โคล์เลอร์

โบลด์ โปรโมชั่น

พบกับ!!

สินค้าโคห์เลอร์ราคาพิเศษ
ได้ที่ร้านตัวแทนจำ�หน่าย

1 พ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

RIMLESS BOWL
ขอบโถแบบ Rimless ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชำ�ระล้าง
ให้ครอบคลุมถึง 360 องศา เข้าถึงขอบโถด้านใน
ทำ�ความสะอาดง่าย ไม่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย

THE PERFECT SWIRL
“หนัก เร็ว หมดจด”

360º SWIRL WATER FLUSH
ระบบน้ำ�วนที่ชำ�ระล้างได้อย่างครอบคลุมถึง 360 องศา
มั่นใจในการทำ�ความสะอาด

Extraordinary flushing
performance for complete hygiene.

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

โคห์เลอร์ยกระดับประสิทธิภาพสุขภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีการชำ�ระล้างระบบน้ำ�วน Revolution 360 เพื่อการทำ�ความสะอาดอย่างทั่วถึง
เมื่อกดชำ�ระล้างพลังของกระแสน้ำ�ที่ปล่อยออกจากช่องปล่อยน้ำ�ขนาดใหญ่ ทำ�ให้เกิดหมุนวนทำ�ความสะอาดอย่างครอบคลุมรอบโถสุขภัณฑ์ 360 องศา
จึงมั่นใจได้ในความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นแล้วโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบยังได้รับการออกแบบให้แตกต่างจากโถสุขภัณฑ์ทั่วไป เพราะมีพื้นผิว
ที่เรียบสนิท ไร้ซอกมุมซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค จึงทำ�ความสะอาดได้ง่ายกว่า

3/4.8L

3/4.8L

K-22378X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น บราเซ่น

K-23188X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น แฟมิลี่ แคร์

K-25737X-C-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น แฟมิลี่ แคร์

ปกติ 40,446.-

ปกติ 32,025.-

ปกติ 19,838.-

ราคาพิเศษ 15,650.2

3/4.8L

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

ราคาพิเศษ 13,550.-

IMPROVED HYGIENE / สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น

WATER SAVING / ประหยัดน้ำ�เป็นเยี่ยม

มั่นใจในการทำ�ความสะอาด ด้วยระบบน้ำ�วนที่ชำ�ระล้างได้
อย่างครอบคลุมถึง 360 องศา เพื่อสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม

ระบบการชำ�ระล้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำ�ให้
ใช้น้ำ�เพียง 3/4.8 ลิตร ผ่านมาตรฐานการรับรองของ
อาคารสีเขียวและ LEED

MORE POWERFUL / พลังชำ�ระล้างทรงพลัง

RIMLESS BOWL / ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ

ด้วยกระแสน้ำ�อันทรงพลังที่ถูกปล่อยออกจากวาล์วน้ำ�ออก
ขนาดใหญ่ผสานกับรูเจ็ตภายในโถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการชำ�ระล้างได้อย่างหมดจดและทั่วถึง ปราศจาก
การอุดตัน

ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชำ�ระล้าง
เข้าถึงขอบโถด้านใน ทำ�ความสะอาดง่าย โดยไม่เป็นแหล่ง
สะสมของแบคทีเรีย และลดเสียงรบกวน

ราคาพิเศษ 8,750.Bo ld Pro m o t io n
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Intelligent Toilets
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น แอร์
ขนาด 418 x 700 x 523 มม.

• 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

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

Automatic Seat

Remote Control

Electrolyzed
Water

UV Light
Sterilization

Nightlight

Anti-Bacteria

French Curve
Seat

LEED Award

- ระบบฉีดชำ�ระด้านหน้าสายน้�ำ นุม
่ นวล
ด้วยการผสมอากาศเข้ากับสายน้�ำ
- ระบบฉีดชำ�ระด้านหลังสายน้�ำ แบบเกลียว
(Spiral) เพิม
่ พืน
้ ทีท
่ �ำ ความสะอาด
- ระบบฉีดพ่นแบบเป็นจังหวะ
เพือ
่ เพิม
่ สุขอนามัยในการขับถ่าย

Water Filtration

K-77795X-EXSG-0

K-77795X-EX-0

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ขอบสีซันไรส์โกลด์

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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127,330.ปกติ 332,021.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบสีขาว

111,280.ปกติ 309,123.-

Bo ld Pro m o t io n
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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

Automatic Seat

Remote Control

Electrolyzed
Water

UV Light
Sterilization

Water Filtration

Nightlight

Anti-Bacteria

French Curve
Seat

Sensor Activated
Deodorizer

Automatic Seat

Quiet-Close

Nightlight

Remote Flush

French Curve
Seat
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116,630.ปกติ 320,572.-

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

• 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

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

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

• ฝารองนั่งแบบ French Curve
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อม
เทคโนโลยีพิเศษยับยั้งการเกิดของ
แบคทีเรียและปรับอุณหภูมิที่รองนั่ง
ได้ถึง 5 ระดับ

• ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 316 วัสดุ
มาตรฐานเดียวกับเครือ่ งมือการแพทย์

ราคาพิเศษ
SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

90,950.ปกติ 251,878.-

Bo ld Pro m o t io n
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Integrated toilets & Smart seat
ที่สุดแห่งเทคโนโลยีฝารองนั่งอเนกประสงค์จากโคห์เลอร์ ที่มาพร้อมกับ
คุณลักษณะเด่น 3 ประการ ตามแบบฉบับของรุ่น C3 ได้แก่ ความสะอาด
ความสบาย และความสะดวกในการใช้งาน ฝารองนั่งทุกรุ่นได้ผ่านการ
ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ง่ายต่อการใช้งาน และให้ความพึงพอใจ
สูงสุดในเรื่องสุขอนามัย ไร้กังวลจากเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งยัง
ครบครันด้วยระบบสั่งการอัตโนมัติ เพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบ

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
พร้อมระบบชำ�ระล้างอัตโนมัติ รุ่น อินเนท
ขนาด 432 x 720 x 550 มม.
K-8340X-2EXWT-0

(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

K-8340X-2EX-0

K-8340X-2EXWT-0

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

53,390.ปกติ 183,184.-
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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

สีขาว

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ฆ่าเชื้อด้วย
ระบบ UV

ความสะดวกในการใช้งาน*

ความสบายชัน
้ เยีย่ ม*

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์

• ระบบเปิด-ปิดฝารองนั่งอัตโนมติ
สามารถตั้งระยะการรับสัญญาณ
ได้ถึง 3 ระดับ พร้อมไฟส่องสว่าง
อัตโนมัติในเวลากลางคืน

Automatic Seat

ความสะอาดเป็นเลิศ*

สีขาว Moonlight

64,090.ปกติ 194,633.-

K-29993X-150-0

K-27450X-150-0

K-25991X-0

K-78144X-0

ปกติ 63,558.-

ปกติ 50,558.-

ปกติ 21,603.-

ปกติ 17,965.-

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

ราคาพิเศษ 22,550.หมายเหตุ: คุณสมบัติข้างต้น อาจแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เวล
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-150 (แบบซ่อนสาย)

ราคาพิเศษ 18,900.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น รีช
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

ราคาพิเศษ 6,700.-

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น อะแดร์ คอนซีล
พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

ราคาพิเศษ 4,110.Bo ld Pro m o t io n

9

C -150
3

*

™

Smart seat

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-150

C -520
3

™

(K-8297X-0)

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

Smart seat

พิเศษ

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-520

12,600.-

ปกติ 29,211.-

(K-31333X-0)

พิเศษ

19,470.-

ทำ�ความสะอาด ปรับตำ�แหน่ง
ก้านฉีดได้
ก้านฉีดได้

ปกติ 44,084.-

ฝารองนั่งผสม ปรับอุณหภูมิน้ำ� ระบบดับกลิ่น
สาร Anti-Bac
อัตโนมัติ

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 seat

ก้านฉีดชำ�ระผลิตจากสแตนเลส
เกรด 316 ซึง่ เป็นมาตรฐานเดียว
กับวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์

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

C -430

พิเศษ

3

™

Smart seat

9,350.-

ปกติ 23,594.-

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
รุ่น C3-430

ฆ่าเชื้อด้วย
ระบบ UV

ปรับตำ�แหน่ง
ก้านฉีดได้

ฝารองนั่งผสม ปรับอุณหภูมิน้ำ�
ใช้งานง่าย
สาร Anti-Bac
ปุ่มกดขนาดใหญ่

(K-22445X-0)

พิเศษ

10,500.-

C -030
3

ปกติ 26,408.-

™

Cleansing seat

ฆ่าเชือ
้ ด้วยแสง UV

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

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

*เงื่อนไขการติดตั้งฟรีเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @KohlerThailand

1,600.-

ปกติ 8,560.-

ก้านฉีดชำ�ระสแตนเลส เกรด 304
พร้อมทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระ
แบบอัตโนมัติ
ทำ�ความสะอาด ปรับตำ�แหน่ง
ก้านฉีดได้
ก้านฉีดได้
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SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

ไม่ใช้ไฟฟ้า

ใช้งานง่าย
ปุ่มกดขนาดใหญ่

Bo ld Pro m o t io n
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SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

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

12
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ONE-PIECE TOILETS

LAVATORIES

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

4.8L

3/4.5L

3/4.8L

4.2L

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

K-31741X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น เวล

K-76815X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น รีช

K-5171X-C-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น อะแดร์

ปกติ 44,191.-

ปกติ 38,755.-

ปกติ 33,031.-

ปกติ 28,430.-

ราคาพิเศษ 16,590.-

ราคาพิเศษ 12,080.-

ราคาพิเศษ 9,170.-

ราคาพิเศษ 9,970.-

K-96117X-0
อ่างล้างหน้า
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รุ่น คาร์ริลอน

K-96118X-0
อ่างล้างหน้า
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
ทรงกลม รุ่น คาร์ริลอน

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

ปกติ 14,713.-

ปกติ 14,124.-

ปกติ 12,733.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,890.-

ราคาพิเศษ 5,670.-

ราคาพิเศษ 5,100.-

TWO-PIECE TOILETS

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

3/4.5L

3/4.2L

3/4.8L

3/4.5L

K-31739X-S-0
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
รุ่น นิว แพททิโอ

K-75921X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น คาเรส

K-75991X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น รีช

K-22586X-S-0
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
รุ่น นิว แพททิโอ

ปกติ 17,120.-

ปกติ 17,580.-

ปกติ 14,231.-

ปกติ 13,589.-

ราคาพิเศษ 6,990.-

ราคาพิเศษ 6,170.-

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

ราคาพิเศษ 4,700.-

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

ฝารองนั่ง
แบบกันกระแทก

3/4.5L

4L

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

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

ปกติ 12,626.-

ปกติ 10,326.-

ราคาพิเศษ 4,640.14

ราคาพิเศษ 5,750.-

ราคาพิเศษ 3,770.-

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

K-77762X-0
อ่างล้างหน้า
แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น โมเดิร์นไลฟ์

K-26409X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-26409X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น เดลต้า

ปกติ 13,161.-

ปกติ 13,161.-

ปกติ 8,346.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 5,090.-

ราคาพิเศษ 5,090.-

ราคาพิเศษ 3,990.-

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

K-14800X-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ชาลีช

ปกติ 8,346.-

ปกติ 7,811.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,400.-

ราคาพิเศษ 3,150.-

Bo ld Pro m o t io n
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LAVATORIES

LAVATORIES

K-76509K-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 27”

K-2215X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 21”

K-20338X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-20338X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
รุ่น เดลต้า

K-2759X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น คาเรส

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

ปกติ 8,421.-

ปกติ 5,725.-

ปกติ 8,774.-

ปกติ 6,645.-

ปกติ 3,082.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 3,360.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 2,310.-

ราคาพิเศษ 4,200.-

ราคาพิเศษ 2,750.-

K-18564X-1-0 และ K-18566X-0
แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 และ K-18566X-0
แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขารองอ่างแบบตั้งลอย
รุ่น รีช

K-8703X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
รุ่น ซัคคราเมนโต้

ปกติ 5,457.-

K-8705X-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น
ปกติ 2,279.-

ราคาพิเศษ 2,160.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

K-2214X-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ลาเดน่า 18”

K-2889X-UDL-0
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น เวอร์ติเคิล

ปกติ 4,943.-

ปกติ 6,516.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,990.-

ราคาพิเศษ 2,630.-

ราคาพิเศษ 1,090.-

ปกติ 3,638.-

ราคาพิเศษ 1,650.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 1,030.-

K-18564X-1-0 แบบเจาะรูเดี่ยว
K-18564X-8-0 แบบเซ็นเตอร์ 8”
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
รุ่น รีช
ปกติ 3,478.-

ราคาพิเศษ 1,500.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)
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Black Finish

Faucet
STATEMENT
COLLECTION

™
ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

EXPERIENCE EXTRAORDINARY
ฝักบัวก้านแข็ง แบบมัลติฟังก์ชัน Statement™ มีปุ่มเลือกรูปแบบสายน้ำ�
ได้ถึง 3 รูปแบบ ใช้งานง่าย สามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ
รูปทรงยาวมน สวยและทันสมัย ออกแบบให้ปล่อยสายน้ำ�มุ่งไปที่ไหล่เพื่อ
สร้างความอบอุ่นและสบายตัว

Katalyst Spray
(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

Deep Massage
(น้ำ�พ่นแบบเกลียวผสาน)

สีดำ�

K-EX27000T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น โอเคชัน

K-EX27101T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น โอเคชัน

K-77364X-2BL
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น ลักซ์

ปกติ 17,580.-

ปกติ 26,354.-

ปกติ 5,789.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 9,360.-

ราคาพิเศษ 13,870.-

ราคาพิเศษ 2,230.-

Cloud
(น้ำ�พ่นแบบละอองไหม)

K-26282T-2BL
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงกลม 3 ระดับ รุ่น สเตทเมนท์
ปกติ 5,350.-

ราคาพิเศษ 2,450.-

(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)

K-74013T-4CD-BL
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

K-74013T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว
แบบก้านโยก รุ่น ทอธ

K-26284T-2BL
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงรี 3 ระดับ รุ่น สเตทเมนท์

ปกติ 5,960.-

ปกติ 8,014.-

ปกติ 5,350.-

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)

ราคาพิเศษ 2,790.-
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ราคาพิเศษ 3,740.-

*สีผลิตภัณฑ์ข้างต้นอาจแตกต่างจากสีผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ราคาพิเศษ 2,450.-
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Black Finish

Black Finish

K-EX27061T-BL
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น โอเคชัน

K-R26686-BL
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น เคอร์ซิวา

K-R26689-BL
ห่วงแขวนผ้า 10”นิ้ว
รุ่น เคอร์ซิวา

ปกติ 5,478.-

ปกติ 3,606.-

ปกติ 2,247.-

K-EX27069T-BL
ขอแขวนผ้า
รุ่น โอเคชัน

K-R26690-BL
ขอแขวนผ้า
รุ่น เคอร์ซิวา

K-R26688-BL
ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
รุ่น เคอร์ซิวา

ปกติ 2,525.-

ปกติ 1,284.-

ปกติ 2,761.-

K-16381X-BL
ข้อต่อสำ�หรับฝักบัวสายอ่อน
แบบติดผนัง

K-11628X-BL
สายฝักบัวสายอ่อน

K-99035T-BL
ขอแขวนฝักบัว
รุ่น รีฟิเนีย

ปกติ 2,204.-

ปกติ 2,087.-

ปกติ 1,487.-

ราคาพิเศษ 2,770.-

K-73194T-4-BL
ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น ทอธ

K-23125T-B9-2BL
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบระบบ
เทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสาย
อ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น จูลายน์

K-EX27030T-4-BL
ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น โอเคชัน

ปกติ 30,752.-

ปกติ 51,349.-

ปกติ 76,505.-

ราคาพิเศษ 15,080.-

Pulsating Spray

(นวดแบบจังหวะ)

Full-Flow Spray

(น้ำ�ไหลแรงเต็มที่)

Soft Aerated Spray

ราคาพิเศษ 26,890.-

Katalyst Spray

Champaign Spray

(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

(น้ำ�พ่นแบบละอองน้ำ�)

(น้ำ�ผสมอากาศ)

Intense Massage
Spray
(น้ำ�พ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

ราคาพิเศษ 1,270.-

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

ราคาพิเศษ 710.-

ราคาพิเศษ 1,130.-

ราคาพิเศษ 1,410.-

ราคาพิเศษ 40,100.-

Katalyst Spray
(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

Deep Massage

Cloud

(น้ำ�พ่นแบบเกลียวผสาน) (น้ำ�พ่นแบบละอองไหม)

ราคาพิเศษ 1,160.-
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ราคาพิเศษ 1,840.-

*สีผลิตภัณฑ์ข้างต้นอาจแตกต่างจากสีผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ราคาพิเศษ 1,270.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาพิเศษ 790.-
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Brush Moderne Brass Finish

Brush Moderne Brass Finish

สีทองเหลืองปัดลาย

K-23372T-4-2MB
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น เมมมัวร์

K-454T-4V-2MB
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
มือบิดแบบ Deco Lever
รุ่น เมมมัวร์

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

ปกติ 19,528.-

ปกติ 23,808.-

ปกติ 5,008.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 10,500.-

ราคาพิเศษ 11,450.-

ราคาพิเศษ 1,980.-

K-486T-2MB
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

K-487T-2MB
ห่วงแขวนผ้า
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

K-11627T-2MB
ข้อต่อสำ�หรับฝักบัวสายอ่อน
แบบติดผนัง แบบเหลี่ยม

ปกติ 7,651.-

ปกติ 5,297.-

ปกติ 2,461.-

ราคาพิเศษ 3,870.-

ราคาพิเศษ 2,670.-

ราคาพิเศษ 1,250.-

K-26282T-2MB
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงกลม 3 ระดับ รุ่น สเตทเมนท์
ปกติ 5,992.K-31153T-B4-2MB
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เมมมัวร์
ปกติ 79,565.-

ราคาพิเศษ 41,580.-

ราคาพิเศษ 2,750.-

(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)

K-26284T-2BL
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงรี 3 ระดับ รุ่น สเตทเมนท์

K-11628T-2MB
สายฝักบัวสายอ่อน

K-99035T-2MB
ขอแขวนฝักบัว
รุ่น รีฟิเนีย

ปกติ 2,119.-

ปกติ 1,541.-

ราคาพิเศษ 1,290.-

ราคาพิเศษ 810.-

ปกติ 5,992.-

ราคาพิเศษ 2,750.(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)
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*สีผลิตภัณฑ์ข้างต้นอาจแตกต่างจากสีผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo ld Pro m o t io n

23

Rose Gold Finish

Vibrant Brushed Bronze Finish

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

สีทองโรสโกลด์

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

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

K-73050X-7-BV
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพส

K-73060X-4-BV
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8”
รุ่น คอมโพส

ปกติ 24,845.-

ปกติ 6,474.-

ปกติ 22,160.-

ปกติ 32,079.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 12,100.-

ราคาพิเศษ 2,530.-

ราคาพิเศษ 10,310.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 16,260.-

K-486X-RGD
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24”นิ้ว
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่
ปกติ 8,828.-

ราคาพิเศษ 4,210.K-37352X-RGD
ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบมีฝาปิด
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่
ปกติ 9,534.K-99032T-C4-RGD
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น เคลสตัน
ปกติ 81,855.-

ราคาพิเศษ 40,130.-

ราคาพิเศษ 4,580.K-487X-RGD
ห่วงแขวนผ้า
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่
ปกติ 6,120.-

ราคาพิเศษ 2,940.K-492X-RGD
ขอสำ�หรับแขวนผ้า
รุ่น เมมมัวร์ สเตทลี่

K-73111X-7-BV
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัว
สายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง
รุ่น คอมโพส
ปกติ 98,558.-

ราคาพิเศษ 54,500.-

สีบรอนซ์ปัดลาย

K-98100X-BV
สายฉีดชำ�ระพร้อมสายอ่อน
และขอแขวน รุ่น คัฟ
ปกติ 5,008.-

Katalyst Spray

Champaign Spray

(น้ำ�พ่นผสมฟองอากาศ)

(น้ำ�พ่นแบบละอองน้ำ�)

Intense Massage
Spray
(น้ำ�พ่นนวดตัวเฉพาะจุด)

ราคาพิเศษ 1,980.-

ปกติ 4,943.-

ราคาพิเศษ 2,380.24
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*สีผลิตภัณฑ์ข้างต้นอาจแตกต่างจากสีผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Faucets

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

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

K-30447T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น อะตอม

K-30447T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น อะตอม

ปกติ 3,520.-

ปกติ 5,297.-

ปกติ 3,424.-

ปกติ 4,173.-

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 1,530.-

ราคาพิเศษ 2,200.-

ราคาพิเศษ 1,650.-

ราคาพิเศษ 1,890.-

เพราะเหตุใดก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ถึงทำ�ให้ห้องน้ำ�กลายเป็นพื้นที่สุดพิเศษ?
เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากบรรดาดีไซเนอร์ของโคห์เลอร์ ซึ่งออกแบบก๊อกน้ำ�ได้หลากสไตล์ ไม่ว่าจะแบบเทรนดี้ คลาสสิก คอนเทมโพรารี่ หรือมินิมัล
โดยแต่ละสไตล์ล้วนมีความงามและบุคลิกเฉพาะตัวที่โดดเด่นให้เราได้ชื่นชมสีสันอันเงางาม การเคลือบผิวที่โดดเด่น และพึงพอใจกับการเปิด-ปิดอันราบรื่นนุ่มนวลของ
เซรามิกวาล์วที่ผลิตจากยุโรป คุณลักษณ์สำ�คัญซึ่งทำ�ให้ก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์ทุกชิ้นเป็นดั่งงานสร้างสรรค์อันไร้กาลเวลา

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

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

K-33059T-4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น แอคลิฟ

K-33059T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น แอคลิฟ

ปกติ 3,970.-

ปกติ 5,575.-

ปกติ 5,404.-

ปกติ 6,944.-

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 1,690.-

Lasting Finish

Resists corrosion & wear

ราคาพิเศษ 2,370.-

ราคาพิเศษ 2,520.-

ราคาพิเศษ 3,640.-

ผิวเคลือบหนากว่า 2 เท่า ไม่ลอกร่อน
ผ่านการทดสอบความทนทานมากกว่า 6 เท่า
มั่นใจได้ในความเงางามคงทนของผิวก๊อกน้ำ�*

Durable ceramic valves

Ensure dependable performance

ไม่รั่ว ไม่ซึม ด้วยเซรามิควาล์วที่ทนเหนือกว่า 5 เท่า
พร้อมรับประกันตลอดอายุการใช้งาน*

*

ผ่านการทดสอบความคงทนของวาล์วโดยการเปิด-ปิดกว่า 500,000 – 1,200,000 ครั้ง เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยที่ทดสอบการเปิด-ปิดที่ 100,000 ครั้ง

** ก๊อกน้ำ�โคห์เลอร์เคลือบด้วยนิเกิลหนา 10-25 ไมโครเมตรและโครเมี่ยมหนา 0.25-0.75 ไมโครเมตร เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยที่กำ�หนดว่าให้นิเกิลหนา 5 ไมโครเมตรและโครเมี่ยม 0.1 ไมโครเมตร
*** ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำ�เกลือนานถึง 48-96 ชั่วโมง เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยที่กำ�หนดให้ก๊อกน้ำ�ต้องผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำ�เกลือ (CASS-copper-accelerated acetic acid salt spray test) 8 ชั่วโมง
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K-24747X-B4CD-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น ออเนสตี้

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

ปกติ 6,067.-

ปกติ 10,315.-

(แถมฟรีสายน้ำ�ดี)

(แถมฟรีสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำ�ดี)

ราคาพิเศษ 2,870.-

ราคาพิเศษ 4,600.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Shower Columns

Thermostatic Valve
ระบบเทอร์โมสแตทติก

THERMOSTATIC
VALVE

K-73194X-4A-CP
ก๊อกผสมยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น ทอธ

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

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

ปกติ 18,629.-

ปกติ 27,767.-

ปกติ 35,342.-

ราคาพิเศษ 8,710.-

ราคาพิเศษ 12,870.-

ราคาพิเศษ 14,550.-

Precise Temperature Control
• ปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วภายใน 0.2 วินาที
• มีความแม่นยำ�ของอุณหภูมิน้ำ�ที่ปรับ

*

แปรผันไม่เกิน 0.4 องศาเซลเซียส

Maximum Temperature Limit
• ระบบเทอร์โมสแตทติกควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ�
• พร้อมตัวหยุดนิรภัยไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

Premium Material
• วัสดุทองเหลืองแข็งแรงทนทาน และเทอร์โมสแตทติกวาล์ว
ได้รับการทดสอบความทนทานกว่า 1,000,000 ครั้ง

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

K-33099T-9-CP
ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น แอคลิฟ

K-23860T-9-CP
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบ
ระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เออร์แบนิที+

ปกติ 33,523.-

ปกติ 32,100.-

ปกติ 53,307.-

ราคาพิเศษ 14,750.-
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ราคาพิเศษ 16,830.-

ราคาพิเศษ 26,530.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Hand Showers & Stop Valves

ป้องกันการก่อตัว
ของแบคทีเรีย

เลือกโคห์เลอร์
เพื่อปกป้องครอบครัวของคุณ

สีโครมเงา

K-26282T-CP
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงกลม 3 ระดับ
รุ่น สเตทเมนท์

K-26284T-CP
หัวฝักบัวสายอ่อน
ทรงรี 3 ระดับ
รุ่น สเตทเมนท์

K-27793T-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน
รุุ่น ซีทรัส

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

ปกติ 4,280.-

ปกติ 4,280.-

ปกติ 3,371.-

ปกติ 2,943.-

ราคาพิเศษ 1,980.(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)

ราคาพิเศษ 1,980.-

ราคาพิเศษ 1,740.-

ราคาพิเศษ 1,090.-

(ปุ่มกดปรับรูปแบบสายน้ำ�ด้านหลัง)

K-28840X-4CD-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ เย็นแบบก้านโยก
รุุ่น บีม

K-28953X-4CD-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ เย็นแบบก้านโยก
รุุ่น อะตอม

ปกติ 3,520.-

ปกติ 3,103.-

ราคาพิเศษ 1,570.-

ปกป้องครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี
ภายในครอบครัว เพราะโคห์เลอร์แคร์คุณและคนที่คุณรักกว่าใคร
ด้วยแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองสุขอนามัย
ให้กับครอบครัวของท่าน ภายใต้แนวคิด “Improved Hygiene”
ที่นำ�เอาเทคโนโลยีในการป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มาเป็น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ให้กับคุณและคนใกล้ชิด

Touchless Operation

Invisible Sensor Technology

TOF Sensor

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ลดการสัมผัส
แม่นยำ� ตอบสนองเป็นวินาที

ดีไซน์ชอ่ งเซ็นเซอร์ใต้ปากก๊อก ใช้งานง่าย
เพิม
่ ความแม่นยำ�ในการตอบสนอง

เซ็นเซอร์แบบ TOF ลดการสะท้อน
กับอ่างล้างหน้า

Automatic Stop

Perfect Coordination

Water Saving

หยุดทำ�งานอัตโนมัติ เมือ่ ทำ�งานต่อเนือ่ ง
นานเกิน 1 นาที

ดีไซน์สวยงาม ทนทาน เข้ากันได้ดี
กับห้องน้ำ�หลากหลายสไตล์

สามารถลดปริมาณการใช้น�ำ้ ได้ถงึ 30-50%
โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำ�งาน

More Hygienic

Easy Installation

ก๊อกน้�ำ ระบบเซ็นเซอร์แบบไร้สม
ั ผัส
ให้คณ
ุ มัน
่ ใจเรือ่ งสุขอนามัยมากยิง่ ขึน
้

ติดตัง้ ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

SENSOR FAUCETS

ราคาพิเศษ 1,380.-

เลือกติดตั้งได้กับทั้ง 2 ระบบ

(สายน้ำ�แบบพรายฟอง)
K-72866X- ZB-CP

K-16305X-NA
อุปกรณ์แปลงไฟ (ระบบ AC)
ปกติ 2,087.-

ราคาพิเศษ 1,050.K-27794T-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ
พร้อมสายอ่อนและราวเลื่อน
รุุ่น ซีทรัส

K-33115X-4CD-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ เย็นแบบก้านโยก
รุุ่น แอคลิฟ

K-24574X-4ACD-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ เย็นแบบก้านโยก
รุุ่น ทอธ

K-18655X-B-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น คูมิน

K-72866X-ZB-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น สเตย์ท

K-24484T-NA
อุปกรณ์แปลงไฟ (ระบบ DC)

ปกติ 4,826.-

ปกติ 3,745.-

ปกติ 3,788.-

ปกติ 16,029.-

ปกติ 26,814.-

ปกติ 1,808.-

ราคาพิเศษ 2,630.30
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ราคาพิเศษ 1,980.-

ราคาพิเศษ 1,930.-

ราคาพิเศษ 3,860.-

ราคาพิเศษ 5,460.-

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Bathroom
Furniture
Highly Durable Waterproof Material
วัสดุกันน้ำ� 100% ด้วยวัสดุใหม่ ไฮโดรชิลด์จาก
Kohler ประสิทธิภาพสูงสุด กันน้ำ� กันปลวก กันมอด

MaxiSpace 2.0

™

Bathroom Furniture
ตู้เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ� รุ่น แม็กซี่ สเปซ 2.0
(K-23799X-MT9)

Damp-Proof Material
ตัวตู้ทำ�สีอย่างประณีตด้วยการพ่นสีถึง 3 ชั้น
พ่นสีเก็บถึงตัวขอบ ทำ�ให้ตู้ทนต่อความชื้น
E1 Certificated
ผลิตจากวัสดุตามมาตรฐาน E1มัน
่ ใจได้
ถึงความปลอดภัย ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์
และสารระเหยทีเ่ ป็นอันตราย
Rust-Free hardware
ผ่านการทดสอบการพ่นละอองน้ำ�เกลือถึง 48 ชม.
(CASE TEST) ป้องกันการกัดกร่อนแม้ในสภาพเปียกชืน
้
มัน
่ ใจได้วา่ ปลอดสนิม

ชั้นวางของอเนกประสงค์

Lasting Color
สีของตัวตู้เฟอร์นิเจอร์รับรองได้ว่าสีสดใหม่โดย
ปราศจากสีหลุดลอก แม้เจอแดดหรือแสงยูวี

Cycles

High Durability
บานพับและรางลิ้นชัก ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด
กว่า 80,000 ครั้ง

ลิ้นชักเก็บของแบ่งเป็นสัดส่วน
ให้คุณเก็บของได้ง่ายขึ้น
ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างลงตัว

Generous Storage Space
มีพื้นที่เก็บของเพิ่มมากขึ้น สะดวกและง่ายต่อการ
จัดเก็บของได้อย่างมีระเบียบ
Modula Design
เพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บของได้อย่างเป็นสัดส่วน

แถมฟรี!!

Well-organized Space
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อย่างลงตัว ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตอบสนองทุกความต้องการในการจัดเก็บ

ลิ้นชักเก็บของขนาดกว้าง
เพิ่มพื้นที่เก็บของให้เป็นสัดส่วนพร้อม
อุปกรณ์เสริมในการจัดเก็บ
เช่น ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบผม
พิเศษ

Cycles

32

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

อุปกรณ์เสริม

พร้อมกล่องอะคริลิคในลิ้นชัก 1 ใบ

1 ชั้นวางสำ�หรับติดตั้งด้านข้าง
พร้อมกล่องอะคริลิค 2 ใบ

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

2 กระดานซักล้างอเนกประสงค์

Damp-Proof Material
ตัวตู้เคลือบสีรอบด้านถึง 3 ชั้น
พ่นสีเก็บถึงตัวขอบ ทำ�ให้ทนต่อความชื้น*
*แนะนำ�ให้ใช้ผ้าแห้งทำ�ความสะอาดตู้ทันทีเมื่อโดนน้ำ�
หรือคราบสกปรก

Wide door swing
บานตู้เปิดได้กว้าง ทำ�ให้สะดวก
ต่อการหยิบและเก็บของ
Bo ld Pro m o t io n
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Bathroom Furniture
K-23799X-MT9
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น แม็กซี่สเปซ 2.0 (800มม.)
ปกติ 44,940.-

ราคาพิเศษ 21,850.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� อ่างล้างหน้า และสะดืออ่าง)

ราคาขายทั้งชุด

K-24369X-1-0
อ่างล้างหน้าสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แม็กซี่สเปซ 2.0 (800มม.)
ปกติ 17,976.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 31,000.-

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

ปกติ 26,964.-

ปกติ 32,368.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้�ำ อ่างล้างหน้า สะดืออ่าง และขาตัง้ )

(ราคาไม่รวมก๊อกน้�ำ อ่างล้างหน้า สะดืออ่าง และขาตัง้ )

ราคาพิเศษ 12,700.-

• พร้อมกระดานซักล้างอเนกประสงค์

ปกติ 62,916.-

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

ราคาขายทั้งชุด

ราคาพิเศษ 9,150.-

*

ราคาพิเศษ 14,780.ราคาขายทั้งชุด

ปกติ 43,817.-

ปกติ 52,591.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

ราคาพิเศษ 21,250.-

*

ราคาพิเศษ 24,900.-

Highly Durable
Waterproof Material

Toobi + Hydroshield
Bathroom Furniture

ผลิตจากวัสดุกันน้ำ�

100%

™

ผลิตจากวัสดุ
กันปลวก กันมอด

K-27457X-ZP-VRK
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น ทูบีพลัส ไฮโดรชิลด์ 600 มม.

K-31505T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์

ปกติ 16,853.-

ปกติ 20,223.-

ปกติ 1,744.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

ราคาพิเศษ 8,550.-

ราคาพิเศษ 10,120.-

ราคาพิเศษ 950.-

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

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

ปกติ 13,482.-

ปกติ 19,100.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 6,850.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้�ำ อ่างล้างหน้า สะดืออ่าง และขาตัง้ )

ราคาพิเศษ 5,950.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� อ่างล้างหน้า และสะดืออ่าง)

K-45473X-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทูบี 600

ราคาขายทั้งชุด
ปกติ 23,155.-

ปกติ 9,791.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และสะดืออ่าง)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และสะดืออ่าง)

ราคาพิเศษ 10,490.-

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

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

ราคาพิเศษ 9,000.-

ปกติ 13,364.-
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K-22779X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 800

ราคาพิเศษ 4,540.-

*บริการติดตั้งฟรีสำ�หรับรายการซื้อแบบทั้งชุดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

ราคาขายทั้งชุด

*

ปกติ 32,582.-

ราคาพิเศษ 15,850.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

K-31505T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น แฟมิลี่แคร์
ปกติ 1,744.-

ราคาพิเศษ 950.-

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Bathroom Furniture

อ่างล้างหน้าแบบคู่สไตล์
His&Her

ผลิตจากวัสดุ
ตามมาตรฐาน
ปราศจากสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์
และสารระเหย
ที่เป็นอันตราย

E1

Mirrored Cabinets

แถมฟรี!!
กล่องอะคริลิคใส, ตระกร้าและ
แผงกระจกกั้นสำ�หรับเก็บของ
ลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่

พื้นที่จัดเก็บกว้างขวาง
เป็นสัดส่วน

K-24203X-PD1
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น อลูเชียน 1200 (สีขาว)

สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ� ด้วยตู้กระจกโคห์เลอร์ที่สามารถเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ�ได้อย่างลงตัว เพื่อให้ห้องน้ำ�ของคุณดูสวยหรูเป็นระเบียบ
พร้อมยังเป็นการตกแต่งห้องน้ำ�ไปด้วยในตัว ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่าด้วยฟังก์ชั่นและความงามที่ลงตัวกับเข้ากับห้องน้ำ�ของคุณไม่ว่าจะตกแต่งด้วยสไตล์ไหน
กับตู้กระจกโคห์เลอร์

ปกติ 49,434.-

ราคาพิเศษ 22,570.-

(ราคาไม่รวมก๊อกน้�ำ อ่างล้างหน้า สะดืออ่าง และขาตัง้ )

ราคาขายทั้งชุด

*

ปกติ 69,657.-

ราคาพิเศษ 32,850.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และขาตั้ง)

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

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

ปกติ 20,223.-

ปกติ 1,883.-

ราคาพิเศษ 10,280.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่าง)

K-75836X-B08
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ (สีไม้อ่อน)
ปกติ 15,943.-

ราคาพิเศษ 6,820.-

ราคาพิเศษ 1,100.(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)

K-96110X-1-0
อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ
ปกติ 13,482.-

ราคาพิเศษ 6,350.-

ปกติ 29,425.-

ราคาพิเศษ 13,170.(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ� และขาตั้ง)

K-75853T-NA
ขาตั้งสำ�หรับตู้เฟอร์นิเจอร์
รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ
ปกติ 1,477.-

ราคาพิเศษ 860.-

(1 ชุด ประกอบด้วยขา 2 ข้าง)
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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

ใช้วัสดุชั้นเยี่ยม เนื้อกระจกปราศจาก
ทองแดง ป้องกันการกัดกร่อน และไม่เกิด
รอยบนเนื้อกระจกแม้ใช้งานเป็นเวลานาน

ประตูเปิดได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถ
หยิบของได้สะดวกมากขึ้น

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

Adjustable Lighting
สามารถเลือกอุณหภูมิของสีและความสว่าง
ในการใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ

(ราคาไม่รวมก๊อกน้ำ�)

(ราคาไม่รวมก๊อกน้�ำ อ่างล้างหน้า สะดืออ่าง และขาตัง้ )

ราคาขายทั้งชุด

Quality Material

*บริการติดตั้งฟรีสำ�หรับรายการซื้อแบบทั้งชุดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

Electronic Defogger

Pivot Magnifying mirror

ระบบตัดฝ้าหมอกอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก
ในหารส่องกระจกแม้อยู่ในภาวะเปียกชื้น

กระจกส่องขยาย 3 เท่า ปรับระดับได้
ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่

Hair Dryer Hook

Built-in Socket

มีตะขอสำ�หรับเก็บไดร์เป่าผมในตัวตู้กระจก
เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้งาน

หมายเหตุ: คุณสมบัติข้างต้น อาจแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์

มีเต้ารับเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวตู้
ทำ�ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
ไดร์เป่าผม เครื่องโกนหนวด ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Bo ld Pro m o t io n
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Mirrored Cabinets

MaxiSpace 2.0

™

Mirrored Cabinet
ตู้กระจกพร้อมไฟ รุ่น แม็กซี่ สเปซ 2.0

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

K-25240X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 600

ปกติ 33,705.-

ปกติ 3,371.-

ราคาพิเศษ 15,900.-

ราคาพิเศษ 1,470.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์)

ราคาขายทั้งชุด
(K-24372X-NA)

(K-24375X-NA)

*

ปกติ 37,076.-

ราคาพิเศษ 17,370.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 600)

Grooming Lighting

Constant Temperature Cabinet

บานเปิดด้านล่าง เปิดใช้งานได้ง่ายทั้งสองขนาด
สำ�หรับเก็บของที่ใช้งานบ่อยๆ
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*

K-24372X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟและตู้แช่
รุ่น แม็กซี่สเปซ 2.0 (1000 มม.)
(แบบมีช่องทำ�ความเย็น)

K-24375X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แม็กซี่สเปซ 2.0 (800 มม.)
(แบบไม่มีช่องทำ�ความเย็น)

ปกติ 71,904.-

ปกติ 50,558.-

ราคาพิเศษ 36,500.-

ราคาพิเศษ 25,650.-

ด้านใน

ด้านใน

K-24372X-NA

K-24375X-NA

ราคาพิเศษ 1,850.-

*

ปกติ 48,043.-

Easy-access Drawer

*

ปกติ 4,227.-

ราคาขายทั้งชุด

(เฉพาะรุ่น K-24372X-NA)

สามารถปรับชั้นของตู้กระจกได้
พร้อมกระจกด้านในแบบขยายพิเศษ

ปกติ 43,817.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์ 800)

สามารถเก็บครีมบำ�รุงหรือเครื่องสำ�อางได้
ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่

Multifunctional
Storage Shelves

K-25241X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 800

ราคาพิเศษ 22,260.-

นวัตกรรมสุดล้ำ�ช่องทำ�ความเย็น

ไฟ LED ที่มาพร้อมกับตัวตู้
ให้แสงที่เหมาะกับการแต่งหน้า

K-25238X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 800

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาพิเศษ 24,110.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 800)

K-25239X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น แฟมิลี่แคร์ 1000

K-25242X-NA
กระจกเด็กสำ�หรับ
ตู้กระจกแฟมิลี่แคร์ 1000

ปกติ 49,434.-

ปกติ 4,815.-

ราคาพิเศษ 25,080.-

(ราคาไม่รวมกระจกเด็กสำ�หรับตูก
้ ระจกแฟมิลแ่ี คร์ 1000)

ราคาขายทั้งชุด

ราคาพิเศษ 2,100.-

*

ปกติ 54,249.-

ราคาพิเศษ 27,180.(ราคารวมกระจกเด็กแฟมิลี่แคร์ 1000)

*บริการติดตั้งฟรีสำ�หรับรายการซื้อแบบทั้งชุดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม
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Mirrored Cabinets

*

*

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

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

ปกติ 44,394.-

ปกติ 33,277.-

ราคาพิเศษ 22,550.-

K-12098X-NA
ตู้กระจกพร้อมไฟ
รุ่น เซควาญา

ราคาพิเศษ 16,890.-

*

K-15239X-NA
ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 890 มม.

ปกติ 29,425.-

ปกติ 16,050.-

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

K-15032T-NA
ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 632 มม.

ปกติ 13,322.-

ปกติ 11,556.-

ราคาพิเศษ 14,950.-

ราคาพิเศษ 7,250.-

Bathtubs

ราคาพิเศษ 8,150.-

ราคาพิเศษ 6,290.-

K-15031T-NA
ตู้กระจก
รุ่น อีโลซิส 508 มม.
ปกติ 9,095.-

ราคาพิเศษ 4,950.-
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*บริการติดตั้งฟรีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

Bo ld Pro m o t io n

41

Aleutian Baths
Best choice for your beloved family

Pipe Cleaning
Function

• หัวเจ็ตนวดแผ่นหลังแบบ
Rolling Massage ซึ่งให้
ความเหมือนนวดด้วยมือ

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

• หมอนนวดแบบ 3 มิติ
นวดคอและบ่า พร้อมระบบ
ทำ�ความร้อน

• ดีไซน์ให้วางของได้มาก
หยิบใช้สะดวกในขณะแช่น้ำ�
• ทนทาน ผลิตจากวัสดุกันน้ำ�

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

K-99025X-ZY-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99026X-ZY-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรเฟลกซ์
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 ชั้นวางของ และเบรกเกอร์

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ปกติ 345,343.-

(แบบเข้ามุมซ้าย)

ราคาพิเศษ 146,850.-

ปกติ 165,636.-

ราคาพิเศษ 72,050.ชั้นวางอเนกประสงค์

Pipe Cleaning
Function

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

K-99019X-ZY-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99020X-ZY-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วนโพรเฟลกซ์
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 ชั้นวางของ และเบรกเกอร์์
(แบบเข้ามุมซ้าย)

ปกติ 337,050.-

ราคาพิเศษ 143,290.-

*

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ปกติ 160,340.-

ราคาพิเศษ 69,900.-

ชั้นวางอเนกประสงค์

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม
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*บริการติดตั้งฟรีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Bathtubs

Bathtubs

*

K-99023X-ZY-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99024X-ZY-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน 1700
• ขนาด 1700 x 800 x 650 มม.
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ชั้นวางของ และมือจับ

ปกติ 73,359.-

ราคาพิเศษ 31,920.-

เข้ามุมซ้าย

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

(แบบเข้ามุมซ้าย)

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

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 78,870.-

ราคาพิเศษ 90,999.-

ชั้นวางอเนกประสงค์

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

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

ปกติ 70,781.(แบบเข้ามุมซ้าย)

ราคาพิเศษ 30,820.-

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

เข้ามุมซ้าย

ราคาพิเศษ 34,330.อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

กล่องไม้ใส่ของ

ถาดไม้

กล่องไม้ใส่ของ

เข้ามุมขวา

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ชั้นวางอเนกประสงค์

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

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

• ขนาด 1731 x 831 x 600 มม.

• ขนาด 1730 x 831 x 600 มม.

ปกติ 95,230.-

ปกติ 88,757.-

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 810 x 620 มม.

ปกติ 84,263.-

ปกติ 106,465.-

ราคาพิเศษ 41,450.K-99013X-ZY-0 (เข้ามุมซ้าย)
K-99014X-ZY-0 (เข้ามุมขวา)
อ่างอาบน้ำ�อะครีลิคแบบเข้ามุม
รุ่น อลูเชียน 1300
• ขนาด 1300 x 800 x 650 มม.
• พร้อมชั้นวางอเนกประสงค์รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 110 กก.
• พร้อมสะดืออ่าง ชั้นวางของ และมือจับ
(แบบเข้ามุมซ้าย)

ปกติ 67,538.-

เข้ามุมซ้าย

ถาดไม้

เข้ามุมขวา

ราคาพิเศษ 38,640.-

อุปกรณ์ที่แถมมาในชุด

ราคาพิเศษ 29,410.-

ราคาพิเศษ 36,750.-

ราคาพิเศษ 34,900.-

ชั้นวางอเนกประสงค์
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*บริการติดตั้งฟรีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bo ld Pro m o t io n

45

Kitchen Sinks

KOHLER® Cast Iron kitchen sinks, available in a wide array of sizes, provide uncompromising strength with an ultra-thick
layer of enamel that is guaranteed not to chip, crack or burn.
อ่างล้างจานเหล็กหล่อของโคห์เลอร์มีให้เลือกหลากหลายขนาด พร้อมความแข็งแรงด้วยการเคลือบผิวด้วย Enamel หนาเป็นพิเศษ ให้ความคงทนเหนือใคร
รับประกันไม่เกิดรอยขูดขีด ไม่กะเทาะหรือบุบ สีไม่ซีดและไม่เป็นรอยด่าง

Glossy enamel finish with
easy-to-clean surface that
coordinates well with
different kitchen designs.
ผิวเรียบ พื้นผิวมีการเคลือบเงา
ทำ�ให้ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
และยังเข้ากันได้ดีกับห้องครัวที่มี
การออกแบบที่หลากหลาย

*สินค้าบางรุ่นในภาพเป็นสินค้าสั่งพิเศษ

Made from recycled materials, Cast iron products are
ultra-thick enamel, sturdy
guaranteed with a lifetime
and durable.
limited warranty.
ผิวเคลือบหนาเป็นพิเศษ ช่วยลด
การเกิดเสียงระหว่างการใช้งาน
ทำ�จากวัสดุรไี ซเคิลและให้ความแข็ง
แรงทนทาน การเคลือบผิวด้วย
Enamel หนาเป็นพิเศษ ให้ความ
คงทนเหนือใคร ผิวทีเ่ ป็นมันจะรักษา
ความเงางามและสีสันสดใส ไม่เกิด
รอยขูดขีด ไม่กะเทาะหรือบุบ สีไม่ซด
ี
และไม่เป็นรอยด่าง

อ่างล้างจานเหล็กหล่อ รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน*

เป็นการผสมผสานความงามให้
เข้ากับการใช้งาน โดยที่ตรงกลาง
ของอ่างจะมีความสูงเพียงครึ่ง
เพื่อเพิ่มความจุสำ�หรับการใช้งาน
กับอุปกรณ์ครัวที่มีขนาดใหญ่

*รับประกันไม่เกิดรอยขูดขีด
กะเทาะหรือบุบ สีไม่ซีด และไม่เป็น
รอยด่าง หรือความเสียหายที่เกิด
จากการผลิต
**ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน
หากสินค้าเสียหายจากการใช้งาน
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Kitchen Sinks

*

K-6349X-0
อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น ไวท์เฮเว่น

Prolific
Kitchen Sink

™

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้

ปกติ 73,830.-

ราคาพิเศษ 43,500.ใช้คู่กับ
K-18408X-NA
ชั้นวางอ่างล้างจานแบบสามเหลี่ยม
(แยกจำ�หน่าย)
ปกติ 3,210.-

ราคาพิเศษ 1,870.-

อุปกรณ์เสริมสามารถวางซ้อนและ
ปรับตำ�แหน่งได้ตามต้องการถึง 3 ชั้น

พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด (5 ชิ้น)
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Silent

ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรด 304
ทนต่อการขีดข่วน

*

เทคโนโลยี Silentshield ของโคห์เลอร์
ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม และ
การเกาะตัวของหยดน้ำ� และช่วยรักษา
อุณหภูมิน้ำ�

Loud

K-3885X-2SD-0
อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม
แบบฝังบนหรือใต้เคาน์เตอร์
รุ่น อินดิโอ้

อ่างล้างจานแบบ Fabricated สวยงาม
มีความลึก 11 นิ้ว ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการ
ใช้งานให้มากขึ้น

ท่อน้�ำ ทิง้ แบบลาดเอียงขนาดใหญ่
ทำ�ให้ระบายน้�ำ ได้อย่างรวดเร็ว

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้

ปกติ 42,479.-

ราคาพิเศษ 24,599.-

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

ปกติ 33,170.-

ราคาพิเศษ 16,990.48

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

*บริการติดตั้งฟรีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนดท้ายเล่ม

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น)

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Kitchen Sinks

Kitchen Sinks

K-3644X-2KD-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม
แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น ทอคคาต้า
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำ�ทิ้งที่ติดตั้งท่อน้ำ�ล้นในตัว
ที่ใส่น้ำ�ยาล้างจาน ที่ใส่ฟองน้ำ� ที่ใส่มีด ชุดมีดสแตนเลส
และตะแกรงวางของ

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

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

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้ ท่อน้�ำ ล้น

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้ ท่อน้�ำ ล้น

ปกติ 26,750.-

ปกติ 16,799.-

ราคาพิเศษ 14,590.-

ปกติ 13,953.-

ราคาพิเศษ 6,999.(ราคาไม่รวมก๊อก)

ราคาพิเศษ 9,790.-

K-72913X-P-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม *
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น มอเรน
• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้ำ�ทิ้งชนิดติดตั้งท่อน้ำ�ล้นในตัว
เขียงไม้ แผ่นปิดกระจก ตะกร้าวางของ และแผ่นสแตนเลสกันน้ำ�
กระเซ็น

K-3882X-P-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น พอยซ์

K-3883X-P-NA
อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม
แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
รุ่น สไตรฟ์

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้ ท่อน้�ำ ล้น

• พร้อมสะดืออ่างล้างจาน ท่อน้�ำ ทิง้ ท่อน้�ำ ล้น

ปกติ 30,581.-

ปกติ 18,404.-

ราคาพิเศษ 15,500.-

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น)

ราคาพิเศษ 9,990.-

ปกติ 39,483.-

ราคาพิเศษ 23,000.-

เขียงไม้

ถาดวางของ

เขียงไม้

ตะกร้าวางของ

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น)

แผ่นปิดกระจก
เขียงไม้

(ราคารวมอุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น)

แผ่นสแตนเลสกันน้ำ�กระเซ็น

ถาดวางของ
(*พร้อมจำ�หน่าย มิ.ย. 65, Available on June 2022)
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Kitchen Faucets

ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
ระบบเซ็นเซอร์
รุ่น มาเลโค

หัวก๊อกพร้อมสายยืดหยุ่น
แบบหมุนได้อย่างอิสระ

สายน้ำ�แบบฉีดชำ�ระ

K-77748T-4-CP

K-24982T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างจานฝักบัว
แบบคอปริง รุ่น เพียวริส
เปิด/ปิด แบบไร้สม
ั ผัส*

เซนเซอร์แม่นยำ�

สามารถเลือกระบบเปิด-ปิด
ได้ทง้ั แบบไร้สม
ั ผัส และระบบ
เปิด-ปิดด้วยมือ

เทคโนโลยีเซนเซอร์ทแ่ี ม่นยำ�
ตอบสนองเป็นมิลลิวน
ิ าที

หัวก๊อกพร้อมสายไนล่อน ดึงออก
และเก็บง่าย พร้อมแม่เหล็กภายใน
ตัวก๊อกช่วยล๊อคให้หัวฉีดแน่น

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

ติดตั้งง่าย

ก้านโยกเปิด-ปิดง่าย

ตัวก๊อกติดตั้งง่าย พร้อม
ระบบการใช้พลังงานจาก
แบตเตอรีข่ นาด AA 6 ก้อน

ราคาพิเศษ 13,900.B o l d P ro m o t i o n

ปกติ 18,404.-

ราคาพิเศษ 9,360.-

ตัวก้านโยกเปิด-ปิดง่าย ตัวก๊อก
ทนความร้อนได้ถงึ 82 ºC

K-77748T-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างจานแบบเซ็นเซอร์
รุ่น มาเลโค
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ราคาพิเศษ 10,990.-

K-21367T-4-BL
ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดหัวฝักบัว
รุ่น ทอธ

ปรับสายน้ำ�ได้ 2 รูปแบบ

หัวฉีดแบบยืดหยุ่น

ปกติ 27,553.-

ปกติ 23,422.-

สายน้ำ�แบบพรายฟอง

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

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

ปกติ 5,725.-

ปกติ 6,474.-

ราคาพิเศษ 3,000.-

ราคาพิเศษ 3,270.-

SCAN FOR VDO
สแกนเพือ่ ชมนวัตกรรม

*การใช้งาน Sensor ทำ�ได้โดยเปิดก้านคันโยกทิ้งไว้ จากนั้นสามารถใช้มือเลื่อนผ่านส่วนรับสัญญาณบริเวณส่วนโค้งของก๊อกเพื่อเปิด-ปิดน้ำ�ได้ทันที

สินค้าบางรุ่นอาจต้องสั่งจองล่วงหน้าตามแต่ละข้อกำ�หนดของร้านค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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บริการ

ใหม่

Wellness &
Accessories

K-20526X-0
เก้าอี้นั่งอาบน้ำ�แบบติดผนัง
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 130 กก.
• พับเก็บได้อย่างนุ่มนวล ประหยัดพื้นที่
• ที่นั่งกว้าง สะดวกในการอาบน้ำ�

K-11891X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 12”
รุ่น เพียวริสท์
• ขนาด 30.5 ซม. (ø32 มม.)
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 120 กก.
• ผลิตจาก Stainless แท้เกรด 304
สีเงินด้าน

ปกติ 10,272.-

ปกติ 4,590.-

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

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

ราคาพิเศษ 4,490.-

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

ปกติ 5,725.-

ราคาพิเศษ 2,490.-

ราคาพิเศษ 2,000.-

• ขนาด 61 ซม. (ø32 มม.)
• รับน้ำ�หนักสูงสุด 120 กก.
• ผลิตจาก Stainless แท้เกรด 304
สีเงินด้าน

ปกติ 6,848.-

ราคาพิเศษ 2,990.-

ด้วยมาตรฐานของโคห์เลอร์อันเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานทั่วโลก พร้อมการเอาใจใส่เรื่องคุณภาพในทุกรายละเอียด วันนี้โคห์เลอร์ให้คุณ

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

ติดตั้ง
แจ้งซ่อม

บริการสอบถาม
ให้คำ�ปรึกษา

บริการจัดหา
อะไหล่โคห์เลอร์แท้ *

บริการ
ประเมินหน้างาน *

เริ่มต้นดี ก็สุขได้อีกนาน
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การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์
มาร่วมเป็นครอบครัวโคห์เลอร์..แล้วรับบริการดีๆ จากเรา

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

Join kohlerthailand
on LINE@

Warranty Period

ประเภทสินค้า

ครบทุกบริการ..เพียงสแกน
ติดตั้ง
แจ้งซ่อม

บริการสอบถาม
ให้คำ�ปรึกษา

บริการจัดหา
อะไหล่โคห์เลอร์แท้ *

บริการ
ประเมินหน้างาน *

กดที่นี่

Code Reader

1. กดที่รูปเครื่องหมาย
บนหน้าจอหลักของ LINE

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

My code

2. สแกน QR Code
ที่ปรากฏอยู่ด้านบน หรือเพิ่ม
@kohlerthailand เป็นเพื่อน

3. เลือกเมนู KOHLER Service
Solution หรือเลือกเมนูสนทนา
(chat) ด้านล่าง

4. เลือกบริการที่ต้องการ
แล้ว chat เลย

สำ�หรับอาคารสาธารณะ

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

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

กดที่นี่

สำ�หรับใช้ในที่พักอาศัย
สุขภัณฑ์อัจฉริยะ สุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
เซรามิค วิเทรียสไชน่า

ก๊อกน้ำ�

ขั้นตอนวิธีสแกน

ระยะเวลารับประกัน

การรับประกัน

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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OUR MISSION:
GRACIOUS LIVING
มุ่งยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม
ให้กับทุกชีวิตที่ได้สัมผัสกับสินค้าและบริการของเรา

Since 1873™
ปีแห่งต้นกำ�เนิดแบรนด์คุณภาพจากจอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ผู้เนรมิตร
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฎิบัติก่อให้
เกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ขึ้น อันเป็นที่มาของบริษัทโคห์เลอร์แห่งแรกที่
ถือกำ�เนิดในรัฐวิสคอนซิน ซึง่ ได้รบ
ั การขนานนามว่าเป็นโรงหล่อและร้าน
เครื่องจักรกลที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุค นับเป็นจุดเริ่มต้นกว่า 145 ปีแห่ง
นวัตกรรม แต่วิสัยทัศน์ จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ มองไกลว่านั้น
เขามองเห็นศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ซึ่งคงคุณค่ายาวนาน
และบริษัทที่สร้างงานด้วยฝีมืออันคงทนถาวร อีกทั้งยังสามารถสร้าง
สรรค์คุณภาพชีวิตชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แท้จริง เดินทางมาถึงในปี ค.ศ.1883 เมื่อ
จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ เกิดไอเดียคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ด้วยการนำ�เอา
อ่างที่หล่อด้วยเหล็กมาทดลองเคลือบอีนาเมลและประดับด้วยขาต่อ
สี่ข้าง จากที่เคยเป็นอ่างที่เกษตรกรซื้อไปใช้เป็นรางอาหารให้อาหารม้า
ก็กลายมาเป็นอ่างอาบน้�ำ อันเปีย
่ มด้วยความงาม เสียงลือเสียงเล่าอ้าง
สืบต่อกันมาว่าจอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ขายอ่างอาบน้ำ�อ่างแรกของเขา
ให้กับเกษตรกรคนหนึ่ง แลกกับวัวหนึ่งตัวและไก่สิบสี่ตัวเท่านั้น
แม้ในปัจจุบันสายการผลิตของโคห์เลอร์จะมีความหลากหลาย อันสืบ
เนื่องมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง แต่สินค้าและบริการ
ของโคห์เลอร์ทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด
เสมอมา อันเป็นเหตุผลให้ชื่อโคห์เลอร์ถูกจดจำ�ในฐานะผู้นำ�แห่งสุขภัณฑ์
และเครื่องครัวระดับโลก
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B o l d P ro m o t i o n

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/
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

