โคล์เลอร์

โบลด์ โปรโมชั่น

พบกับสินค้าโคห์เลอร์ราคาพิเศษ
ได้ที่ร้านตัวแทนจำ�หน่าย

PERFORMANCE

HYGIENE

STYLE

FUNCTION

1 พ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

*

(โบลดฺ) adj.

โดดเด่น, กล้าหาญ

นับเป็นเวลากว่า 145 ปี ที่โคห์เลอร์บรรจงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ อัน “โดดเด่น”
ทั้งประสิทธิภาพและความงามที่มีสไตล์แตกต่างเฉพาะตัว บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้งานและความประณีต
ในการเลือกสรรวัสดุ พร้อมยังเต็มเปีย่ มด้วยประสิทธิภาพและการใช้งานทีค
่ งทน จนทำ�ให้สขุ ภัณฑ์และก๊อกน้�ำ
โคห์เลอร์เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานในร้อยกว่าประเทศทั่วโลก

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น แอร์
ขนาด 700 x 523 x 418 มม.
K-77795X-EXSG-0 (ขอบสีซันไรส์โกลด์)

Intelligent
Toilets

• Water Filtration น้ำ�จากก้านฉีดชำ�ระ
ได้รับการกรองก่อนฉีดพ่นทำ�ควาสะอาด
เพื่อขจัดสิ่งสิ่งสกปรก เช่น สารคลอรีน
ตกค้างในน้ำ�และโลหะหนัก

• รีโมทคอนโทรล รวมทุกเมนูการใช้งาน
ควบคุมง่ายเพียง ปลายนิ้วสัมผัส

• ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 วัสดุ
มาตรฐานเดียวกับเครือ่ งมือการแพทย์

• ฝารองนัง่ แบบ French Curve ออกแบบ
มาเพื่อให้รองรับสรีระและลดแรงกดทับ
ช่วยให้นง่ั สบายขึน
้ แม้จะนัง่ เป็นเวลานาน
และยังผสมสารพิเศษ ทีช่ ว่ ยยับยัง้ กระบวน
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

• พร้อม UV Sterilization ฆ่าเชื้อโรค
ที่ก้านฉีดด้วยคลื่น UV ความเข้มข้นสูง
• ทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระด้วยน้ำ�
อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Water)
ทุกครั้งหลังการใช้งาน

• สามารถเลือกรูปแบบสายน้ำ�ในการ
ฉีดชำ�ระได้ 3 รูปแบบ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหน้าสายน้�ำ นุม
่ นวล
ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้�ำ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหลังสายน้�ำ แบบเกลียว
(Spiral) เพิม
่ พืน
้ ทีท
่ �ำ ความสะอาด
- ระบบฉีดพ่นแบบเป็นจังหวะ
เพือ
่ เพิม
่ สุขอนามัยในการขับถ่าย

• น้ำ�ทำ�ความสะอาดริมขอบโถ 360 องศา
ช่วยชำ�ระล้างโถด้านในทั้งหมด ช่วยเพิ่ม
ความมัน
่ ใจเรือ
่ งความสะอาด ไร้สง่ิ สกปรก
และเชื้อโรคตกค้าง

Automatic Seat

Remote Control

Electrolyzed
Water

UV Light
Sterilization

Water Filtration

Nightlight

Anti-Bacteria

French Curve
Seat

ราคาพิเศษ

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LEED Award

119,000.ปกติ 310,300.-

รับฟรี!!

เครื่องฟอกอากาศ
Honeywell
รุ่น A5 มูลค่า 9,990.เมื่อซื้อสุขภัณฑ์อัจฉริยะรุ่น Eir
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สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น แคริ่ง 2.0
ขนาด 451 x 705 x 526 มม.

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น เวล
ขนาด 438 x 670 x 533 มม.

K-77780X-0

K-5401X-S-0

• รีโมทคอนโทรล ออกแบบให้จับได้ถนัดมือ
รวมทุกเมนูการใช้งาน ควบคุมง่ายเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส

• ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 วัสดุ
มาตรฐานเดียวกับเครือ่ งมือการแพทย์
• พร้อม UV Sterilization ฆ่าเชื้อโรค
ที่ก้านฉีดด้วยคลื่น UV ความเข้มข้นสูง

• Water Filtration น้ำ�จากก้านฉีดชำ�ระ
ได้รบ
ั การกรองก่อนฉีดพ่นทำ�ควาสะอาด
เพื่อขจัดสิ่งสิ่งสกปรก เช่น สารคลอรีน
ตกค้างในน้ำ�และโลหะหนัก

• รีโมทคอนโทรล ออกแบบให้จับได้ถนัดมือ
รวมทุกเมนูการใช้งาน ควบคุมง่ายเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส

• ระบบดับกลิน
่ อัตโนมัติ พร้อมทัง้ ฆ่าเชือ้
แบคทีเรีย ปราศจากกลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์

• ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมติ สามารถตั้ง
ระยะการรับสัญญาณได้ถึง 3 ระดับ

• สามารถเลือกรูปแบบสายน้ำ�ในการ
ฉีดชำ�ระได้ 3 รูปแบบ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหน้าสายน้�ำ นุม
่ นวล
ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้�ำ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหลังสายน้�ำ แบบเกลียว
(Spiral) เพิม
่ พืน
้ ทีท
่ �ำ ความสะอาด
- ระบบฉีดพ่นแบบเป็นจังหวะ
เพือ
่ เพิม
่ สุขอนามัยในการขับถ่าย

• ฝารองนัง่ แบบ French Curve ออกแบบ
มาเพื่อให้รองรับสรีระและลดแรงกดทับ
ช่วยให้นง่ั สบายขึน
้ แม้จะนัง่ เป็นเวลานาน
และยังผสมสารพิเศษ ทีช่ ว่ ยยับยัง้ กระบวน
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

• ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 วัสดุ
มาตรฐานเดียวกับเครือ่ งมือการแพทย์
• พร้อม UV Sterilization ฆ่าเชื้อโรค
ที่ก้านฉีดด้วยคลื่น UV ความเข้มข้นสูง
• ทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระด้วยน้ำ�
อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Water)
ทุกครั้งหลังการใช้งาน

• ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ (Rimless Design)
ช่วยให้น�ำ้ หมุนรอบโถ 360º สามารถ
ทำ�ความสะอาดบริเวณรอบขอบโถ
ได้อย่างทัว่ ถึง

• ทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระด้วยน้ำ�
อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Water)
ทุกครั้งหลังการใช้งาน

• ฝารองนั่งแบบ French Curve
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อม
เทคโนโลยีพิเศษยับยั้งการเกิดของ
แบคทีเรียและปรับอุณหภูมิที่รองนั่ง
ได้ถึง 5 ระดับ

Automatic Seat

Remote Control

Electrolyzed
Water

UV Light
Sterilization

Water Filtration

Nightlight

Anti-Bacteria

French Curve
Seat

ราคาพิเศษ

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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Sensor Activated
Deodorizer

109,000.ปกติ 299,600.-

Automatic Seat

Quiet-Close

Nightlight

รับฟรี!!

เครื่องฟอกอากาศ
Honeywell
รุ่น A5 มูลค่า 9,990.เมื่อซื้อสุขภัณฑ์อัจฉริยะรุ่น Karing2.0

Remote Flush

French Curve
Seat

• สามารถเลือกรูปแบบสายน้ำ�ในการ
ฉีดชำ�ระได้ 3 รูปแบบ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหน้าสายน้�ำ นุม
่ นวล
ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้�ำ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหลังสายน้�ำ แบบเกลียว
(Spiral) เพิม
่ พืน
้ ทีท
่ �ำ ความสะอาด
- ระบบฉีดพ่นแบบเป็นจังหวะ
เพือ
่ เพิม
่ สุขอนามัยในการขับถ่าย

Anti-Bacteria

ราคาพิเศษ
SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

85,000.ปกติ 235,400.-

รับฟรี!!

เครื่องฟอกอากาศติดรถยนต์ Honeywell
รุ่น Move Pure Car มูลค่า 4,990.เมื่อซื้อสุขภัณฑ์อัจฉริยะรุ่น Veil

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Integrated toilets & Smart seat
ที่สุดแห่งเทคโนโลยีฝารองนั่งอเนกประสงค์จากโคห์เลอร์ที่มาพร้อมกับ
คุณลักษณะเด่น 3 ประการ*ตามแบบฉบับของฝารองนั่งรุ่น 3C ได้แก่
Cleanliness ระบบทำ�ความสะอาดด้วยสายน้�ำ อันนุม
่ นวล และระบบทำ�
ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระ Comfort ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ที่ถูก
ออกแบบให้องศาการนั่งถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อสุขอนามัย
ที่ดียิ่งขึ้นและก้านฉีดชำ�ระที่รวมฟังก์ชั่นการใช้งานไว้ภายในก้านเดียว
Convenience ออกแบบองศาแผงปุ่มกดแบบใหม่และขนาดปุ่มกดให้มี
ขนาดใหญ่สำ�หรับฟังก์ชั่นที่ใช้งานประจำ� เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้นในการใช้งาน

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น อินเนท
ขนาด 432 x 720 x 550 มม.
(สีขาว Moonlight)

K-8340X-2EX-0

(สีขาว)

• ฝารองนั่งแบบ French Curve ออกแบบ
ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดแรงกดทับ
ช่วยให้นั่งสบายมากขึ้น แม้จะนั่งเป็นเวลา
นาน และยังผสมสารพิเศษยับยัง้ กระบวน
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มาพร้อม
ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง

• รีโมทคอนโทรล ออกแบบให้จบ
ั ได้ถนัดมือ
รวมทุกเมนูการใช้งาน สามารถติดตัง้ ได้
ถาวรสำ�หรับพืน
้ ทีส
่ าธารณะ

• ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 วัสดุ
มาตรฐานเดียวกับเครือ่ งมือการแพทย์

• ระบบชำ�ระล้างแบบ Class Five มั่นใจได้ใน
ความสะอาด หมดจด ชำ�ระล้างได้แม้ไฟดับ
ด้วยการออกแบบระบบสำ�รองน้�ำ ในตัว

• พร้อม UV Sterilization ฆ่าเชื้อโรค
ที่ก้านฉีดด้วยคลื่น UV ความเข้มข้นสูง
• ทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระด้วยน้ำ�
อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Water)
ทุกครั้งหลังการใช้งาน

Remote Control

UV Light
Sterilization

Nightlight

Anti-Bacteria

French Curve
Seat

Sensor Activated
Deodorizer

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ปกติ 171,200.-

ปกติ 181,900.-

(K-8340X-2EX-0)
สีขาว
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ทำ�ความสะอาด
ก้านฉีดได้

ปรับตำ�แหน่ง
ฝารองนั่ง
ก้านฉีดได้ ผสมสาร Anti-Bac

ปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่งได้

ปรับอุณหภูมิน้ำ�

ใช้งานง่าย
ปุ่มกดขนาดใหญ่

ไฟกลางคืน
อัตโนมัติ

ระบบดับกลิ่น
อัตโนมัติ

• สามารถเลือกรูปแบบสายน้ำ�ในการ
ฉีดชำ�ระได้ 3 รูปแบบ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหน้าสายน้�ำ นุม
่ นวล
ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้�ำ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหลังสายน้�ำ แบบเกลียว
(Spiral) เพิม
่ พืน
้ ทีท
่ �ำ ความสะอาด
- ระบบฉีดพ่นแบบเป็นจังหวะ
เพือ
่ เพิม
่ สุขอนามัยในการขับถ่าย

49,900.SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ฆ่าเชื้อด้วย
ระบบ UV

ความสะดวกในการใช้งาน*

ความสบายชัน
้ เยีย่ ม*

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์

• ระบบเปิด-ปิดฝารองนั่งอัตโนมติ
สามารถตั้งระยะการรับสัญญาณ
ได้ถึง 3 ระดับ พร้อมไฟส่งสว่าง
อัตโนมัติในเวลากลางคืน

Automatic Seat

ความสะอาดเป็นเลิศ*

59,900.(K-8340X-2EXWT-0)

K-29993X-150-0

K-30312X-0

K-25991X-0

K-78144X-0

ปกติ 57,780.-

ปกติ 34,154.-

ปกติ 20,972.-

ปกติ 17,441.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซาน ราเฟล
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-150 (แบบซ่อนสาย)

ราคาพิเศษ 20,500.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050

ราคาพิเศษ 12,900.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

ราคาพิเศษ 6,500.-

Bo l d H y gi en e

K-8340X-2EXWT-0

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น อะแดร์
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

ราคาพิเศษ 3,990.-

สีขาว Moonlight

หมายเหตุ: คุณสมบัติข้างต้น อาจแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์
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C -150
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*

Smart seats

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-150

C -520
3

(K-8297X-0)

™

Smart seats

พิเศษ

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-520

12,000.-

ปกติ 27,820.-

(K-31333X-0)

พิเศษ

18,900.-

ทำ�ความสะอาด ปรับตำ�แหน่ง
ก้านฉีดได้
ก้านฉีดได้

ปกติ 42,800.-

ฝารองนั่งผสม ปรับอุณหภูมิน้ำ� ระบบดับกลิ่น
สาร Anti-Bac
อัตโนมัติ

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ไฟกลางคืน
อัตโนมัติ

*ติดตัั้งฟรีพร้อมเดินสายไฟแบบลอย

ฆ่าเชือ
้ ด้วยแสง UV

ระบบฆ่าเชือ
้ ด้วยแสง UV
ฆ่าเชือ
้ แบคทีเรียได้ถงึ 99%

พร้อมที่กรองน้ำ�

มาพร้อมที่กรองน้ำ�ที่มีระบบ
การกรองสิ่งปลอมปนในน้ำ�
เช่น สารคลอรีนตกค้าง
หรือโลหะหนัก

Anti-Bacterial Seat
ฝารองนัง่ ผลิตจากวัสดุ
ทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของสารยับยัง้
เชือ
้ แบคทีเรีย

ปรับอุณหภูมน
ิ �ำ้

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส

ไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติ
เวลากลางคืนเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน

ระบบปรับอุณหภูมน
ิ �ำ้ ที่
ก้านฉีด ทำ�ให้อณ
ุ หภูมน
ิ �ำ้
มีความคงที่

C -050
3

™

Smart seats

ก้านฉีดชำ�ระผลิตจากสแตนเลส
เกรด 316 ซึง่ เป็นมาตรฐานเดียว
กับวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3- 050
(K-18751X-0)

C -430

พิเศษ

3

8,900.-

ปกติ 22,470.-

™

Smart seats

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-430

ฆ่าเชื้อด้วย
ระบบ UV

ฝารองนั่งผสม ปรับอุณหภูมิน้ำ�
ใช้งานง่าย
สาร Anti-Bac
ปุ่มกดขนาดใหญ่

(K-22445X-0)

10,000.-

C -030
3

ปกติ 25,145.-

™

Smart seats

ฆ่าเชือ
้ ด้วยแสง UV
B ol d Hy gi en e

ระบบฆ่าเชือ
้ ด้วยแสง UV
ฆ่าเชือ
้ แบคทีเรียได้ถงึ 99%

ฝารองนั่งถูกออกแบบ
ตามหลักสรีรศาสตร

ฝารองนัง่ แบบ French Curve
ออกแบบองศาการนั่งขับถ่าย
ตามหลักสรีระศาสตร์

Anti-Bacterial Seat
ฝารองนัง่ ผลิตจากวัสดุ
ทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของสารยับยัง้
เชือ
้ แบคทีเรีย

ปรับอุณหภูมน
ิ �ำ้

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส

ไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติ
เวลากลางคืนเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3- 030

สามารถปรับอุณหภูมิน้ำ�ที่
ก้านฉีดชำ�ระได้ 3 ระดับ

(K-98804X-0)

พิเศษ

ทำ�ความสะอาด ปรับตำ�แหน่ง
ก้านฉีดได้
ก้านฉีดได้

8
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*เงื่อนไขการติดตั้งฟรีเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @KohlerThailand

1,600.-

ปกติ 8,560.-

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 304
พร้อมทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระ
แบบอัตโนมัติ
ไม่ใช้ไฟฟ้า

ใช้งานง่าย
ปุ่มกดขนาดใหญ่

Bo ld Pro m o t io n
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พิเศษ

™

3/4.5 L

Collection

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์ ทัชเลส

ติด

า่ ย ไม่ต้องเด
ิน

ยไฟ
สา

ง
ตงั้

K-20614X-TF-0

™

Touchless flush

• ขอบโถดีไซน์แบบไร้ขอบ (Rimless)
ทำ�ให้น้ำ�หมุนรอบขอบโถได้ 360º
ชำ�ระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด

• ขอบโถดีไซน์แบบไร้ขอบ (Rimless) พร้อม
ขอบโถเอี ย งเข้ า ด้ า นในเพื่ อ ลดการเกาะ
ของสิง่ สกปรก และช่วยทำ�ให้น�ำ้ หมุนรอบ
ขอบโถได้ 360º

• นวัตกรรมฟลัชแบบไร้สัมผัส ช่วยลด
การสัมผัสกับสุขภัณฑ์ ให้คุณมั่นใจกับ
สุขอนามัยยิ่งขึ้น

• ระบบชำ�ระล้างแบบ Class Five
ชำ�ระล้างได้อย่างหมดจด รวดเร็ว
และประหยัดน้�ำ โดยผ่านเกณฑ์ LEED
ใช้น้ำ�เพียง 3/4.5 ลิตร

• เทคโนโลยีเคลือบบริเวณขอบโถสุขภัณฑ์
แบบ KOHLER Cleancoat™ ช่วยลดการ
เกิดของคราบน้ำ�

• เทคโนโลยีเคลือบบริเวณขอบโถสุขภัณฑ์
แบบ KOHLER Cleancoat™ ช่วยลดการ
เกิดของคราบน้ำ�

• ปุ่มกดชำ�ระด้านบน ดีไซน์แบบโมเดิร์น
มีขนาดใหญ่ กดชำ�ระง่าย
(ระบบกดชำ�ระ Dual Flush)

*เฉพาะรุ่น K-77739X-SL-0 เท่านั้น

• หมดกังวลด้วยปุ่ม Manual Full Flush
สำ�หรับกรณีแบตเตอรี่หมด

• ฝารองนั่งพร้อมไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ในเวลากลางคืน (ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน)

• ฝารองนั่งกันกระแทกดีไซน์แบบบาง
เปิด-ปิดและถอดออกง่าย (Quick Release)

• ฝารองนั่งกันกระแทกดีไซน์แบบบาง
เปิด-ปิดและถอดออกง่าย (Quick Release)

Nightlight

B ol d Hy gi en e

Rimless Design

Quick Release

Cleancoat

ใช้ถ่านขนาด D
จำ�นวน 2 ก้อน

ราคาพิเศษ

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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9,900.-

K-77739X-SL-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์

K-20614X-SLM-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

14,990.ปกติ 35,310.-

(ฝารองนั่งพร้อมไฟส่องสว่างอัตโนมัติในเวลากลางคืน)

Bo l d H y gi en e

*เฉพาะรุ่น K-77739X-SL-0 เท่านั้น

7,990.ปกติ 19,260.-

(ระบบชำ�ระล้างแบบ Washdown)

ปกติ 26,750.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo ld Pro m o t io n

11

Luxe

™

Hygiene Spray

Sensor Faucet

Invisible Sensor and Water Saving

Anti-Bacterial grip and Ergonomic design

การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แบบไร้สัมผัส
ที่ใต้ปากก๊อก ลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากการสัมผัส

เซ็นเซอร์เทคโนโลยี TOF สามารถใช้งาน
ร่วมกับอ่างล้างหน้าแบบแก้ว หินขัดมัน
หรืออ่างล้างสแตนเลสได้

เทคโนโลยีแคตทาลิส ผสมอากาศเข้ากับ
สายน้ำ� ให้สัมผัสสายน้ำ�ที่นุ่มนวล ชุ่มฉ่ำ�

ระบบหยุดทำ�งานอัตโนมัติ เมื่อทำ�งาน
ต่อเนื่องเกิน 1 นาที

ลดปริมาณการใช้น�ำ้ ได้ถง
ึ 30 - 50% จาก
เกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำ�หนดผลิตภัณฑ์
ประหยัดน้ำ�ของ LEED*

ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์
ใช้งานง่าย กดจับได้ถนัดมือ

เลือกติดตั้งได้กับทั้ง 2 ระบบ
(สายน้ำ�แบบสเปร์ย)
K-72866X-B-CP

ออกแบบด้ามจับให้ทำ�ความสะอาดง่าย
ด้วยดีไซน์ไร้ตะเข็บ

วัสดุผิวหน้าและด้ามจับเป็นซิลิโคนแบบ
Anti-Bacterial เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

ผลิตจากโลหะ ออกแบบดีไซน์ทันสมัย
สไตล์โมเดิร์น แข็งแรง ทนทาน

360º

ข้อต่อแบบ Anti-Twist สายไม่พันกัน
ตัวสายแบบเรียบ ทำ�ความสะอาดง่าย
ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย

K-16305X-NA
อุปกรณ์แปลงไฟ (ระบบ AC)
ปกติ 1,990.-

K-18655X-B-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น คูมิน

K-72866X-B-CP / K-72866X-ZB-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น สเตย์ท

K-24484T-NA
อุปกรณ์แปลงไฟ (ระบบ DC)

K-77364X-CP
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์

ปกติ 14,980.-

ปกติ 24,824.-

ปกติ 1,605.-

ปกติ 2,675.-

ราคาพิเศษ 3,600.12

ราคาพิเศษ 990.-

B o l d P ro m o t i o n

ราคาพิเศษ 5,050.-

ราคาพิเศษ 390.ก๊อกน้ำ�เซ็นเซอร์ รุ่น K-72866X-ZB-CP เริ่มจำ�หน่าย 1 มิ.ย. 64

ราคาพิเศษ 999.สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo l d H y gi en e
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(สายน้ำ�แบบพรายฟอง)
K-72866X- ZB-CP

ANTIBACTERIAL

Anti-Bacteria
Rubber

Design for
Comfort

Bigger water
droplets

Bo ld Pro m o t io n
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Performance
ด้วยประสิทธิภาพในการชำ�ระล้างอันทรงพลัง สะอาดหมดจด ไร้กังวล
และดีไซน์โถแบบปกปิดท่อ สวยงาม ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด พร้อม
ฝารองนั่งแบบ French Curve รองรับสรีระ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก
โคห์เลอร์ที่รองรับสรีระได้ดีกว่า ทำ�ให้นั่งสบายทุกครั้งที่ใช้งาน

MORE POWERFUL

ด้วยระบบชำ�ระล้าง Class Five ทำ�ให้ชำ�ระได้อย่างสะอาด
หมดจด และรวดเร็วกว่าปกติถงึ 3 เท่า เอกสิทธิพ
์ เิ ศษจากโคห์เลอร์

IMPROVED HYGIENE

นวัตกรรมการชำ�ระล้างที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
ในการผลักดันสิ่งปฏิกูลจำ�นวนมากได้อย่างรวดเร็ว

WATER SAVING

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดน้ำ�
ได้ถึง 20% ซึ่งมากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

14
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SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

Toilets
ONE-PIECE TOILETS

TWO-PIECE TOILETS

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

4.8L

4.8L

3/4.8L

3/4.5L

4.8L

3/4.2L

3/4.8L

4.8L

K-75920X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซาน ราเฟล

K-3453X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เมมมัวร์

K-3902X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น คาเรส

K-1381X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เวล

K-3749X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น อาร์เชอร์

K-75921X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น คาเรส

K-75991X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช

K-72635X-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์

ปกติ 41,302.-

ปกติ 49,755.-

ปกติ 38,520.-

ปกติ 36,915.-

ปกติ 19,742.-

ปกติ 17,067.-

ปกติ 13,803.-

ปกติ 12,091.-

ราคาพิเศษ 15,500.-

ราคาพิเศษ 14,850.-

ราคาพิเศษ 12,500.-

ราคาพิเศษ 11,500.-

ราคาพิเศษ 7,880.-

ราคาพิเศษ 5,990.-

ราคาพิเศษ 5,550.-

ราคาพิเศษ 5,070.-

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

3/4.8L

4.8L

3/4.8L

4.2L

3/4.5L

3/4.5L

3/4.5L

4L

K-3869X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แอโรไดน์

K-5697X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น ซิมมารอน

K-76815X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช

K-5171X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์

K-22586X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น แพททิโอ

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

K-18187X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น โอดีออน

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

ปกติ 41,730.-

ปกติ 32,635.-

ปกติ 31,458.-

ปกติ 27,606.-

ปกติ 13,161.-

ปกติ 12,305.-

ปกติ 12,091.-

ปกติ 10,058.-

ราคาพิเศษ 9,900.-

ราคาพิเศษ 9,490.-

ราคาพิเศษ 8,900.-

ราคาพิเศษ 4,500.-

ราคาพิเศษ 4,490.-

ราคาพิเศษ 3,790.-

ราคาพิเศษ 3,670.-

B ol d P erf orm anc e

Bo l d P er f orm anc e

ราคาพิเศษ 11,500.-
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สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Lavatories

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

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

K-77761X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-77761X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้า
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์

K-77762X-0
อ่างล้างหน้า
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์

ปกติ 12,519.-

ปกติ 8,364.-

ปกติ 12,305.-

ปกติ 12,305.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,000.-

ราคาพิเศษ 3,400.-

ราคาพิเศษ 4,750.-

ราคาพิเศษ 4,750.-

K-76509K-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 27”

K-2215X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 21”

K-2214X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 18”

ปกติ 8,025.-

ปกติ 5,457.-

ปกติ 4,708.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,200.-

ราคาพิเศษ 2,200.-

K-8703X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น
รุ่น ซัคคราเมนโต้
ปกติ 3,531.-

ราคาพิเศษ 1,600.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

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

ราคาพิเศษ 1,000.K-14800X-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ชาลีช

K-2759X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส

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

ปกติ 7,811.-

ปกติ 6,046.-

ปกติ 3,082.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

B ol d P erf orm anc e

ราคาพิเศษ 3,150.-

ราคาพิเศษ 2,500.-

ราคาพิเศษ 1,090.-

K-17151X-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
รุ่น แคนดิด
ปกติ 4,173.-

ราคาพิเศษ 1,850.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)
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*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาพิเศษ 1,890.-

K-18564X-1-0 และ K-18566X-0
แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 และ K-18566X-0
แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งลอย
รุ่น รีช
ปกติ 5,296.-

ราคาพิเศษ 2,090.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

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

Bo l d P er f orm anc e

Lavatories

ปกติ 3,371.-

ราคาพิเศษ 1,450.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

Bo ld Pro m o t io n
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Style
Design to Inspire
รูปแบบดีไซน์โดดเด่นด้วยความงามผสานความล้ำ�สมัย
ศิลปะและการออกแบบคือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ
โคห์เลอร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โคห์เลอร์ได้นำ�เสนอนวัตกรรมและดีไซน์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในสินค้าทุกๆ ระดับ

Finish with Confidence
มั่นใจในความเงางามที่ยาวนาน
ก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ผ่านการเคลือบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมี่ยม ซึ่งหนากว่า
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอย่างน้อย 2 เท่า ทำ�ให้ผิวเคลือบติดทนนาน
ไม่ลอกและคงความเงางามได้อย่างยาวนาน

Proven Performance
ประสิทธิภาพวาล์วคงทนเหนือมาตรฐาน
วาล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ทำ�จากเซรามิคเปิด-ปิดได้สะดวก
ทำ�ให้น�ำ้ ไม่รว่ั ซึม-ไม่อด
ุ ตัน รับประกันวาล์วน้�ำ ไม่รว่ั ซึมตลอดอายุการใช้งาน

Water Saving
ประหยัดน้ำ�
ร่วมรักษ์สง่ิ แวดล้อมกับก๊อกประหยัดน้�ำ ทีป
่ ระหยัดน้�ำ ได้มากกว่า 17%
และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรมก๊อกน้�ำ สำ�หรับเครือ
่ งสุขภัณฑ์
เฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม
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Black Style

K-R26686-BL
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น เคอร์ซิวา
ปกติ 3,531.-

ราคาพิเศษ 1,790.K-73194T-4-BL
ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น ทอธ
K-74013T-4CD-BL
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ

K-74013T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น ทอธ

K-23472T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น พาราเลล

ปกติ 5,564.-

ปกติ 7,490.-

ปกติ 15,087.-

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 2,590.-

ราคาพิเศษ 3,490.-

ราคาพิเศษ 6,590.-

ปกติ 30,495.-

ราคาพิเศษ 14,950.-

Pulsating Spray

(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray

(น้ำ�ไหลแรงเต็มที่)

K-R26687-BL
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18”นิ้ว
รุ่น เคอร์ซิวา
ปกติ 2,996.-

ราคาพิเศษ 1,490.-

Soft Aerated Spray

(น้ำ�ผสมอากาศ)

K-R26689-BL
ห่วงแขวนผ้า 10”นิ้ว
รุ่น เคอร์ซิวา
ปกติ 2,194.ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

K-77364X-2BL
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น ลักซ์
ปกติ 5,190.-

ราคาพิเศษ 1,990.K-74036T-4-BL
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทอธ

ปกติ 11,556.-

ปกติ 12,412.-

ราคาพิเศษ 5,570.-

ราคาพิเศษ 5,940.-

ปกติ 2,697.-

ราคาพิเศษ 1,370.-

B ol d S ty l e

K-98100X-2BZ
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ

K-R26690-BL
ขอแขวนผ้า
รุ่น เคอร์ซิวา

ปกติ 4,548.-

ปกติ 1,252.-

ราคาพิเศษ 1,790.-

สีทองแดงรมดำ�
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K-R26688-BL
ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
รุ่น เคอร์ซิวา

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo l d S t y le

K-74035T-4-BL
ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
รุ่น ทอธ

ราคาพิเศษ 1,100.-

ราคาพิเศษ 690.-
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Rose Gold Style
K-27352X-RGD
กรอบชั้นวาง 600 มม.
รุ่น สเทจเจส

K-27355X-0
ชั้นวาง 300 มม.
รุ่น สเทจเจส

ปกติ 12,722.-

ปกติ 1,926.-

K-27353X-RGD
กรอบชั้นวาง 300 มม.
รุ่น สเทจเจส

K-27356X-0
ชั้นวาง 260 มม.
รุ่น สเทจเจส

ปกติ 9,630.-

ปกติ 1,605.-

K-27354X-RGD
กรอบชั้นวาง 150 มม.
รุ่น สเทจเจส

K-27357X-0
ชั้นวาง 150 มม.
รุ่น สเทจเจส

ปกติ 6,206.-

ปกติ 1,284.-

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

K-23472T-4-RGD
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น พาราเลล

K-13491T-4-RGD
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น เคลสตัน

K-77364X-RGD
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น ลักซ์

ปกติ 15,515.-

ปกติ 23,005.-

ปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 6,750.-

ราคาพิเศษ 11,190.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 2,290.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 4,590.-

ราคาพิเศษ 620.-

K-27362X-RGD
ที่มส่กระดาษชำ�ระ
รุ่น สเทจเจส

K-27358X-0
ชั้นวาง 110 มม.
รุ่น สเทจเจส

ปกติ 6,420.-

ปกติ 963.-

ราคาพิเศษ 460.-

K-23493T-4-RGD
ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
รุ่น พาราเลล

K-99032T-C4-RGD
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน

K-486X-RGD
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

K-37352X-RGD
ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบมีฝาปิด
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

ปกติ 8,025.-

ปกติ 31,030.-

ปกติ 74,472.-

ราคาพิเศษ 3,820.-

ปกติ 8,667.-

K-487X-RGD
ห่วงแขวนผ้า
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

K-492X-RGD
ขอสำ�หรับแขวนผ้า
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

ปกติ 5,564.-

ปกติ 4,494.-

ราคาพิเศษ 13,470.-

B ol d S ty l e

Katalyst Spray

Champaign Spray

(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

(น้ำ�พ่นแบบละอองน้ำ�)

Intense Massage
Spray
(น้ำ�พ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

ราคาพิเศษ 36,500.-

ราคาพิเศษ 2,660.-

B o l d P ro m o t i o n

ราคาพิเศษ 760.-

ราคาพิเศษ 2,950.-

ราคาพิเศษ 3,060.-
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ราคาพิเศษ 920.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาพิเศษ 4,160.-

Bo l d S t y le

ราคาพิเศษ 5,990.-

ราคาพิเศษ 2,150.-
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Vibrant Brushed Bronze Style

French Gold Style

สีบรอนซ์ปัดลาย

K-73050X-7-BV
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพส

K-8657T-B-BV
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-98100X-BV
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ

ปกติ 20,330.-

ปกติ 15,515.-

ปกติ 4,548.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 9,450.-

ราคาพิเศษ 6,790.-

ราคาพิเศษ 1,790.-

สีเฟรนซ์โกลด์

K-8657T-B-AF
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น แฟร์แฟกซ์

K-77364X-AF
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น ลักซ์

ปกติ 15,515.-

ปกติ 5,190.-

K-98418T-D4-AF
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์
ปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 29,900.-

ราคาพิเศษ 1,990.-

ราคาพิเศษ 6,790.(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

Handshowers

K-98418T-D4-BV
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น แฟร์แฟกซ์

ปกติ 90,415.-

ปกติ 66,875.-

ราคาพิเศษ 49,990.B ol d S ty l e
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Katalyst Spray

Champaign Spray

(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

(น้ำ�พ่นแบบละอองน้ำ�)

Intense Massage
Spray
(น้ำ�พ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

ราคาพิเศษ 29,900.-

K-R24717T-CP
หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เรนดูเอท

K-R97009X-CP
หัวฝักบัวสายอ่อน
รุ่น เรนดูเอท

K-72714X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน

K-28692T-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับทรงกลม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ชิฟ พลัส

ปกติ 3,745.-

ปกติ 3,745.-

ปกติ 4,408.-

ปกติ 3,638.-

ราคาพิเศษ 1,690.-

ราคาพิเศษ 1,690.-

ราคาพิเศษ 1,740.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo l d S t y le

K-73111X-7-BV
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น คอมโพส

ราคาพิเศษ 1,590.-

Bo ld Pro m o t io n
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Faucets

K-26042X-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านหมุน รุ่น บีม

K-26040X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านหมุน รุ่น บีม

K-74013X-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

K-74013X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

ปกติ 3,199.-

ปกติ 4,815.-

ปกติ 3,970.-

ปกติ 5,404.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 1,990.-

ราคาพิเศษ 1,690.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

K-73194T-4-CP
ก๊อกผสมยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น ทอธ

K-72821X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น จูลายน์

K-32403T-7-CP
ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อะตอม

ปกติ 18,083.-

ปกติ 23,540.-

ปกติ 25,680.-

K-97822T-9-CP
ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อาเลโอ

K-32404T-7-CP
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อะตอม

K-97389T-9-CP
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อะวิด

ปกติ 33,170.-

ปกติ 31,030.-

ปกติ 60,615.-

ราคาพิเศษ 8,450.-

K-74013X-4ACD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

K-74013X-4A-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

K-24747X-B4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ออเนสตี้

K-24747X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ออเนสตี้

ปกติ 3,970.-

ปกติ 5,404.-

ปกติ 5,885.-

ปกติ 10,005.-

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 1,690.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

B ol d S ty l e

K-454X-4V-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
มือบิดแบบ Deco Lever รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)

ปกติ 11,770.-

ปกติ 18,137.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

B o l d P ro m o t i o n

ราคาพิเศษ 8,450.-

ราคาพิเศษ 11,900.-

ราคาพิเศษ 4,450.-

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

ราคาพิเศษ 5,290.-
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ราคาพิเศษ 2,780.-

ราคาพิเศษ 10,500.-

ราคาพิเศษ 13,650.-

ราคาพิเศษ 13,650.-

ราคาพิเศษ 29,990.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ราคาพิเศษ 1,390.-

Hygiene Spray

Function
Functional Storage Solution
• พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ มีลิ้นชักแยกเป็นสัดส่วน
• ลิ้นชักและบานประตูเปิด-ปิดง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
มีตัวป้องกันการกระแทกขณะปิด

Moisture-Resistance
ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

สีโครมเงา

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

สีดำ�

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

สีเฟรนซ์โกลด์

สีโรสโกลด์

K-77364X-CP
สายฉีดชำ�ระ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์

K-77364X-2BL
สายฉีดชำ�ระ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์

K-77364X-AF
สายฉีดชำ�ระ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์

K-77364X-RGD
สายฉีดชำ�ระ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุ่น ลักซ์

ปกติ 2,675.-

ปกติ 5,190.-

ปกติ 5,190.-

ปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 1,990.-

ราคาพิเศษ 999.-

ราคาพิเศษ 1,990.-

ราคาพิเศษ 2,290.-

• ตัวตู้ทำ�จากวัสดุทนต่อความชื้น ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวหลังจากการดูดซึมน้ำ�น้อยกว่า 8 %
• พื้นผิวของหน้าบานตู้เรียบเป็นแผ่นเดียว สีไม่ซีดจาง
และป้องกันรอบขีดข่วน
• ขาตั้งตู้อะลูมิเนียม ทนต่อความชื้นและป้องกันการ
กัดกร่อน สามารถปรับระดับได้

Premium Grade Hardware
• ฮาร์ดแวร์คุณภาพเยี่ยมนำ�เข้าจากยุโรป บานพับ
ผ่านการทดสอบเปิด-ปิดกว่า 200,000 ครั้ง
• ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำ�เกลือถึง 48 ชั่วโมง
ป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการกัดกร่อนได้
แม้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
• ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียงเวลาเปิด-ปิด

Eco-Friendly and Safe
• วัสดุปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน E1
ของยุโรป มีอัตราการปล่อยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า
9 มก./100 ก.
• ปิดรอยเจาะหัวสกรูเพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซ
ฟอร์มาลดีไฮด์

สีบรอนซ์ปัดลาย

สีนิกเกิ้ลปัดลาย

K-98100X-BV
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ

K-98100X-BN
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ

K-98100X-2BZ
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ

ปกติ 4,548.-

ปกติ 4,548.-

ปกติ 4,548.-

B ol d S ty l e

ราคาพิเศษ 1,790.-
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สีทองแดงรมดำ�

B o l d P ro m o t i o n

ราคาพิเศษ 1,790.-

ราคาพิเศษ 1,790.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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FAMILY CARE
Bathroom Furniture

™

COMPLETE
BATHROOM SOLUTION
FOR EVERY
FAMILY MEMBER.

ปรับเปลี่ยนพื้นที่เก็บของให้เต็มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์สมาชิกทุกคนในครอบครัว ด้วยตู้เฟอร์นิเจอร์ รุ่น แฟมิลี่แคร์ (Family Care) จากโคห์เลอร์ที่ใส่ใจในทุกความ
ต้องการของทุกคนในครอบครัว ด้วยคุณสมบัตท
ิ อ
่ี อกแบบมาเป็นพิเศษเพือ
่ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและใช้งานง่ายสำ�หรับเด็กเล็ก ผูห้ ญิง และผู้สูงอายุ

ที่รองอาบน้ำ�เด็กทารก

ใช้วัสดุเคลือบผิวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชั้นวางแบบเปิดโล่ง
เพื่อให้เด็กและผู้สูงอายุ
หยิบของได้ง่าย

ลิ้นชักสำ�หรับเก็บของ

ผลิตจากวัสดุตามมาตรฐาน E1
มัน่ ใจได้ถงึ ความปลอดภัย ปราศจาก
สารฟอร์มาลดีไฮด์ และสารระเหยที่
เป็นอันตราย

ดีไซน์แบบซ่อนสะดืออ่างช่วยเพิ่ม
พืน
้ ทีใ่ ช้สอยให้กบ
ั อ่างล้างหน้า

(อุปกรณ์แยกจำ�หน่าย)

ดีไซน์เรียบเนียน
โค้งมน ปลอดภัย
จากการเกิิดอุบัติเหตุ

พร้อมที่รองอาบน้ำ�เด็กทารก
(อุปกรณ์แยกจำ�หน่าย)

ที่รองอาบน้ำ�เด็กทารก จัดเก็บง่าย
ประหยัดพื้นที่
(อุปกรณ์แยกจำ�หน่าย)

พื้นที่จัดเก็บกว้างขวาง
เป็นสัดส่วน ทำ�ให้เก็บของ
ได้อย่างเป็นระเบียบ

B ol d F u nct i on
Cycles
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E1 Certificated
ผลิตจากวัสดุตามมาตรฐาน E1
มัน
่ ใจได้ถงึ ความปลอดภัย ปราศจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์ และสารระเหยทีเ่ ป็นอันตราย

Generous storage space
เพิ่มพื้นที่เก็บของมากขึ้น
ใช้งานได้สะดวก และจัดเก็บ
ได้อย่างเป็นระเบียบ

High durability
บานพับและรางลิ้นชัก ผ่านการ
ทดสอบ เปิด-ปิด กว่า 80,000 ครั้ง

Children care
ออกแบบเพื่อให้เด็ก ใช้งานได้
อย่างสะดวกสบาย

B o l d P ro m o t i o n

H2O

ดีไซน์ขอบตู้ที่โค้งมนและเรียบ
เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ

ลิ้นชักเก็บของทีเ่ ป็นสัดส่วน บานพับ
และรางลิ้นชัก ทนทาน ผ่านการ
ทดสอบเปิด-ปิดกว่า 80,000 ครั้ง

พื้นที่สำ�หรับวางของเปียก

พื้นที่จัดเก็บแบ่งสัดส่วน
ทำ�ให้เก็บของได้มากขึ้น

Bo l d F un ct i on

มุมโค้งมนเพื่อความปลอดภัย

Water Resistant
ตัวตู้เคลือบสีรอบด้านถึง 3 ชั้น
ทำ�ให้ทนต่อความชื้น*
*แนะนำ�ให้ใช้ผ้าแห้งทำ�ความสะอาดตู้ทันทีเมื่อโดนน้ำ�
หรือคราบสกปรก

Wide door swing
บานตู้เปิดได้กว้าง ทำ�ให้สะดวก
ต่อการหยิบและเก็บของ

*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ / คุณสมบัติการกันชื้นของผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นผิวเท่านั้น และคุณสมบัติกันชื้นจะลดลงเมื่อโดนน้ำ�เป็นเวลานานหรือพื้นผิวมีรอยขูดขีด รอยเจาะ หรือเสียหาย
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อ่างล้างหน้าแบบคู่สไตล์
His&Her

Bathroom Furniture
K-31501X-L-PD1 (ชั้นวางด้านซ้าย)
K-31501X-R-PD1 (ชั้นวางด้านขวา)
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 800

K-31503X-L-PD1 (ชั้นวางด้านซ้าย)
K-31503X-R-PD1 (ชั้นวางด้านขวา)
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 1000

ปกติ 25,680.-

ปกติ 30,816.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาพิเศษ 12,100.ราคาขายทั้งชุด

ผลิตจากวัสดุ
ตามมาตรฐาน
ปราศจากสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์
และสารระเหย
ที่เป็นอันตราย

ราคาพิเศษ 14,080.ราคาขายทั้งชุด

*

ปกติ 41,730.-

ปกติ 50,076.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาพิเศษ 20,250.-

E1

*

แถมฟรี!!
กล่องอะคริลิคใส, ตระกร้าและ
แผงกระจกกั้นสำ�หรับเก็บของ

ราคาพิเศษ 23,860.-

ลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่

พื้นที่จัดเก็บกว้างขวาง
เป็นสัดส่วน

K-24203X-PD1
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น อลูเชียน 1200 (สีขาว)
ปกติ 47,080.-

ราคาพิเศษ 22,200.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-22779X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 800

K-22780X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 1000

K-31505T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์

ปกติ 16,050.-

ปกติ 19,260.-

ปกติ 1,659.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

ราคาพิเศษ 9,780.-

ราคาพิเศษ 1,090.-

K-22778X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 600

K-45765T-0
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น อลูเชียน 1200

ปกติ 66,340.-

ปกติ 19,260.-

ปกติ 1,798.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

ราคาขายทั้งชุด

*

ราคาพิเศษ 32,390.-

ราคาพิเศษ 10,190.-

ปกติ 12,850.-

K-75836X-B08
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ (สีไม้อ่อน)

ปกติ 12,840.-

ปกติ 18,190.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ปกติ 15,194.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�)

ราคาพิเศษ 6,520.-

B ol d F u nct i on

ราคาขายทั้งชุด
ปกติ 31,030.-

ราคาพิเศษ 15,090.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาพิเศษ 6,610.-

ราคาพิเศษ 6,520.-

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

*

K-31505T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์
ปกติ 1,659.-

ราคาพิเศษ 1,090.-

ราคาขายทั้งชุด
ปกติ 28,034.-

ราคาพิเศษ 13,130.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

B o l d P ro m o t i o n

K-96110X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

K-31500X-PD1
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 600 (เปิดซ้าย)

ราคาพิเศษ 8,570.-
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ราคาพิเศษ 1,050.-

*บริการติดตั้งฟรีสำ�หรับรายการซื้อแบบทั้งชุดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

K-75853T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

Bo l d F un ct i on

ราคาพิเศษ 8,150.-

K-2748X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ 1200

ปกติ 1,391.-

ราคาพิเศษ 800.-

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo ld Pro m o t io n
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ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครันด้วย :

Maxi Space
Bathroom Furniture

• ช่องเก็บของแยกสัดส่วน
™

Mirrored Cabinets
• ตู้บานเปิดด้านล่าง
เพื่อเก็บของชิ้นใหญ่

*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ

สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ� ด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ที่สามารถเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ�ได้อย่างลงตัว เพื่อให้ห้องน้ำ�ของคุณดูสวยหรู เป็นระเบียบ
พร้อมยังเป็นการตกแต่งห้องน้ำ�ไปด้วยในตัว ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่าด้วยฟังก์ชั่นและความงามที่ลงตัวกับเข้ากับห้องน้ำ�ของคุณไม่ว่าจะตกแต่งด้วยสไตล์ไหน
กับตู้กระจกโคห์เลอร์

ผสมผสานฟังก์ชั่นการใช้งานกับดีไซน์แบบซ่อนสะดืออ่างล้างหน้า เพื่อความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่การใช้งาน พร้อมทั้งตู้เฟอร์นิเจอร์ที่แยกสัดส่วนการจัดเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบสวยงามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับห้องน้ำ�ที่เป็นระเบียบและสะดวกยิ่งขึ้น

K-20019X-M-H14
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 600

K-20020X-M-H14
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 900

ปกติ 28,783.-

ปกติ 35,524.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

ราคาพิเศษ 12,950.ราคาขายทั้งชุด

ราคาพิเศษ 16,500.*

ราคาขายทั้งชุด

*

Quality Material

Tempered Glass Shelf

ตู้กระจกของโคห์เลอร์สามารถรับน้ำ�หนัก
ได้ถึง 12 กิโลกรัม โดยรับน้ำ�หนักแต่ละ
ชั้นได้มากกว่า 5 กิโลกรัม

ชั้นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ มีความแข็งแรง
ปลอดภัย รับน้ำ�หนักได้มากกว่าถึง 4 เท่า
เมื่อเทียบกับกระจกธรรมดา

Copper Free mirror

Wide Door Swing
ประตูเปิดได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถ
หยิบของได้สะดวกมากขึ้น

ปกติ 39,376.-

ปกติ 54,249.-

ใช้วัสดุชั้นเยี่ยม เนื้อกระจกปราศจาก
ทองแดง ป้องกันการกัดกร่อน และไม่เกิด
รอยบนเนื้อกระจกแม้ใช้งานเป็นเวลานาน

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

Trulight

ราคาพิเศษ 18,250.-

ราคาพิเศษ 25,190.-

แสงของกระจกมีดัชนีความถูกต้องของสี
และแสงอย่างแม่นยำ� (ในระดับ 30 ลักซ์ และ
มีค่า CRI ถึง 90) ทำ�ให้ลดความคาดเคลื่อน
ของสีเครื่องสำ�อางในการแต่งหน้า

B ol d F u nct i on

K-96120X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 600

K-96121X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ 900

K-76082T-LK
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แม็กซี่ สเปซ

ปกติ 10,593.-

ปกติ 18,725.-

ปกติ 1,391.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

ราคาพิเศษ 5,300.-

ราคาพิเศษ 8,690.-

ราคาพิเศษ 800.-

B o l d P ro m o t i o n

สามารถเลือกอุณหภูมิของสีและความสว่าง
ในการใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Electronic Defogger

Pivot Magnifying mirror

ระบบตัดฝ้าหมอกอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก
ในหารส่องกระจกแม้อยู่ในภาวะเปียกชื้น

กระจกส่องขยาย 3 เท่า ปรับระดับได้
ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่

Hair Dryer Hook

Built-in Socket

มีตะขอสำ�หรับเก็บไดร์เป่าผมในตัวตู้กระจก
เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้งาน

Wave
มีระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซนเซอร์ใต้กระจก

36

Adjustable Lighting

หมายเหตุ: คุณสมบัติข้างต้น อาจแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์

มีเต้ารับเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวตู้
ทำ�ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
ไดร์เป่าผม เครื่องโกนหนวด ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Soft Touch
กระจกสามารถใช้งานด้วยระบบสัมผัส

Bo ld Pro m o t io n
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Mirrored Cabinets

Grooming
Mirrored Cabinet

™

K-30495X-L-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น กรูมมิ่ง 600 มม.

*

K-30498X-NA
ตู้กระจก
รุ่น กรูมมิ่ง 300 มม.
ปกติ 12,840.-

ปกติ 41,730.-

ราคาพิเศษ 5,590.-

ราคาพิเศษ 21,190.-

*

ราคาขายทั้งชุด

MODERN INNOVATION
MIRRORED CABINET

ตู้กระจกพร้อมไฟ พร้อมตู้กระจกข้าง
รุ่น กรูมมิ่ง 900 มม.

ดีไซน์เรียบหรู ล้�ำ สมัย ด้วยไฟ LED รอบกระจก ให้แสงสว่างทีแ่ ท้จริงเพือ่ การใช้งานทีเ่ น้นรายละเอียด สามารถปรับแสงได้ถงึ 3 รูปแบบ ด้วยระบบสัมผัส
พร้อมระบบแสงอัตโนมัตแิ ละระบบตัดหมอกและฝ้า ขณะใช้งาน สะดวกสบายกับการใช้งานในทุกองศา
Soft Touch Control

Folding Mirror

ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโิ นมัติ

ปรับแสงด้วยระบบสัมผัส

ใช้งานได้ 360 องศา

ราคาพิเศษ 26,780.-

K-96107X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แม๊กซี่ สเปซ 890 มม.

*

ปกติ 42,265.เปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ
ตั้งการเปิด-ปิดไฟได้
แบบอัตโนมัติ

วอร์มไลท์
ให้โทนแสงนวลสบายตา
สีโทนอบอุ่น

เปิดกระจก
เพื่อหยิบและวางของ

พลิกกระจกด้านข้าง
เพื่อการใช้งานที่เน้นรายละเอียด
เช่น แต่งหน้า โกนหนวด
ระบบตัดฝ้าอัตโนมัติ
มีระบบตัดฝ้าบนกระจก
แบบอัตโนมัติ

ระบบสัมผัสหน้าจอ
เปิด -ปิดแบบระบบสัมผัส
พร้อมปรับความสว่างและ
อุณหภูมิสีไฟผ่านหน้าบาน

38
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เนเชอรัลไลท์
ให้แสงจริง
เหมือนแสงธรรมชาติ

โคลด์ไลท์
ให้แสงสว่างสดใส
ช่วยกระตุ้นให้รู้สึก
กระปรี้กระเปร่า

ปกติ 31,672.-

ราคาพิเศษ 21,450.-

K-12098X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น เซควาญา

*

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

ราคาพิเศษ 16,090.-

*

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

ปกติ 27,820.-

ปกติ 12,680.-

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

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

ปกติ 11,010.-

ปกติ 8,667.-

ราคาพิเศษ 14,150.-

ราคาพิเศษ 6,900.-

ขยายกระจกด้านข้าง
เพื่อเพิ่มการใช้งานครบทุกมุม

เปิดกระจกทุกด้าน
เพื่อดูรายละเอียด 360 องศา

ราคาพิเศษ 5,990.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Sensor Activation

ปกติ 54,570.-

ราคาพิเศษ 4,750.-
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Mirrored Cabinets

K-25237X-L-NA (เปิดซ้าย)
K-25237X-R-NA (เปิดขวา)
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 600

K-25240X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 600

ปกติ 32,100.-

ปกติ 3,210.-

ราคาพิเศษ 16,300.-

ราคาพิเศษ 1,399.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์)

ราคาขายทั้งชุด

Bathtubs

*

ปกติ 35,310.-

ราคาพิเศษ 17,699.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 600)

K-25238X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 800

K-25241X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 800

ปกติ 41,730.-

ปกติ 4,013.-

ราคาพิเศษ 21,200.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์ 800)

ราคาขายทั้งชุด

ราคาพิเศษ 1,750.-

*

ปกติ 45,743.-

ราคาพิเศษ 22,950.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 800)

K-25239X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 1000

K-25242X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 1000

ปกติ 47,080.-

ปกติ 4,601.-

ราคาพิเศษ 23,890.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์ 1000)
B ol d F u nct i on

ราคาขายทั้งชุด

ราคาพิเศษ 2,000.-

*

ปกติ 51,681.-

ราคาพิเศษ 25,890.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 1000)
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ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครันด้วย :

ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครันด้วย :
• ชั้นวางของอเนกประสงค์
• รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• ผลิตจากวัสดุกันลื่น ปลอดภัย

• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ
Rolling Massage ซึ่งให้
ความเหมือนนวดด้วยมือ

• ดีไซน์ให้วางของได้มาก
หยิบใช้สะดวกในขณะแช่น้ำ�
• ทนทาน ผลิตจากวัสดุกันน้ำ�

• หมอนนวดแบบ 3 มิติ
นวดคอและบ่า พร้อมระบบ
ทำ�ความร้อน

Pipe Cleaning
Function

K-76445X-NWGR-0 (แบบมีมือจับ)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วน 12 หัวเจ็ต แบบฝัง
รุ่น คาเรส 1800

K-99025X-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99026X-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรแฟกซ์
รุ่น อลูเชียน 1700

*

• ขนาด 1800 x 900 x 625 มม.
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำ�ความร้อน
• สะดวกด้วยแผงควบคุมการใช้งาน พร้อมแสดงอุณหภูมิน้ำ�ในอ่าง
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมีมือจับ
• ระบบทำ�ความสะอาดท่อน้ำ�วน พร้อมท่อน้ำ�ทิ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์

*

• ขนาด 1700 x 800 x 650 มม.
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำ�วนแบบเรียบสำ�หรับนวดกดจุด
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ราวแขวนผ้า มือจับและเบรกเกอร์

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ปกติ 276,274.-

(แบบเข้ามุมซ้าย)

ราคาพิเศษ 127,700.-

ปกติ 165,636.-

ราคาพิเศษ 72,050.ชั้นวางอเนกประสงค์

K-99019X-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99020X-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรแฟกซ์
รุ่น อลูเชียน 1500

*

• ขนาด 1700 x 800 x 625 มม.
• หมอนรองศีรษะแบบนวด 3 มิติ พร้อมระบบทำ�ความร้อน
• สะดวกด้วยแผงควบคุมการใช้งาน พร้อมแสดงอุณหภูมิน้ำ�ในอ่าง
• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ Rolling Massage
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB) และมีมือจับ
• ระบบทำ�ความสะอาดท่อน้ำ�วน พร้อมท่อน้ำ�ทิ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์

• ขนาด 1500 x 800 x 650 มม.
• 6 หัวเจ็ตระบบน้ำ�วนแบบเรียบสำ�หรับนวดกดจุด
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ราวแขวนผ้า มือจับและเบรกเกอร์
(แบบเข้ามุมซ้าย)

ปกติ 269,640.B ol d F u nct i on

ราคาพิเศษ 124,600.-

*

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ปกติ 160,340.-

ราคาพิเศษ 69,900.-

Bo l d F un ct i on

Pipe Cleaning
Function

K-76442X-NWGR-0 (แบบมีมือจับ)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วน 12 หัวเจ็ต แบบฝัง
รุ่น คาเรส 1700

ชั้นวางอเนกประสงค์

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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Bathtubs

Bathtubs

*

K-99023X-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99024X-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน 1700

ปกติ 69,860.-

ราคาพิเศษ 30,400.-

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

(แบบเข้ามุมซ้าย)

K-20058X-0
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน

• ขนาด 1500 x 1500 x 610 มม.
• 12 หัวเจ็ตระบบน้ำ�วนแบบเรียบ
• หัวเจ็ตสำ�หรับนวดกดจุด
• สำ�หรับ 2 คน
• พร้อมสะดืออ่าง ชั้นวางของ กล่องใส่ของ
เบรกเกอร์และก๊อกน้ำ�ลงอ่างพร้อม
ฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาเลโอ (K-72292T-4-CP)

• ขนาด 1500 x 1500 x 610 มม.
• สำ�หรับ 2 คน
• พร้อมสะดืออ่าง ชั้นวางของ
กล่องใส่ของ

ปกติ 209,185.-

ปกติ 75,114.-

ราคาพิเศษ 90,999.-

ชั้นวางอเนกประสงค์

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

K-99017X-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99018X-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน 1500
• ขนาด 1500 x 800 x 650 มม.
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ราวแขวนผ้า และมือจับ

ปกติ 69,860.(แบบเข้ามุมซ้าย)

ราคาพิเศษ 29,350.-

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น อาเลโอ (K-72292T-4-CP)

เข้ามุมซ้าย

ราคาพิเศษ 32,700.อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

กล่องไม้ใส่ของ

ถาดไม้

กล่องไม้ใส่ของ

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ชั้นวางอเนกประสงค์

K-20125X-0
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิค ทรงเหลี่ยม
รุ่น ซันสทรัค

K-20124X-0
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิค ทรงรี
รุ่น ซันสทรัค

• ขนาด 1731 x 831 x 600 มม.

• ขนาด 1730 x 831 x 600 มม.

ปกติ 95,230.-

ปกติ 84,530.-

K-77702X-0
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิค แบบตั้งลอย
รุ่น ดูเบิ้ล 1500

K-22193X-0
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิค แบบตั้งลอย
รุ่น อีโวค-เอส 1700

• ขนาด 1500 x 800 x 585 มม.

• ขนาด 1710 x 795 x 620 มม.

ปกติ 80,250.-

ปกติ 106,465.-

ราคาพิเศษ 41,450.K-99013X-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99014X-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน 1300

B ol d F u nct i on

• ขนาด 1300 x 800 x 650 มม.
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ราวแขวนผ้า และมือจับ
(แบบเข้ามุมซ้าย)

ปกติ 64,414.-

เข้ามุมซ้าย

ถาดไม้

เข้ามุมขวา

ราคาพิเศษ 36,800.-

Bo l d F un ct i on

• ขนาด 1700 x 800 x 650 มม.
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ราวแขวนผ้า และมือจับ

K-20059X-NW-0
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรแฟกซ์
แบบเข้ามุม รุ่น อลูเชียน

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ราคาพิเศษ 28,050.-

ราคาพิเศษ 35,000.-

ราคาพิเศษ 34,900.-

ชั้นวางอเนกประสงค์
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Kitchen Sinks

Prolific
Kitchen Sink

™

อุปกรณ์เสริมสามารถวางซ้อนและ
ปรับตำ�แหน่งได้ตามต้องการถึง 3 ชั้น

พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด (5 ชิ้น)
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Silent

ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรด 304
ทนต่อการขีดข่วน

เทคโนโลยี Silentshield ของโคห์เลอร์
ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม และ
การเกาะตัวของหยดน้ำ� และช่วยรักษา
อุณหภูมิน้ำ�

Loud

อ่างล้างจานแบบ Fabricated สวยงาม
มีความลึก 11 นิ้ว ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการ
ใช้งานให้มากขึ้น

ท่อน้�ำ ทิง้ แบบลาดเอียงขนาดใหญ่
ทำ�ให้ระบายน้�ำ ได้อย่างรวดเร็ว

Bo l d F un ct i on

K-5540X-S-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น โปรลิฟิค
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำ�ทิ้ง เขียงไม้ ตะแกรงอเนกประสงค์ 2 ชิ้น
ตะกร้าใส่ผัก และตะกร้าพลาสติก

ปกติ 33,170.-

ราคาพิเศษ 17,500.46

B o l d P ro m o t i o n

*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น)
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Kitchen Sinks

K-3592X-S-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พัก
แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น โปรล็อก
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้ ท่อน้�ำ ล้น และตะกร้าวางของ

ปกติ 13,375.-

ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
ระบบเซ็นเซอร์
รุ่น มาเลโค
K-77748T-4-CP

ราคาพิเศษ 6,799.-

K-3644X-2KD-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม
แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทอคคาต้า

เปิด/ปิด แบบไร้สม
ั ผัส*

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำ�ทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำ�ล้นในตัว
ที่ใส่น้ำ�ยาล้างจาน ที่ใส่ฟองน้ำ� ที่ใส่มีด ชุดมีดสแตนเลส
และตะแกรงวางของ

สามารถเลือกระบบเปิด-ปิด
ได้ทง้ั แบบไร้สม
ั ผัส และระบบ
เปิด-ปิดด้วยมือ

เซนเซอร์แม่นยำ�

เทคโนโลยีเซนเซอร์ทแ่ี ม่นยำ�
ตอบสนองเป็นมิลลิวน
ิ าที

ปกติ 13,953.-

ราคาพิเศษ 6,999.-

ปรับสายน้ำ�ได้ 2 รูปแบบ

(ราคาไม่รวมก๊อก)

หัวฉีดแบบยืดหยุ่น

หัวก๊อกพร้อมสายไนล่อน ดึงออก
และเก็บง่าย พร้อมแม่เหล็กภายใน
ตัวก๊อกช่วยล๊อคให้หัวฉีดแน่น

• สายน้�ำ แบบสเปร์ย (Sweep)
ทรงพลัง กวาดเศษอาหาร
ได้อย่างหมดจด
• สายน้ำ�แบบพรายฟอง
สำ�หรับชำ�ระล้างทั่งไป

K-99064X-F-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น มอเรน

ติดตั้งง่าย

ก้านโยกเปิด-ปิดง่าย

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำ�ทิ้งชนิดติดตั้งท่อน้ำ�ล้นในตัว
เขียงไม้ ถาดกระจกเตรียมอาหาร แผ่นปิดกระจก ตะกร้าวางของ
และแผ่นสแตนเลสกันน้ำ�กระเซ็น

ตัวก๊อกติดตั้งง่าย พร้อม
ระบบการใช้พลังงานจาก
แบตเตอรีข่ นาด AA 6 ก้อน

ตัวก้านโยกเปิด-ปิดง่าย ตัวก๊อก
ทนความร้อนได้ถงึ 82 ºC

ปกติ 39,483.-

B ol d F u nct i on

เขียงไม้

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น)

ตะกร้าวางของ

ถาดกระจก

K-77748T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างจานแบบเซ็นเซอร์
รุ่น มาเลโค
ปกติ 26,750.-

แผ่นปิดกระจก

48
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แผ่นสแตนเลสกันน้ำ�กระเซ็น
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ราคาพิเศษ 23,000.-

ราคาพิเศษ 13,490.*การใช้งาน Sensor ทำ�ได้โดยเปิดก้านคันโยกทิ้งไว้ จากนั้นสามารถใช้มือเลื่อนผ่านส่วนรับสัญญาณบริเวณส่วนโค้งของก๊อกเพื่อเปิด-ปิดน้ำ�ได้ทันที

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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Kitchen Faucets

หัวก๊อกพร้อมสายยืดหยุ่น
แบบหมุนได้อย่างอิสระ

สายน้ำ�แบบฉีดชำ�ระ

K-24982T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างจานฝักบัว
แบบคอปริง รุ่น เพียวริส
ปกติ 21,293.-

ราคาพิเศษ 9,990.-

K-21367T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น ทอธ
ปกติ 17,527.-

ราคาพิเศษ 8,900.-

B ol d F u nct i on

K-74053T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
รุ่น ทอธ

K-21370T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
รุ่น ทอธ

ปกติ 5,350.-

ปกติ 5,885.-

ราคาพิเศษ 2,800.-

50

สายน้ำ�แบบพรายฟอง

B o l d P ro m o t i o n

Wellness &
Accessories

ราคาพิเศษ 2,970.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ
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Wellness

Shower Filter
ตัวกรองน้ำ�ประปาสำ�หรับการอาบน้ำ�ฝักบัว
รุ่น เอ็กซ์แฮล
K-33001X-CP
K-20526X-0
เก้าอี้นั่งอาบน้ำ�แบบติดผนัง
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 130 กก.
• พับเก็บได้อย่างนุ่มนวล ประหยัดพื้นที่
• ที่นั่งกว้าง สะดวกในการอาบน้ำ�

• ลดการตกค้างของคลอรีนและโลหะหนัก
ในน้�ำ ปกป้องการอาการแพ้ของผิวหนัง
และเส้นผม

KDF 55

• โพลีฟอสเฟต ช่วยป้องกันผลึกแคลเซียม
รวมถึงแมกนีเซียม และซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดตะกรัน เพื่อให้น้ำ�ไหลได้ดี

Time
Reminder

B ol d F u nct i on

Refined Modern
Look

Reduce Harmful
Substances

B o l d P ro m o t i o n

ปกติ 9,620.-

ปกติ 4,269.-

K-11892X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 18”
รุ่น เพียวริสท์

K-11893X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 24”
รุ่น เพียวริสท์

ราคาพิเศษ 4,490.-

ราคาพิเศษ 1,990.-

• ติดตั้งง่าย ใช้งานกับฝักบัวสายอ่อนหรือ
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ ไม่ตอ
้ งใช้อป
ุ กรณ์เพิม
่ เติม

• มีตัวบอกเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง
กรองน้ำ�ได้สูงสุดถึง 30,000 ลิตร
หรือประมาณ 6 เดือน

• เปลี่ยนไส้กรองง่าย ไม่ยุ่งยาก

(สำ�หรับครอบครัว 3 คน)

Reduce Harmful
Substances

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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• ขนาด 30.5 ซม. (ø32 มม.)
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 120 กก.
• ผลิตจาก Stainless แท้เกรด 304 สีเงินด้าน

Time Indicator

ตัวกรองน้ำ�ประปา
สำ�หรับการอาบน้ำ�ฝักบัว
รุ่น เอ็กซ์แฮล
(K-33001X-CP)

ไส้กรองตัวกรองน้ำ�ประปา
สำ�หรับการอาบน้ำ�ฝักบัว
รุ่น เอ็กซ์แฮล
(K-R75751X-NA)

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

1,690.ปกติ 2,900.-

• ขนาด 45.7 ซม. (ø32 มม.)
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 120 กก.
• ผลิตจาก Stainless แท้เกรด 304 สีเงินด้าน

ปกติ 5,339.-

ราคาพิเศษ 2,790.-

• ขนาด 61 ซม. (ø32 มม.)
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 120 กก.
• ผลิตจาก Stainless แท้เกรด 304 สีเงินด้าน
Bo l d F un ct i on

6

months

• วัสดุตัวกรอง KDF 55 ประสิทธิภาพสูง
นำ�เข้าจากสหรัฐอเมริกา ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน NFS/ANSI 177 และผ่านการ
ทดสอบเกี่ยวกับ US WQA

K-11891X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 12”
รุ่น เพียวริสท์

ปกติ 6,409.-

ราคาพิเศษ 2,950.-

990.ปกติ 1,900.(1 เซ็ต มี 2 ชิ้น)

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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บริการ

ใหม่

มาร่วมเป็นครอบครัวโคห์เลอร์..แล้วรับบริการดีๆ จากเรา

Join kohlerthailand
on LINE@

ครบทุกบริการ..เพียงสแกน
ติดตั้ง
แจ้งซ่อม

บริการสอบถาม
ให้คำ�ปรึกษา

บริการจัดหา
อะไหล่โคห์เลอร์แท้ *

บริการ
ประเมินหน้างาน *

ขั้นตอนวิธีสแกน
กดที่นี่

Code Reader

My code

ด้วยมาตรฐานของโคห์เลอร์อันเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานทั่วโลก พร้อมการเอาใจใส่เรื่องคุณภาพในทุกรายละเอียด วันนี้โคห์เลอร์ให้คุณ

มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการ KOHLER Service solutions ที่ตอบสนองความสมบูรณ์แบบ ไร้กังวลเรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ
จากโคห์เลอร์ เพียบพร้อมด้วยอะไหล่และการบริการให้คำ�ปรึกษาอย่างครบวงจร

กดที่นี่

ติดตั้ง
แจ้งซ่อม

บริการสอบถาม
ให้คำ�ปรึกษา

บริการจัดหา
อะไหล่โคห์เลอร์แท้ *

เริ่มต้นดี ก็สุขได้อีกนาน
54
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บริการ
ประเมินหน้างาน *
1. กดที่รูปเครื่องหมาย
บนหน้าจอหลักของ LINE

* บริการจัดหาอะไหร่เฉพาะรุ่นที่ผลิตอยู่ในปีปัจจุบันเท่านั้น

2. สแกน QR Code
ที่ปรากฏอยู่ด้านบน หรือเพิ่ม
@kohlerthailand เป็นเพื่อน

3. เลือกสนทนา (chat)
กับ kohlerthailand
แล้วเลือกเมนู chat

4. เลือกบริการที่ต้องการ
แล้ว chat เลย

Bo ld Pro m o t io n
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อัตราค่าบริการและค่าติดตั้งผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

อัตราค่าบริการและค่าติดตั้งผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

อัตราค่าบริการและติดตั้ง สุขภัณฑ์อัจฉริยะ / สุขภัณฑ์ / อ่างล้างหน้า
รายการ
ค่าซ่อมสุขภัณฑ์ ที่ไม่ต้องรื้อหม้อน้ำ�
ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำ�ทั้งชุด
ค่าบริการซ่อมโถสุขภัณฑ์อุดตันที่รวมงานรื้อถอน
ค่าบริการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ รุ่นธรรมดา ไม่ใช้ไฟฟ้า
(ไม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท / ชุด)
ค่าติดตั้งฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า

อัตราค่าบริการและติดตั้ง อ่างอาบน้ำ� / ฉากกั้นอาบน้ำ�
Charging price
ค่าเดินทาง

ค่าบริการ

ราคารวม

300

300

600

300

500

800

300

1,000

1,300

300

1,000

1,300

300

700

1,000

ค่าติดตั้งสุขภัณฑ์อัจฉริยะโคห์เลอร์
• งานติดตั้ง รวมถึงการทดสอบฟังก์ชั่น และอธิบายวิธีการใช้งาน
• ราคานี้ไม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท / ชุด และไม่รวมค่าเดินสายไฟ
• ค่าเดินสายไฟ / ค่าแรงเหมา 1,000 บาท + ค่าอุปกรณ์เดินสายไฟเริ่มต้น 1,000 บาท
( หากเกิน 2 เมตร คิดเพิ่ม 500 บาท / เมตร )
• งานเดินสายไฟเป็นการเดินลอย ค่าใช้จ่ายรวมปลั๊กกันน้ำ� สายไฟ และรางสายไฟแล้ว
(งานเดินสายไฟจะไม่เดินสายไฟฝังผนัง ไม่มีงานฝ้าเพดาน และไม่รวมสวิทซ์หรือเบรคเกอร์)

300

ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้า
(รวมติดตั้งก๊อกน้ำ� + สะดืออ่างกับชุดท่อน้ำ�ทิ้ง หมายเหตุ ไม่รับติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์)

300

ค่าติดตั้งโถปัสสาวะพร้อมฟลัชวาล์วแบบกดหรือเซนเซอร์

1,700

2,000

ค่าซ่อมก๊อกน้ำ�
ค่าบริการติดตั้งก๊อกน้ำ� / อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� (ทั้งห้องน้ำ�และห้องครัว)
• แบบธรรมดา ไม่มีไฟฟ้า (รวมติดตั้งสะดืออ่างกับชุดท่อน้ำ�ทิ้ง)
• แบบใช้ไฟฟ้า (มีเซ็นเซอร์)
ค่าติดตั้งฝักบัว (เปลี่ยน Shower head / rain shower แบบก้านแข็ง ที่ไม่มีงานแก้ไขท่อ)
ค่าติดตั้ง Shower Valve แบบ Exposed wall-mount

Charging price
ค่าเดินทาง

ค่าบริการ

ราคารวม

300

700

1,000

300

1,300

1,600

300

3,700

4,000

ค่าติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ�และตู้อาบน้ำ�ต่อชุด
(เฉพาะรุ่นขนาดมาตรฐาน NATEO, ODEON, และ PARALLEL)
(ราคาดังกล่าวสำ�หรับ 2 ชุดแรก ชุดถัดไปคิดราคาชุดละ 1,500 บาท)

300

2,900

3,200

ค่าติดตั้งฉากอาบน้ำ�และตู้อาบน้ำ� แบบ “ขนาดตามสั่ง “
(ยกเว้นรุ่น NATEO, ODEON, และ PARALLEL)
(ราคาดังกล่าวสำ�หรับ 2 ชุดแรก ชุดถัดไปคิดราคาชุดละ 2,500 บาท)

300

4,000

4,300

ค่าซ่อมอ่างอาบน้ำ�
ค่าติดตั้งอ่างอาบน้ำ�
• แบบธรรมดา ไม่มีไฟฟ้า
(รวมประกอบชุดท่อน้ำ�ทิ้ง + รวมวัสดุรองรับขาอ่าง เช่น อิฐบล็อก, อิฐตัวหนอน)
• แบบระบบ
(รวมประกอบชุดท่อน้ำ�ทิ้ง + รวมวัสดุรองรับขาอ่าง และเชื่อมต่อสายไฟ)

อัตราค่าบริการและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ� / ตู้กระจก

300

1,300
1,500

1,600
1,800

รายการ
ค่าติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์อ่างล้างหน้า (ไม่รวมค่ารื้อถอนตู้เดิม)
ค่าติดตั้งตู้กระจก (Mirror Cabinet)
• แบบไม่มีไฟฟ้า
• แบบมีไฟฟ้า (เดินสายไฟแบบลอย)

อัตราค่าบริการและติดตั้ง ก๊อกน้ำ� / ฝักบัว / วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

รายการ

รายการ

Charging price
ค่าเดินทาง

ค่าบริการ

ราคารวม

300

300

600

300
300

500
600

800
900

300

400

700

300

700

1,000

Charging price
ค่าเดินทาง

ค่าบริการ

ราคารวม

300

1,200

1,500

300
300

800
1,400

1,100
1,700

อัตราค่าบริการและติดตั้ง อ่างล้างจาน
รายการ
ค่าติดตั้งอ่างล้างจาน
• แบบสแตนเลสสตีล
• แบบเหล็กหล่อ หรือคอมโพสิท

Charging price
ค่าเดินทาง

ค่าบริการ

ราคารวม

300
300

1,000
1,700

1,300
2,000

300

200

500

อัตราค่าบริการประเมินหน้างานสำ�หรับการติดตั้งสินค้าโคห์เลอร์
ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
• จำ�เป็นสำ�หรับสินค้าต่อไปนี้ : ตู้อาบน้ำ� อ่างอาบน้ำ�ระบบ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ
และงานที่เกี่ยวเนื่องกับผนังหรือฝ้าเพดาน
• หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
• หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน
เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

* หมายเหตุ : 1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT / 2. ค่าบริการข้างต้นสำ�หรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส / 3. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @kohlerthailand
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การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์
1. พิจารณาการขอรับประกันจากเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ออกโดยตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการของ
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เท่านั้น โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นสำ�คัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสาร
อ้างอิงดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าที่พบปัญหาข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ จะดำ�เนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆ
หรือเทียบเท่าให้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่หรือตัวสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากตัวสินค้า การขนส่ง การติดตั้ง
รื้อถอน การดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ของตัวสินค้า รวมถึงการใช้งานและการทำ�ความสะอาดที่ผิดวิธี การกัดกร่อนจากสารเคมี รอยขีดข่วนที่ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการผลิต หรือสิ่งอุดตันต่างๆ จากการใช้งาน สิ่งอุดตันที่เกิดขึ้นในระบบท่อน้ำ�ทิ้งหรือระบบสุขาภิบาล อันเป็นสาเหตุทำ�ให้สินค้าบกพร่อง
3. กรณีที่สินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ
4. กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นหรือสีที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้
5. การรับประกันสินค้า ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่จำ�หน่ายและติดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น

Warranty Period

ประเภทสินค้า

ระยะเวลารับประกัน

การรับประกัน

สำ�หรับใช้ในที่พักอาศัย

สำ�หรับอาคารสาธารณะ

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ สุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
เซรามิค วิเทรียสไชน่า

• เฉพาะสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย
(วิเทรียสไชน่า),
• สุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Intelligent Toilet)
• อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�
• ฝารองนั่งแบบใช้ไฟฟ้า / ฝารองนั่งแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
• อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ�
• อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ�แบบ Touchless

ตลอดอายุการใช้งาน*

ตลอดอายุการใช้งาน*

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

อ่างอาบน้ำ�

• ตัวอ่างอะครีลิค
• ระบบควบคุมอ่างอาบน้ำ� เช่น ปุ่มกด กล่องควบคุม
และอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยระบบไฟฟ้า
• ปั๊มน้ำ�, ปั๊มอัดอากาศ
• อุปกรณ์ประกอบอ่าง เช่น มือจับ, หมอน และอื่นๆ
• ระบบท่อทางเดินน้ำ�และอากาศ, ข้อต่อ

5 ปี
3 ปี

1 ปี
1 ปี

3 ปี
1 ปี
3 ปี

1 ปี
1 ปี
1 ปี

5 ปี
ตลอดอายุการใช้งาน
เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก
1 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
1 ปี
1 ปี

1 ปี
5 ปี
เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

ก๊อกน้ำ�

• ตัวก๊อกน้ำ�
• เซรามิควาล์ว
• ก๊อกน้ำ�อัตโนมัติและอะไหล่
• ฝักบัว
• อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�
• อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
• สายฉีดชำ�ระ
• ฟลัชวาล์ว
• ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ (ทั้งชุด)

ตู้เฟอร์นิเจอร์

• ตู้เฟอร์นิเจอร์, ตู้กระจก
• อุปกรณ์ประกอบตู้เฟอร์นิเจอร์หรือตู้กระจก

1 ปี
3 ปี

1 ปี
1 ปีี

อ่างล้างจาน

• อ่างล้างจานสแตนเลส หรือคอมโพสิท

3 ปี

1 ปี

ตู้อาบน้ำ�และฉากกั้นอาบน้ำ�

• กระจกและอุปกรณ์

3 ปี

1 ปี

ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ

• อ่างอาบน้ำ�
• อุปกรณ์ประกอบอ่าง เช่น หมอน ขาอ่าง สะดืออ่าง
• อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจาน

10 ปี
3 ปี
ตลอดอายุการใช้งาน*

1 ปี
1 ปี
1 ปี

*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดไม่มีการผลิตในปัจจุบันจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวนี้
หมายเหตุ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์หรือสินค้าหมดก่อนกำ�หนด
- ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำ�ให้ตรวจสอบวิธีติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้อง
- แนะนำ�ให้ใช้ช่างผู้ชำ�นาญการในการติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสุขภัณฑ์และประหยัดเวลา (กรณีสุขภัณฑ์อัจฉริยะ)
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Service Center ศูนย์บริการ
BANGKOK • กรุงเทพฯ
เวลาทำ�การ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

CHIANGMAI • เชียงใหม่
เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์์ 8.30 - 17.30 น.

NAKHON RATCHASIMA • นครราชสีมา
เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Tel : 02 503 4216-8 Fax : 02 503 4213

Tel : 053 442 848, 081 948 9547 Fax : 053 442 847

Tel : 092 257 3848

SURATTHANI • สุราษฎร์ธานี
เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

PHUKET • ภูเก็ต
เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Tel : 081 843 0652

Tel : 092 257 3849

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 204 6000 ฝ่ายขาย ต่อ 6094-6, 6091, 6092 หรือ 02 204 6080
Call Center 02 700 9299
E-mail: callcenterthailand@kohler.com www.kohler.co.th
www.facebook.com/kohlerthailand/

more information
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

