียว รุ่น พาร์เลียเมนท์

K-16027X-B4CD-CP
ก๊อกเด่ียวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น จูลายน์ ทู

ราคาพิเศษทั้งเซต 
14,000.-A D A I R 1 - P I E C E S E T

K-75921X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองช้ิน รุ่น คาเรส

K-2759X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส

K-10860X-4CD-CP
ก๊อกเด่ียวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น ซิงกูลิเยร์

ราคาพิเศษทั้งเซต 
12,300.-K A R E S S 2 - P I E C E S E T

K-18187X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองช้ิน รุ่น โอดีออน

K-18564X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบแขวน แบบเจาะรูเด่ียว 
รุ่น รีช

K-98827T-4CD-CP
ก๊อกเด่ียวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
รุ่น คูมิน

ราคาพิเศษทั้งเซต 
6,890.-O D E O N 2 - P I E C E S E T

ปกติ 40,478.-

ปกติ 27,959.-

ปกติ 19,067.-
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Intelligent Toilets
สัมผัสสุดยอดประสบก�รณ์กับสุขภัณฑ์อัจฉริยะจ�กโคห์เลอร์ โดดเด่นทั้งด้�นดีไซน์และเทคโนโลยี ครบครันและเหนือกว่�
ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ ที่ควบคุมก�รใช้ง�นเพียงปล�ยนิ้วสัมผัส ทำ�ให้ชีวิตของคุณสะดวกสบ�ยม�กยิ่งขึ้น

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

ปกติ 406,600.-

ราคาพิเศษ 199,000.-

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

ปกติ 299,600.-

ราคาพิเศษ 115,000.-

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

ปกติ 235,400.-

ราคาพิเศษ 89,000.-

Smart Seats
สุดยอดเทคโนโลยีฝ�รองน่ังอเนกประสงค์จ�กโคห์เลอร์ ท่ีม�พร้อมคุณลักษณะเด่น 3 ประก�รต�มแบบฉบับของรุ่น 3C ได้แก่ Cleanliness คว�มสะอ�ดเป็นเลิศ 
ระบบทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�ยน้ำ�อันนุ่มนวล และระบบทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีดชำ�ระอัตโนมัติ  Comfort คว�มสบ�ยช้ันเย่ียม ฝ�รองน่ังออกแบบหลักสรีรศ�สตร์
เพ่ือสุขอน�มัยท่ีดีย่ิงข้ึน และก้�นฉีดชำ�ระท่ีรวมทุกฟังก์ช่ันในก้�นเดียว Convenience คว�มสะดวกในก�รใช้ง�น องศ�แผงปุ่มกดแบบใหม่และปุ่มกดท่ีมีขน�ดใหญ่
สำ�หรับฟังก์ช่ันท่ีใช้ประจำ� เพ่ิมคว�มสะดวกสบ�ยม�กย่ิงข้ึนในก�รใช้ง�น

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

ปกติ 65,666.-

ราคาพิเศษ 22,500.-

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

ปกติ 34,154.-

ราคาพิเศษ 12,900.-

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

ปกติ 20,972.-

ราคาพิเศษ 7,500.-

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

ปกติ 27,820.-

ราคาพิเศษ 13,000.-

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

ปกติ 22,470.-

ราคาพิเศษ 9,900.-

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

ปกติ 8,560.-

ราคาพิเศษ 3,000.-

INTELLIGENT TOILETS &
SMART SEATS
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Toilets
จ�กคว�มมุ่งมั่นที่จะสร้�งสรรค์ประสบก�รณ์อันแสนประทับใจ ก่อให้เกิดสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ที่ส่งมอบประสบก�รณ์สุดพิเศษให้ลูกค้�คนสำ�คัญ ทั้งประสิทธิภ�พใน
ก�รชำ�ระล้�งอันทรงพลัง สะอ�ดหมดจด ไร้กังวล ดีไซน์โถแบบปกปิดท่อ สวยง�ม ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด ฝ�รองนั่งแบบ French Curve เอกสิทธิ์หนึ่ง
เดียวจ�กโคห์เลอร์ที่รองรับสรีระได้ดีกว่� และนั่งสบ�ยทุกครั้งที่ใช้ง�น 

ONE-PIECE TOILETS

TWO-PIECE TOILETS

K-75920X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซ�น ร�เฟล คล�สไฟว์
• ท่อน้ำ�ทิ้งเซร�มิค
ปกติ 41,302.-

ราคาพิเศษ 16,500.-

K-76815X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช
• ท่อน้ำ�ทิ้งเซร�มิค
ปกติ 31,458.-

ราคาพิเศษ 9,490.-

K-75921X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น ค�เรส

ปกติ 16,853.-

ราคาพิเศษ 6,990.-

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

ปกติ 9,844.-

ราคาพิเศษ 3,980.-

K-45363X-0 (S-Trap)
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-15488X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น วินดัม เอ็นเอส

ปกติ 9,812.-

ราคาพิเศษ 3,550.-

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

ปกติ 12,305.-

ราคาพิเศษ 4,990.-

K-15487X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น วินดัม

ปกติ 9,812.-

ราคาพิเศษ 3,550.-

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

ปกติ 11,684.-

ราคาพิเศษ 4,900.-

TOILETS

K-5171X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์

ปกติ 27,606.-

ราคาพิเศษ 8,900.-
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Lavatories
คว�มลงตัวทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่นก�รใช้ง�น คือหัวใจหลักที่โคห์เลอร์ยึดมั่นม�โดยตลอด คุณจึงสัมผัสได้ถึงประสบก�รณ์สุดแสนพิเศษที่ม�พร้อม
กับอ่�งล้�งหน้�โคห์เลอร์ ทั้งก�รออกแบบที่สวยง�มและขน�ดที่มีให้เลือกหล�กหล�ยตอบโจทย์ทุกคว�มต้องก�ร และยังส�ม�รถเข้�กันได้กับทุก
ก�รออกแบบห้องน้ำ�ได้อย่�งลงตัว

K-2660X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2660X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�

ปกติ 12,519.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 5,000.-

K-14715X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-14715X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น พ�ร์เลียเมนท์

ปกติ 8,364.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 3,400.-

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

ปกติ 7,811.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 3,150.-

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

ปกติ 8,025.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 3,200.-

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

ปกติ 5,457.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 2,200.-

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

ปกติ 4,708.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 1,890.-

K-8708X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-8708X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน้�แบบฝังบนเค�น์เตอร์
รุ่น โมเดสโต้

ปกติ 2,675.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 1,090.-

8703X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน พร้อมข�รองอ่�ง
แบบตั้งพื้น รุ่น ซัคคร�เมนโต้
ปกติ 3,531.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 1,600.-

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

K-18564X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน พร้อมข�รองอ่�ง
แบบตั้งลอย รุ่น รีช

ปกติ 3,210.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 1,450.-

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

LAVATORIES
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Faucets

FAUCETS
K-97348T-4-CP
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�ทรงสูงพิเศษ
รูเดี่ยวแบบก้�นโยก รุ่น อะวิด

ปกติ 17,120.-

ราคาพิเศษ 8,700.-

K-R72415T-CP
หัวฝักบัวส�ยอ่อน
รุ่น อะเวเคน (จีโอ) - สแตนด�ร์ด

K-R72421T-CP
หัวฝักบัวส�ยอ่อน 
รุ่น อะเวเคน (ออก�นิค) - สแตนด�ร์ด

ปกติ 2,889.- ปกติ 2,889.-

ราคาพิเศษ 1,320.- ราคาพิเศษ 1,320.-

K-72352T-9-CP
ก๊อกผสมยืนอ�บแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวส�ยอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก 
รุ่น อ�เลโอ

K-72286T-9-CP
ก๊อกผสมลงอ่�งและยืนอ�บแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวส�ยอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก 
รุ่น อ�เลโอ

ปกติ 20,330.- ปกติ 23,540.-

ราคาพิเศษ 10,400.- ราคาพิเศษ 12,000.-

K-74013T-4-CP
ก๊อกผสมอ่�งล้�งหน้�รูเดี่ยว
แบบก้�นโยก รุ่น ทอธ

ปกติ 5,404.-

ราคาพิเศษ 2,300.-

K-74026T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�ทรงสูง
แบบก้�นโยก รุ่น ทอธ

ปกติ 6,506.-

ราคาพิเศษ 3,590.-

K-97352T-4-CP
ก๊อกผสมอ่�งหน้�ล้�งหน้�
เซ็นเตอร์ 8” รุ่น อะวิด

ปกติ 18,190.-

ราคาพิเศษ 9,250.-

ด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยว ดึงดูดทุกสัมผัส ให้คุณส�ม�รถชื่นชมคว�มง�มของก๊อกที่โดดเด่นสวยง�ม ล้ำ�สมัย และฟังก์ชั่นก�รใช้ง�นของก๊อกผสมติด
ผนัง ระบบเทอร์โมสแตทติก เอกสิทธิ์ของโคห์เลอร์ ให้คุณดื่มด่ำ�กับส�ยน้ำ�ได้อย่�งรวดเร็วทันใจ
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ตู้กระจกโคห์เลอร์ ดีไซน์ทันสมัย...สไตล์คุณ
สร้�งคว�มสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ�ด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ท่ีผส�นระหว่�งดีไซน์ทันสมัยและส�ม�รถเก็บสรรพส่ิงท่ีต้องใช้ในห้องน้ำ� เพ่ือให้ห้องน้ำ�สวยหรู 
สะอ�ดต� เข้�กับทุกสไตล์ก�รตกแต่งท้ังแบบทันสมัย เรียบหรู หรืองดง�มด้วยร�ยละเอียดแบบคล�สสิค

คว�มสะดวกสบ�ยภ�ยในห้องน้ำ� เริ่มต้นด้วยอ่�งล้�งหน้�ขน�ดใหญ่ พร้อมพื้นที่สำ�หรับว�งของบนอ่�งล้�งหน้� ตู้ลิ้นชักที่แบ่งสัดส่วนตรงต�ม
คว�มต้องก�รของคุณ ใช้ง�นง่�ยและเป็นระเบียบ ให้คุณสนุกไปกับก�รใช้ง�นตู้เฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอล

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

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

K-13232T-D-GY
ตู้กระจก
รุ่น แคนเดอร์

K-15030T-NA
ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 381 มม.

ปกติ 27,820.-

ปกติ 8,667.-

ปกติ 28,355.-

ปกติ 7,490.-

ราคาพิเศษ 14,150.-

ราคาพิเศษ 4,720.-

ราคาพิเศษ 14,420.-

ราคาพิเศษ 4,080.-

MIRRORED CABINET & 
BATHROOM FURNITURE

Mirrored Cabinet

Bathroom Furniture

K-2746X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-2746X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่�งล้�งหน้�แบบติดตั้งบนเค�น์เตอร์
รุ่น อลูเชียน ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 58,850.-

(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่�ง และข�ตั้ง)(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)(ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง)

ราคาพิเศษ 33,360.-

K-45764X-0
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่�งล้�งหน้�
รุ่น อลูเชียน

ปกติ 43,870.-

ราคาพิเศษ 24,870.-
ปกติ 14,980.-

ราคาพิเศษ 8,490.-
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รับฟรี! New iPad 9.7”
Wifi 32GB มูลค่า 11,500.-
เมื่อซื้ออ่างอาบน้ำาระบบน้ำาวน รุ่น คาเรส

WHIRLPOOL & BATH

K-76448X-NWGR-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-76449X-NWGR-0 (เข้ามุมขวา)
อ่�งอ�บน้ำ�แบบเข้�มุม ระบบน้ำ�วน
รุ่น ค�เรส 1700
• ขน�ด  1703 x 803 x 642 มม.
• ก็อกลงอ่�งรุ่นอ�ลีโอ K-72292T-4-CP

เข้ามุมซ้าย เข้ามุมขวา

ปกติ 363,800.-

ราคาพิเศษ 197,900.-

Karess System Bath
สัมผัสผ่อนคล�ยดุจธรรมช�ติ
แรงบันด�ลใจจ�กก�รนวดด้วยมือกับก�รนวดแบบกดจุด เพื่อยกระดับคว�มผ่อนคล�ย
ดุจนวดสป� อีกทั้งยังผส�นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวของโคห์เลอร์ ด้วยดีไซน์อ่�งอ�บน้ำ�ที่
ออกแบบต�มหลักสรีรศ�สตร์ เพื่อรังสรรค์สุนทรียภ�พแห่งก�รอ�บน้ำ�ที่ดีที่สุด

K-76445X-NWGR-0
อ่�งอ�บน้ำ�แบบฝัง ระบบน้ำ�วน 
รุ่น ค�เรส 1800
• ขน�ด 1800 x 900 x 625 มม.

K-18746X-NW-0
อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิคระบบน้ำ�วน
โพรเฟกซ์ 12 หัวเจ็ตแบบเรียบ 
รุ่น อีโวร่� 1800

K-11207X-NW-0
อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิคระบบน้ำ�วน
โพรเฟกซ์ 18 หัวเจ็ตแบบเรียบ 
รุ่น อีโวร่� 1525

K-76442X-NWGR-0
อ่�งอ�บน้ำ�แบบฝัง ระบบน้ำ�วน 
รุ่น ค�เรส 1700
• ขน�ด 1700 x 800 x 625 มม.

ปกติ 276,274.-

ปกติ 180,188.- ปกติ 204,370.-

ปกติ 269,640.-

ราคาพิเศษ 150,250.-

ราคาพิเศษ 89,010.- ราคาพิเศษ 100,800.-

ราคาพิเศษ 146,600.-
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K-3726X-2FD-AKF
อ่�งล้�งจ�นสแตนเลส สตีล 1 หลุม แบบฝังบนเค�น์เตอร์
รุ่น มิดเดิลตัน
• ผิวเคลือบพิเศษป้องกันก�รเก�ะติดของคร�บน้ำ�มัน
• พร้อมสะดืออ่�งล้�งจ�น ท่อน้ำ�ทิ้ง ท่อน้ำ�ล้น ที่ใส่น้ำ�ย�ล้�งจ�น และ

ตะกร้�ว�งของ

ปกติ 19,795.-

ราคาพิเศษ 11,200.-

K-98738X-2FD-AKF
อ่�งล้�งจ�นสแตนเลส สตีล 2 หลุม แบบฝังบนเค�น์เตอร์
รุ่น อีเลท
• ผิวเคลือบพิเศษป้องกันก�รเก�ะติดของคร�บน้ำ�มัน
• พร้อมสะดืออ่�งล้�งจ�น ท่อน้ำ�ทิ้ง ท่อน้ำ�ล้น ที่ใส่น้ำ�ย�ล้�งจ�น และ

ตะกร้�ว�งของ

ปกติ 15,515.-

ราคาพิเศษ 8,800.-

KITCHEN SINKS &
FAUCETS

Kitchen Sinks & Faucets
ด้วยก�รออกแบบและก�รเลือกใช้วัสดุชั้นเยี่ยม คุณจะได้สัมผัสประสบก�รณ์ก�รใช้อ่�งล้�งจ�นที่
มีประสิทธิภ�พสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจ�กโคห์เลอร์ แบรนด์ยอดนิยมระดับเวิลด์คล�ส นอกจ�กนี้
ยังส�ม�รถเข้�กับชุดครัวต่�งๆ ได้อย่�งสวยง�ม

K-74053T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งจ�น
รุ่น ทอธ

ปกติ 5,350.-

ราคาพิเศษ 2,800.-

K-21366T-4-CP
ก๊อกผสมอ่�งล้�งจ�นชนิดหัวฝักบัว
รุ่น ทอธ

ปกติ 12,519.-

ราคาพิเศษ 6,300.-
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