สุขภัณฑ์กะรัต และ ก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์

วั น นี ้ - 31 ธั น วาคม 2560

MAKE LIFE EASY

สุขภัณฑ์กะรัต
ความสุขง่ายๆ ที่สัมผัสได้

กะรัต..สุขภัณฑ์ที่ทุกคนวางใจ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากะรัต สร้างสรรค์ที่สุดแห่งความลงตัวทั้งทางด้านการใช้งานและการดีไซน์
ด้วยการออกแบบที่คำ�นึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นพิเศษ และรองรับกับสรีระของทุกคนในครอบครัว
ผสมผสานกับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ประหยัดน้ำ�มากขึ้น สุขภัณฑ์กะรัตทุกชิ้น จึงสามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการที่หลากหลายได้อย่างลงตัว ให้คุณและครอบครัวมีความสุขทุกครั้งที่สัมผัส

มาตรฐานสินค้ากะรัต
ISO 9001 : 2008
คือการจัดวางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม
และสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำ�คัญ
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานภายในองค์กร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) / Management System Certification Institute (Thailand) หรือ MASCI มอบใบรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (Quality Management System : QMS) เลขที่ ISO 9001:2008 ให้บริษัท่ โคห์เลอร์ โดยได้รับการ
ยืนยันการรับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยระบบการรับรองงาน / National Accreditation Council : NAC

ISO 14001 : 2004
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
BUREAU VERITAS Certification มอบใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS)
เลขที่ ISO 14001 : 2004 ให้บริษัท โคห์เลอร์ โดยได้รับการยืนยันการรับรองระบบงานจากสถาบันประเทศต่างๆ ดังนี้

2525
ENGLEFIELD was founded
แองเกิลฟิลด์ก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2525 ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ด้วยแนวคิดที่เน้นคุณภาพ
และราคาที่สามารถเป็นเจ้าของ
ได้ง่าย

2539
Quality of KARAT
กะรัตเป็นโรงงานผู้ผลิต
สุขภัณฑ์ของไทยรายแรก
ที่ได้รับประกาศนียบัตร
จาก ISO 9002

2526

2541
Water saving
กะรัตเป็นผู้นำ�ด้าน
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ�
ที่ใช้น้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

KARAT was founded
สุขภัณฑ์กะรัตก่อตั้งขึ้น
ในประเทศไทย พ.ศ. 2526
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะผู้ผลิตและ
ผู้จัดจำ�หน่ายสุขภัณฑ์คุณภาพ
ที่ผลิตในประเทศไทย

ISO 9002

บริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยปี พ.ศ. 2526 มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายสุขภัณฑ์คุณภาพ
ซึ่งผลิตภายในประเทศ ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยตลอดมา บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า สุขภัณฑ์กะรัต ซึ่งสามารถ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2539 และ ปี พ.ศ. 2543 กะรัต
เป็นโรงงานผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของ ไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก ISO 9002 และจาก IAPMO Research and Testing, Inc. USA ตามลำ�ดับแล้ว
กะรัต ยังเป็นผู้นำ�ด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ� ซึ่งรุ่น ประหยัดสูงสุดของกะรัต สามารถประหยัดน้ำ�ได้ถึง 3.75 ลิตร ในปี พ.ศ. 2545 บริษัท กะรัต สุขภัณฑ์
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท KOHLER เพื่อยกระดับสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และสร้างมาตรฐานให้กับ
ผู้บริโภค
แองเกิลฟิลด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แองเกิลฟิลด์เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในด้านสุขภัณฑ์
ห้องน้ำ� ทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยแนวความคิดที่เน้นคุณภาพและราคาที่เป็นมิตร นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ ยังสะท้อนถึง
ความเป็นเลิศด้านฝีมือการออกแบบและนวัตกรรมล้ำ�สมัย รวมถึงคุณภาพเหนือมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบทุกชิ้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ
และความคงทน แองเกิลฟิลด์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท KOHLER ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อการพัฒนานำ�เอาวัสดุวิเทรียสไชน่า และความรู้ความชำ�นาญ
ด้านก๊อกน้ำ� เข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลจากการร่วมมือดังกล่าวทำ�ให้ แองเกิลฟิลด์สามารถขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
เอเชีย และสร้างให้แองเกิลฟิลด์กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็ว
ปัจจุบันบริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน) และ ผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท KOHLER ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
และยังคงมุ่งมั่นนำ�เสนอผลิดภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างเสมอมา

ปัจจุบน
ั

2545
2543
A guarantee from IAPMO
กะรัตเป็นโรงงานผู้ผลิต
สุขภัณฑ์ของไทยรายแรกที่
ได้การรับรองจาก IAPMO
Research and Testing,Inc.
USA

ENGLEFIELD bacame
a member of KOHLER
family
แองเกิลฟิลด์ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของ KOHLER

Make your showering
experience the very
best it can be
กะรัต และ แองเกิลฟิลด์
ภายใต้การดูแลของบริษัท
KOHLER ยังคงมุ่งมั่นที่
จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า
อย่างเสมอมา

KARAT bacame a
member of KOHLER
family
กะรัต มีความชำ�นาญใน
การผลิตสุขภัณฑ์กว่า
30 ปี เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของ KOHLER

2550
ENGLEFIELD in Thailand
ก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์ เข้า
สู่ตลาดในประเทศไทยเพื่อ
มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู็บริโภค

?

W HY

คุณภาพและความทนทานของเนื้อเซรามิค
เซรามิคเนื้อดีของสุขภัณฑ์กะรัตได้รับการเผาที่อุณหภูมิสูง ทำ�ให้มีค่าดูดซึมน้ำ�ต่ำ�
จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย ทำ�ความสะอาดง่าย พร้อมรับประกัน
ความเงางามและความทนทานตลอดอายุการใช้งาน*

SAVE

ประหยัดน้ำ�สูงสุด
สุขภัณฑ์กะรัตคือผู้นำ�ในการคิดค้นสุขภัณฑ์ที่ ใช้น้ำ�น้อยที่สุดเพียง 3.75 ลิตร โดย
ไม่ ล ดทอนประสิ ท ธิ ภ าพในการชำ � ระล้ า ง ทั ้ ง ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ และใส่ ใ จต่ อ
สิ่งแวดล้อม จึงได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
และสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประสิทธิภาพในการชำ�ระล้าง
สุ ข ภั ณ ฑ์ ก ะรั ต ผ่ า นการทดสอบสิ น ค้ า ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(มอก.) จึงมั่นใจได้ในความสะอาดหมดจดของการชำ�ระล้าง

นั่งสบาย ไม่เมื่อยล้า
ออกแบบโดยคำ�นึงถึงสรีระของผู้ ใช้งานเป็นหลัก โดยผ่านการวิจัยเพื่อให้ ได้
ความสูงที่เหมาะสมสำ�หรับคนเอเชีย ทำ�ให้สะดวกสบายและไม่เมื่อยล้าในขณะใช้งาน

ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย
ตอบโจทย์ ท ุ ก ฟั ง ก์ ช ั ่ น การใช้ ง าน ผสานการออกแบบที ่ เ รี ย บง่ า ย ทั น สมั ย
และสวยงาม เข้ ากั บ ทุ ก สไตล์ ก ารตกแต่ งของห้ อ งน้ำ �

*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดหรือสีที่ ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไ่ม่อยู่ ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าว

เหตุผลง่ายๆ ทำ�ไมถึงต้องเป็นสุขภัณฑ์

กะรัต

ความคงทนของอุปกรณ์ ในหม้อน้ำ�
เน้นความแข็งแรง ทนทาน ช่วยให้การปล่อยและเติมน้ำ�ในหม้อน้ำ�เป็นไปอย่างคงที่
สม่ำ�เสมอ ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ของสุขภัณฑ์กะรัต ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตาม
ร้านตัวแทนจำ�หน่ายทั่วไป

ความแข็งแรงของการติดตั้ง
สุขภัณฑ์กะรัตใช้น็อตยึดส่วนเชื่อมต่อระหว่างโถสุขภัณฑ์และหม้อน้ำ�มากถึง 3 จุด**
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ให้กับตัวสุขภัณฑ์ และยังป้องกันการรั่วซึมอีกด้วย

ครบครันด้วยมาตรฐานสินค้าคุณภาพ
สุขภัณฑ์กะรัตได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ฉลากเขียว, มาตรฐาน ISO ใบประกาศ Carbon Footprint ระดับองค์กร

มอก.ภาคบังคับ 792-2554
สุขภัณฑ์ประเภทโถสุขภัณฑ์นั่งราบทุกชนิด
*ยกเว้นประเภทนั่งยองและนั่งราบ

มอก. 791, 794, 795, 797
สุขภัณฑ์กะรัต ผ่าน มอก.
ในกลุ่มสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า

ฉลากเขียวฉบับใหม่
TGL-5-R3-11 ปี 2556

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

มีบริการหลังการขาย
เพิ่มความสบายใจด้วยบริการหลังการขาย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือคำ�แนะนำ�ในการติดตั้งสินค้าได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 30 ปี
สุขภัณฑ์กะรัตก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน ในปี 2545 เพื่อยกระดับสินค้าให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กะรัตได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บริโภค

**เฉพาะบางรุ่นสุขภัณฑ์

ใบประกาศ Carbon Footprint
ระดับองค์กร

สุขภัณฑ์กะรัต มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ออกแบบสุขภัณฑ์ เพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายทั้งในเรื่องของการดีไซน์และ

เทคโนโลยีการประหยัดน้ำ� โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม กะรัตจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีการประหยัดน้ำ� แต่ยังคงประสิทธิภาพ
การชำ�ระล้างที่หมดจดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

เราจึงเป็นผู้นำ�ในการผลิตสุขภัณฑ์ที่ ใช้น้ำ�เพียง 3.75 ลิตร
ปริมาณน้ำ�ใช้ต่อการชำ�ระ 1 ครั้ง

ปริมาณน้ำ�ที่ประหยัดได้ต่อปี
(คำ�นวนจากบ้านขนาด 4 คน กดชำ�ระเฉลี่ย 4 ครั้ง/วัน/คน)

ประหยัดน้ำ�ได้

สุขภัณฑ์กะรัต

3.75

ลิตร

38

%

ประหยัดน้ำ�ได้

สุขภัณฑ์กะรัต

4.5

ลิตร

25

%

ประหยัดน้ำ�ได้

สุขภัณฑ์กะรัต

4.8

ลิตร

20

%

ลิตร

1 คน/วัน

ประหยัดได้

9

1 ครัวเรือน/วัน

ประหยัดได้

36 ลิตร

1 ครัวเรือน/ปี

ประหยัดได้

13,140

ลิตร

1 คน/วัน

ประหยัดได้

6

ลิตร

1 ครัวเรือน/วัน

ประหยัดได้

24 ลิตร

1 ครัวเรือน/ปี

ประหยัดได้

8,760

ลิตร

1 คน/วัน

ประหยัดได้

4.8

ลิตร

1 ครัวเรือน/วัน

ประหยัดได้

19.2

ลิตร

1 ครัวเรือน/ปี

ประหยัดได้

7,008

ลิตร

ประสิทธิภาพในการชำ�ระล้างแบบ

Siphonic Washdown

ด้วยพลังชำ�ระล้างสูงสุด
ของระบบ Siphonic Washdown
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถชำ�ระล้างได้มากขึ้น ทำ�ให้
สิ่งปฎิกูลออกไปได้จำ�นวนมากอย่างรวกเร็ว หมดกังวล
กับการชำ�ระหลายรอบ ช่วยประหยัดน้ำ�ได้มากขึ้นถึง 38%
เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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Moonstone ll

มูนสโตน ทู

(K-72479X-S) / (K-72479X-SP)

ระบบชำ�ระแบบ Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน�ำ้ เพียง 4.5 ลิตร

พิเศษ

9,990.-

ปกติ 17,120.สีขาว Gentle Close

Pine

ไพน์

(K-99192X-S)

พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน�ำ้ เพียง 3/4.5 ลิตร

พิเศษ

8,590.-

ปกติ 15,194.สีขาว Gentle Close

4

รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์

new arrival

Click button Technology

Way experiences

Click

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ
Click ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนฟังก์ชั่นสายน้ำ� ที่ถูกรวมไว้ในปุ่มเดียว

Soothe

Stimulate
พลังกระตุ้น

สเปรย์ชุ่มฉ่ำ�

ผ่อนคลายกับ
สายน้ำ�นุ่มนวลเฉพาะจุด

สดชื่นกับพลังกระตุ้น
แบบเกลียวสายน้ำ�

ชุ่มฉ่ำ�ด้วยสายน้ำ�
และละอองน้ำ�แบบสเปรย์

สายน้ำ�นุ่มนวล

Soak

Saturate
สายฝน

เพลิดเพลินด้วยสายน้ำ�ที่นุ่มนวล
บางเบา และ สดชื่น ดั่งสายฝน

Click button
technology

Easy clean

Kind to skin

เทคโนโลยีคลิก
เพื่อเปลี่ยนสายน้ำ�

ทำ�ความสะอาดง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส

สายน้ำ�อ่อนโยนนุ่มนวล
ต่อผิวพรรณ

*ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ รุ่นคลิก (K-23178X-CP)

w
e
n

l
a
iv

r

ar

Beat บีท
K-76765X-CP

“เติมความสดชื่นแห่งการอาบน้ำ�
ด้วยชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ฟังก์ชั่น”
Rain

สายฝน
นุ่มนวลอ่อนโยน ผ่อนคลาย
ครอบคลุมทั่วร่างกาย

Rain+

สายฝนพลัส
เพิ่มความแรงอีกระดับเหมือน
อยู่ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำ�

Burst

พลังของสายน้ำ�ที่ผสมผสาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกสรร
จากความเข้าใจเรื่องการอาบน้ำ�อย่าง
แท้จริงด้วย :
หัวฝักบัว ขนาด 110 มิลลิเมตร เพื่อความ
ครอบคลุมของสายน้ำ�ที่มากกว่า
ดีไซน์เรียบหรู ทันสมัย ด้ามจับกระชับมือ
การทำ�ความสะอาดคราบตะกรันหินปูน และสิ่ง
อุตตันอย่างง่ายดาย เพียงการใช้มือถูเบาๆ
บริเวณรูจ่ายน้ำ�บนหัวฝักบัว
รูปแบบของสายน้ำ�เฉพาะตัว 4 ระดับ ได้แก่
Rain, Rain+, Burst, Storm

พลังกระตุ้น
นวดสัมผัสตรงจุด

Storm

เกลียวน้ำ�วน
กระตุ้นความสดชื่นให้กับร่างกาย
ด้วยพายุสายน้ำ�
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*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน

new arrival
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

Beat บีท
K-24004X-CP

หัวฝักบัวขนาด 90 มิลลิเมตร

สายน้ำ�แบบสายฝน
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง
ทำ�ความสะอาดง่าย เพียงใช้นิ้วถู

new arrival
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

Zest

เซส

K-22396X-CP

หัวฝักบัวขนาด 84 มิลลิเมตร

สายน้ำ�แบบสายฝน
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง
ทำ�ความสะอาดง่าย เพียงใช้นิ้วถู

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน
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BEST SELLER

18

One-Piece Toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
Pine : ไพน์
K-99192X-S
ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

BEST SELLER สินค้าขายดี
พิเศษ 8,590.ปกติ 15,194.สีขาว Gentle Close

ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน
ออกแบบปิดทับท่อสุขภัณฑ์
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3/4.5 ลิตร

Moonstone II : มูนสโตน ทู
K-72479X-S (S-trap) / K-72479-SP (P-Trap)
ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

Gentle
Close

พิเศษ 9,990.ปกติ 17,120.สีขาว Gentle Close

ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านข้าง
ออกแบบปิดทับท่อสุขภัณฑ์
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Gentle
Close
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BEST SELLER สินค้าขายดี
Kool : คูล
K-99295X-S

Two-Piece Toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น

พิเศษ 5,760.ปกติ 8,988.-

สีขาว Gentle Close

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว
ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

Kleen : คลีน
K-99294X / K-99294X-S
ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว
ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

Gentle
Close

K-99294X

พิเศษ 4,130.ปกติ 6,474.สีขาว

K-99294X-S

พิเศษ 4,535.ปกติ 6,795.-

สีขาว Gentle Close

Gentle
Close
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*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Two-Piece Toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น

BEST SELLER สินค้าขายดี
พิเศษ 3,950.-

Kare : แคร์

ปกติ 6,313.-

K-99293X-S

สีขาว Gentle Close

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว
ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

Gentle
Close

140

Oasis : โอเอซิส
K-45535X / K-45535X-S
ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว
พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

K-45535X

พิเศษ 3,710.ปกติ 5,939.สีขาว

K-45535X-S

พิเศษ 3,950.ปกติ 6,313.-

สีขาว Gentle Close

Gentle
Close

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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Allow Yourself
to Indulge in Style

ความสุขที่ลงตัวกับ 3 คุณภาพ
จากสุขภัณฑ์กะรัตเท่านั้น
The qualities match your lifestyles

พลังชำ�ระล้างสูงสุด สะอาดหมดจดทุกครั้งที่ ใช้
ดีไซน์ให้รองรับกับสรีระของทุกคนในครอบครัว
ประหยัดน้ำ�มากขึ้น ให้ทุกหยดคุ้มค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ONE-PIECE TOILETS สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

BEST

BEST

SELLER

SELLER

Gentle
Close

Gentle
Close

พิเศษ 8,590.-

พิเศษ 9,990.-

สีขาว Gentle Close

สีขาว Gentle Close

ปกติ 15,194.-

Pine : ไพน์
K-99192X-S

ปกติ 17,120.-

Moonstone II : มูนสโตน ทู

K-72479X-S (S-trap) / K-72479X-SP (P-Trap)

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน

ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระชำ�ระด้านข้าง

ออกแบบปิดทับท่อสุขภัณฑ์

พร้อมระบบชำ�ระแบบ Washdown

พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3/4.5 ลิตร

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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TWO-PIECE TOILETS สุขภัณฑ์สองชิ้น

BEST

BEST

SELLER

SELLER

Gentle
Close

Gentle
Close

K-45535X

พิเศษ 3,710.ปกติ 5,939.สีขาว

K-45535X-S

พิเศษ 3,950.-

พิเศษ 3,950.-

สีขาว Gentle Close

สีขาว Gentle Close

ปกติ 6,313.-

ปกติ 6,313.-

Kare : แคร์

Oasis : โอเอซิส

K-99293X-S

K-45535X / K-45535X-S

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

พิเศษ 4,305.ปกติ 6,902.สีขาว

พิเศษ 5,685.-

พิเศษ 4,305.-

ปกติ 9,116.-

ปกติ 6,902.-

สีงา

Kanok : กนก
K-17285X

24

สีขาว

Kactus : แคกตัส
K-12441X

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3.75 ลิตร

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

TWO-PIECE TOILETS สุขภัณฑ์สองชิ้น

BEST

SELLER
Gentle
Close

Gentle
Close

K-72452X

พิเศษ 5,360.ปกติ 8,132.สีขาว

K-72452X-S

พิเศษ 5,760.-

พิเศษ 5,760.-

สีขาว Gentle Close

สีขาว Gentle Close

ปกติ 8,988.-

Kool : คูล

ปกติ 8,988.-

Florence : ฟลอเรนซ์

K-99295X-S

K-72452X / K-72452X-S

ดีไซน์หม้อน้ำ�ที่ทันสมัย

ออกแบบปิดทับท่อสุขภัณฑ์

พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

BEST

SELLER
Gentle
Close

Gentle
Close

K-99294X

K-98118X

พิเศษ 4,130.-

พิเศษ 4,130.-

ปกติ 6,474.-

ปกติ 6,474.-

สีขาว

สีขาว

K-99294X-S

K-98118X-S

พิเศษ 4,535.-

พิเศษ 4,525.-

สีขาว Gentle Close

สีขาว Gentle Close

ปกติ 6,795.-

Kleen : คลีน

K-99294X / K-99294X-S

ปกติ 7,297.-

Nightingale : ไนติงเกล
K-98118X / K-98118X-S

ดีไซนหม้อน้ำ�ที่ทันสมัย

ออกแบบปิดทับท่อสุขภัณฑ์

พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้านบน

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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TWO-PIECE TOILETS สุขภัณฑ์สองชิ้น

Gentle
Close

พิเศษ 4,000.ปกติ 6,409.สีขาว

พิเศษ 5,770.-

พิเศษ 5,290.ปกติ 8,464.-

ปกติ 9,245.-

สีขาว Gentle Close

TomTomm : ทอมทอม

สีงา

Neptune : เนปจูน

K-12387X-S

K-2960X

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ระบบชำ�ระแบบ Dual Flush

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3/6 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 6 ลิตร

พิเศษ 3,505.ปกติ 5,618.สีขาว

พิเศษ 4,630.-

พิเศษ 3,725.-

ปกติ 7,415.-

ปกติ 5,350.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์ สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

Siphonsave 73 : ไซฟ่อนเซฟ 73
K-17386X
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สีขาว

Minor : ไมเนอร์
K-17385X

ปุ่มกดชำ�ระชำ�ระด้านข้าง

สุขภัณฑ์สองชิ้นสำ�หรับเด็ก

ระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown

ระบบชำ�ระแบบ Washdown

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 6 ลิตร

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4 ลิตร

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

* NIGHTINGALE ( K-98118X-S ) Two-piece toilet

PAIL FLUSH สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

พิเศษ 1,840.ปกติ 2,643.สีขาว

พิเศษ 3,880.-

พิเศษ 2,430.-

พิเศษ 3,610.-

ปกติ 5,575.-

ปกติ 3,494.-

ปกติ 5,190.-

สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีขาว

สีขาว

Virgo : เวอร์โก้

Kanok : กนก

K-18838X

Kanok : กนก

K-17712X

K-17713X

สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว

สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว

สุขภัณฑ์นั่งราบแบบราดน้ำ�

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

ดีไซน์นั่งสบายแบบหน้ายาว

สะอาดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 6 ลิตร

SQUATS สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

พิเศษ 1,530.ปกติ 2,236.สีขาว

พิเศษ 3,250.ปกติ 4,580.-

พิเศษ 1,510.ปกติ 2,129.-

สีขาว

Pedestal Squat Flush
with Tank
K-17920X
สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน

พิเศษ 1,260.ปกติ 1,808.-

สีขาว

Pedestal Squat Flush Valve
K-17921X

สีขาว

Pedestal Squat-2
K-17918X

พิเศษ 2,020.ปกติ 2,953.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน
Pedestal Squat
K-17919X

สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน

สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ�

สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ�

แบบฟลัชวาล์ว

แบบมีฐาน-2

แบบมีฐาน

แบบฟลัชมีหม้อน้ำ�
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*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

URINAL โถปัสสาวะชาย

พิเศษ 4,695.ปกติ 6,741.-

พิเศษ 1,415.-

สีขาว

Crystal : คริสตัล
K-17387X

พิเศษ 1,340.-

ปกติ 2,033.-

ปกติ 1,915.-

สีขาว

Kanok : กนก
K-17901X

สีขาว

Pine : ไพน์
K-99196X

พิเศษ 1,310.ปกติ 1,873.สีขาว

Corner Stone : คอนเนอร์สโตน
K-17046X
โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม

พิเศษ 3,600.ปกติ 5,168.สีขาว

พิเศษ 4,755.ปกติ 6,827.สีงา

Jasper : แจสเปอร์
K-18834X

พิเศษ 1,160.ปกติ 1,659.สีขาว

พิเศษ 1,530.ปกติ 2,194.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน
Garnet : กาเน็ท
K-17389X

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ราคาโถปัสสาวะชายไม่รวมฟรัชวาล์ว

พิเศษ 1,195.ปกติ 1,712.สีขาว

พิเศษ 1,575.ปกติ 2,263.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน
Gemstone : เจมส์สโตน
K-17392X

พิเศษ 1,095.ปกติ 1,573.สีขาว

Urinal Division : แผงกั้น
โถปัสสาวะชาย
K-530X
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กะรัต...สุขภัณฑ์ ที่ทุกคนวางใจ

ABOVE COUNTER

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

พิเศษ 4,690.-

ปกติ 5,725.-

ปกติ 4,103.-

สีขาว

สีขาว

สีขาว

Mirage : มิราจ

TomTomm : ทอมทอม

Altiro : อัลทิโร

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์ตอร์

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์ตอร์

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์ตอร์

K-17557X

K-11022X

ขนาด W : 604 x L : 514 : x H : 168 mm

K-17556X

ขนาด W : 538 x L : 332 : x H : 192 mm

พิเศษ 4,305.-

ขนาด W : 466 x L : 466 : x H : 145 mm

พิเศษ 3,350.-

ปกติ 6,185.-

ปกติ 4,815.-

สีขาว

สีขาว

Cilio : ซิลีโอ

Camello : คาเมลโล

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์ตอร์

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์ตอร์

K-10811X

K-17558X

ขนาด W : 660 x L : 395 : x H : 138 mm
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พิเศษ 3,985.-

พิเศษ 2,860.-

ปกติ 6,741.-

ขนาด W : 466 x L : 466 : x H : 138 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์

SEMI RECESSED / LARGE SQUARE SINK

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ / อ่างอเนกประสงค์

พิเศษ 1,865.-

พิเศษ 3,850.-

ปกติ 2,675.-

ปกติ 5,885.-

สีขาว

Oxford : อ็อคฟอร์ด

สีขาว

Milano : มิลาโน

K-17552X

K-17066X

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์ตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์ตอร์
ขนาด W : 512 x L : 463 : x H : 160 mm

ขนาด W : 525 x L : 417 : x H : 214 mm

พิเศษ 2,645.-

พิเศษ 3,500.-

ปกติ 3,799.-

ปกติ 5,350.-

สีขาว

Large Square Sink
K-17559X
อ่างอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
ขนาด W : 590 x L : 405 : x H : 242 mm

สีขาว

Pine : ไพน์
K-99197X
อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
ขนาด W : 430 x L : 430 : x H : 126 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์
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WALL HUNG อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

พิเศษ 1,155.-

พิเศษ 690.-

พิเศษ 1,200.-

ปกติ 1,659.-

ปกติ 984.-

ปกติ 1,712.-

สีขาว

สีขาว

สีขาว

Sorrento : ซอเรนโต้

Kanok : กนก

Lapis : ลาพิส

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

K-45355X

ขนาด W : 530 x L : 405 : x H : 190 mm

K-17532X

K-17340X

ขนาด W : 510 x L : 365 : x H : 198 mm

ขนาด W : 410 x L : 318 : x H : 192 mm

พิเศษ 810.ปกติ 1,156.สีขาว

พิเศษ 1,045.ปกติ 1,498.สีขาว

ปกติ 1,530.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์์ สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

Mini Sapphire : มินิแซฟไฟร์

One Karat : วัน กะรัต

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

K-17336X

ขนาด W : 500 x L : 428 : x H : 205 mm
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พิเศษ 1,070.-

K-17337X

ขนาด W : 510 x L : 350 : x H : 205 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์

SELF RIMMING อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์

พิเศษ 1,680.-

พิเศษ 1,340.-

พิเศษ 1,490.-

ปกติ 2,408.-

ปกติ 1,926.-

ปกติ 2,140.-

สีขาว

สีขาว

สีขาว

TomTomm : ทอมทอม

Kanok : กนก

Pearl : เพิร์ล

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

K-10993X

K-17534X

ขนาด W : 600 x L : 453 : x H : 200 mm

K-17717X

ขนาด W : 520 x L : 430 : x H : 210 mm

ขนาด W : 504 x L : 432 : x H : 190 mm

พิเศษ 1,340.-

พิเศษ 1,605.-

ปกติ 1,926.-

ปกติ 2,301.-

สีขาว

สีขาว

พิเศษ 1,340.-

พิเศษ 1,780.-

พิเศษ 2,120.-

ปกติ 2,547.-

ปกติ 3,039.-

ปกติ 1,926.สีขาว

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีงา

Cat’s Eye : แคทซ์อาย

Opal : โอปอล

Zircon : เซอร์คอน

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

K-18806X

ขนาด W : 546 x L : 470: x H : 200 mm

K-18805X

ขนาด W : 613 x L : 530 : x H : 220 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์

K-1129X

ขนาด W : 514 x L : 450 : x H : 210 mm
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UNDER COUNTER อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

พิเศษ 1,700.-

พิเศษ 1,505.-

ปกติ 2,440.-

ปกติ 2,161.-

สีขาว

TomTomm : ทอมทอม

สีขาว

Kanok : กนก

K-11019X

K-17533X

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
ขนาด W : 555 x L : 367 : x H : 205 mm

ขนาด W : 610 x L : 450 : x H : 201 mm

พิเศษ 1,490.ปกติ 2,140.สีขาว

พิเศษ 1,450.-

พิเศษ 1,970.-

ปกติ 2,076.-

ปกติ 2,825.-

สีขาว

Mini Tourmarine : มินิทัวร์มารีน
K-17354X
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
ขนาด W : 500 x L : 435 : x H : 200 mm
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สีงา

Tourmarine : ทัวร์มารีน
K-18808X
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
ขนาด W : 560 x L : 450 : x H : 202 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์

PEDESTAL อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่าง

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 2,005.-

พิเศษ 1,620.-

ปกติ 2,868.-

ปกติ 2,311.-

สีขาว

สีขาว

ขารองอ่างแบบสั้น

ขารองอ่างแบบสั้น

พิเศษ 1,340.-

พิเศษ 965.-

ปกติ 1,915.-

ปกติ 1,380.-

สีขาว

Bagan : บาแกน

สีขาว

TomTomm : ทอมทอม

K-11004X / K-10995X

K-11016X / K-10992X

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่างแบบสั้น

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่างแบบสั้น
ขนาด W : 600 x L : 450 : x H : 553 mm

ขนาด W : 610 x L : 465 : x H : 540 mm

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 2,005.-

พิเศษ 1,620.-

ปกติ 2,868.-

ปกติ 2,311.-

สีขาว

สีขาว

ขารองอ่าง

ขารองอ่าง

พิเศษ 1,150.-

พิเศษ 965.-

ปกติ 1,648.-

ปกติ 1,380.-

สีขาว

Bagan : บาแกน
K-11004X / K-11005X
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
ขนาด W : 610 x L : 465 : x H : 846 mm
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สีขาว

TomTomm : ทอมทอม
K-11016X / K-11017X
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
ขนาด W : 600 x L : 450 : x H : 880 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์

PEDESTAL อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่าง

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 1,260.ปกติ 1,808.สีขาว

พิเศษ 1,660.ปกติ 2,386.สีงา

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 1,155.-

ขารองอ่าง

พิเศษ 860.-

ปกติ 1,659.สีขาว

ปกติ 1,231.สีขาว

ขารองอ่าง รุ่น กนก

พิเศษ 860.-

พิเศษ 1,135.-

ปกติ 1,231.-

ปกติ 1,626.-

สีขาว

Sorrento : ซอเรนโต

สีงา

Kanok : กนก

K-45355X / K-17299X

K-17298X / K-17299X

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
ขนาด W : 560 x L : 434 : x H : 860 mm

ขนาด W : 530 x L : 405 : x H : 839 mm

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 965.ปกติ 1,380.สีขาว

พิเศษ 1,270.ปกติ 1,819.-

สีน้ำ�เงินทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

พิเศษ 1,150.-

ขารองอ่าง

พิเศษ 820.-

ปกติ 1,648.-

ปกติ 1,166.-

สีขาว

สีขาว

ขารองอ่าง

พิเศษ 1,080.-

พิเศษ 790.-

ปกติ 1,541.-

ปกติ 1,124.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีขาว

Capri : คาปรี
K-17330X / K-17306X
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
ขนาด W : 555 x L : 413 : x H : 800 mm

Rainbow : เรนโบว์
K-17317X / K-17310X
อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
ขนาด W : 477 x L : 425 : x H : 830 mm

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ปรากฏอยู่เป็นราคาเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รวมก๊อกน้ำ� สะดืออ่าง และอุปกรณ์
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BATHROOM ACCESSORIES อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�

ชุดคาปรี

พิเศษ 295.-

พิเศษ 295.-

ปกติ 417.-

ปกติ 417.-

สีขาว

สีขาว

Soap Holder : ที่ใส่สบู่

Paper Holder : ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

K-17052X

K-17053X

พิเศษ 420.-

พิเศษ 475.-

ปกติ 599.-

ปกติ 674.สีขาว

สีขาว

Shelf : ชั้นวางของ

Single Tower Bar : ราวแขวนผ้าเดี่ยว
K-17055X

K-17054X

ชุดยูโรป้า

พิเศษ 290.-

พิเศษ 300.Soap Holder : ที่ใส่สบู่

พิเศษ 175.ปกติ 246.-

ปกติ 738.-

สีขาว
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K-17058X

พิเศษ 515.-

ปกติ 706.-

K-17059X

สีขาว

Paper Holder : ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

K-17057X

พิเศษ 495.Shelf : ชั้นวางของ

ปกติ 589.-

สีขาว

สีขาว

Glass & Toothbrush holder :
ที่วางแก้วและใส่แปรงสีฟัน
K-17056X

พิเศษ 415.-

ปกติ 428.-

ปกติ 417.-

สีขาว

สีขาว

Single Tower bar : ราวแขวนผ้าเดีย
่ ว Hook : ขอแขวนผ้า
K-17060X

K-17061X

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

BATHROOM ACCESSORIES อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�

ชุดมาตรฐาน

พิเศษ 280.-

พิเศษ 280.-

ปกติ 396.-

พิเศษ 370.-

สีขาว

พิเศษ 370.-

ปกติ 524.-

พิเศษ 370.-

ปกติ 524.-

ปกติ 524.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

K-18128X

ปกติ 396.-

สีขาว

สีขาว

Small Size Soap Holder : ทีใ่ ส่สบูเ่ ล็ก

พิเศษ 280.-

ปกติ 396.-

Soap Holder : ที่ใส่สบู่

Paper Holder : ทีใ่ ส่กระดาษชำ�ระ

K-17394X

K-18126X

พิเศษ 430.-

พิเศษ 475.-

ปกติ 621.-

ปกติ 685.-

สีขาว

Shelf : ชัน
้ วางของ

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีขาว

Single Tower Bar Holder : ราวแขวนผ้าเดีย
่ ว

K-17064X

K-17068X

ชุดซัน
พิเศษ 285.-

พิเศษ 285.-

ปกติ 407.-

ปกติ 407.-

สีขาว

พิเศษ 380.-

พิเศษ 225.-

พิเศษ 380.-

ปกติ 540.-

ปกติ 321.-

ปกติ 540.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีขาว

Glass & Toothbrush Holder :
ที่ใส่แปรงสีฟันและวางแก้ว

สีขาว

Soap Holder : ที่ใส่สบู่
K-18129X

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

Paper Holder : ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
K-18130X

K-17080X

พิเศษ 495.ปกติ 706.สีขาว

พิเศษ 655.-

พิเศษ 440.-

ปกติ 936.-

ปกติ 621.-

สีน้ำ�ทะเล สีงา สีฟ้ากลาเซียร์
สีชมพูกุหลาบ สีมณีแดง สีน้ำ�เงิน

สีขาว

Shelf : ชั้นวางของ
K-17076X

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Single Tower Bar : ราวแขวนผ้าเดี่ยว
K-17083X
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SEPTICS ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
คุณภาพระดับสากล

ENVIRONMENT

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย กะรัต เซปติก ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธิลีน (PE)

ISO 9002

CREATION

เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบรูปทรงตาม
หลักทฤษฏีจึงเหมาะสมสำ�หรับการรับแรง ป้องกันความเสียหหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวถังจากการติดตัั้งและควบคุมการทำ�งานได้ง่าย ทนทาน

รุ่น K-37201X-NA (KS-800)
1.15 H 1.25 m. ความจุ 800 ลิตร

ปกติ 13,696.-

รุ่น K-37202X-NA (KS-1000)
1.20 H 1.30 m. ความจุ 1,000 ลิตร

พิเศษ 11,180.-

ปกติ 16,585.-

พิเศษ 12,600.-

รุ่น K-37203X-NA (KS-1200)
1.39 H 1.43 m. ความจุ 1,330 ลิตร

ปกติ 18,661.-

พิเศษ 15,400.-

ปกติ 21,133.-

พิเศษ 16,700.-

ปกติ 26,108.-

พิเศษ 19,700.-

รุ่น K-37204X-NA (KS-1600)
1.43 H 1.49 m. ความจุ 1,600 ลิตร
รุ่น K-37205X-NA (KS-2000)
1.46 H 1.67 m. ความจุ 2,230 ลิตร

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย กะรัต เซปติก ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (FRP)
เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพในการบำ�บัดน้ำ�เสียที่ได้คุณภาพ น้ำ�เสียจะกำ�เนิดจาก
แหล่งไหนก็บำ�บัดให้สะอาดได้ด้วย กะรัตเซปติก เพราะวันนี้ เราพร้อมกว่าใครด้วย
การบริการที่ครบวงจร ทั้งบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย และบริการวิเคราะห์น้ำ�เสียจากทุก
แหล่ง มีถังบำ�บัดน้ำ�เสีย ถังดักไขมันให้เลือกครบทุกประเภท ทุกขนาด เพื่อรองรับ
น้ำ�เสียได้จากทุกแหล่ง ตั้งแต่บ้านจนถึงอาคารขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนักวิชาการ
ให้คำ�ปรึกษา วิเคราะห์ และออกแบบขนาดถังที่เหมาะสมกับอาคาร อย่างครบวงจร

รุ่น K-37178X-NA (KNJ-5X)
0.94 x 2.12 x 1.32 m. ความจุ 1,500 ลิตร

ปกติ 31,292.-

รุ่น K-37168X-NA (KN-5E)
0.75 x 2.12 x 1.15 m. ความจุ 1,000 ลิตร

พิเศษ 24,045.-

ปกติ 22,984.-

พิเศษ 18,100.-

รุ่น K-37169X-NA (KN-10E)
0.75 x 2.12 x 1.45 m. ความจุ 1,400 ลิตร

ปกติ 28,425.-

พิเศษ 22,260.-

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย กะรัต เซปติก แบบเติมอากาศ

ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (FRP)

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย กะรัต เซปติก แบบเติมอากาศ ปฏิวัติการบำ�บัดน้ำ�เสียให้เป็น
น้ำ�สะอาดอย่างได้ผล ประกอบด้้วยกลไก การทำ�งานระบบภายในที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีการบำ�บัดน้ำ�เสีย จากประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ว่าน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัด
จากกะรัต แบบเติมอากาศจะไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ�อย่างแท้จริง ก่อนปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำ�
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รุ่น K-37108X-NA (KCJ-5)
1.11 x 1.70 x 1.60 m. ความจุ 1,650 ลิตร

ปกติ 58,048.-

รุ่น K-37109X-NA (KCJ-8)
1.34 x 2.10 x 1.77 m. ความจุ 3,200 ลิตร

พิเศษ 44,950.-

ปกติ 106,840.-

พิเศษ 82,290.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

BATHTUBS อ่างอาบน้ำ�

Fern : เฟิร์น

K-75817X / K-75817X-GR58

ขนาด W : 790 x L : 1700 : x H : 420 mm
ความจุน้ำ� 180 ลิตร
น้ำ�หนัก 20 กก.

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์

K-75817X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว

ปกติ 17,334.-

พิเศษ 9,750.-

K-75817X-GR58
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ และมือจับ

สีขาว

ปกติ 19,474.-

พิเศษ 11,250.-

Pine : ไพน์

K-75816X / K-75816X-GR58

ขนาด W : 750 x L : 1600 : x H : 420 mm
ความจุน้ำ� 170 ลิตร
น้ำ�หนัก 20 กก.

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์

K-75816X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว
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ปกติ 16,585.-

พิเศษ 8,950.-

K-75816X-GR58
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ และมือจับ

สีขาว

ปกติ 18,725.-

พิเศษ 10,450.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

BATHTUBS อ่างอาบน้ำ�

Maple : เมเปิล

K-75818X / K-75818X-GR58

ขนาด W : 700 x L : 1600 : x H : 420 mm
ความจุน้ำ� 180 ลิตร
น้ำ�หนัก 20 กก.

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์

K-75818X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว

ปกติ 14,873.-

พิเศษ 8,520.-

K-75818X-GR58
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ และมือจับ

สีขาว

ปกติ 17,013.-

พิเศษ 10,020.-

Sapphire 1800 : แซฟไฟน์ 1800
K-18753X

ขนาด W : 900 x L : 1800 : x H : 505 mm
ความจุน้ำ� 180 ลิตร
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะในตัว

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

K-18753X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีที่พักศีรษะในตัว

สีขาว

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ปกติ 24,717.-

พิเศษ 16,860.-
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BATHTUBS อ่างอาบน้ำ�

Valencia 1600 : วาเลนเซีย 1600
K-45970X / K-45970X-F58

ขนาด W : 750 x L : 1600 : x H : 450 mm
ความจุน้ำ� 350 ลิตร
น้ำ�หนัก 20 กก.

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์
อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

K-45970X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว

ปกติ 14,606.-

พิเศษ 9,350.-

K-45970X-F58
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 16,285.-

พิเศษ 10,390.-

Valencia 1700 : วาเลนเซีย 1700
K-45971X / K-45971X-F58

ขนาด W : 750 x L : 1700 : x H : 450 mm
ความจุน้ำ� 380 ลิตร
น้ำ�หนัก 23 กก.

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์

K-45971X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว
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ปกติ 15,729.-

พิเศษ 10,290.-

K-45971X-F58
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 17,420.-

พิเศษ 11,450.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

BATHTUBS อ่างอาบน้ำ�

Sorrento 1675 : ซอเรนโต้ 1675
K-18760X / K-18761X

ขนาด W : 762 x L : 1672 : x H : 420 mm
ความจุน้ำ� 93 ลิตร
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ มีกันลื่น และที่วางสบู่

อ่างอาบน้ำ�แบบระบบน้ำ�วน

K-18761X

หัวเจ็ตระบบน้ำ�วน 4 หัว

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

สีขาว

K-18760X

ปกติ 22,128.-

พิเศษ 15,090.-

มีสวิทซ์ปิด-เปิดระบบ Paeumatic (ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้า)

สีขาว

พิเศษ 45,720.-

ปกติ 66,982.-

Nightingale : ไนติงเกล

K-14887X / K-14887X-GR / K-14887X-D1 / K-14888X

ขนาด W : 690 x L : 1590 : x H : 385 mm
ความจุน้ำ� 140 ลิตร
พร้อมที่พักศีรษะ มีกันลื่น

อ่างอาบน้ำ�ชุดประหยัด

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

K-14887X

พร้อมสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 12,733.-

พิเศษ 7,830.-

K-14887X-D1

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ไม่มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 13,589.-

อ่างอาบน้ำ�แบบระบบน้ำ�วน

พิเศษ 8,350.-

K-14888X

หัวเจ็ตระบบน้ำ�วน 4 หัว

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

K-14887X-GR

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 15,622.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

พิเศษ 10,020.-

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
มีสวิทซ์ปิด-เปิดระบบ Paeumatic (ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้า)

สีขาว

ปกติ 77,147.-

พิเศษ 52,700.47

Pelican : พิลีแกน

K-14882X / K-14882X-D1 / K-14882X-GR
K-14882X-F58 / K-14882X-FGR58 / K-14883X

ขนาด W : 790 x L : 1700 : x H : 385 mm
ความจุน้ำ� 150 ลิตร

อ่างอาบน้ำ�ชุดประหยัด

K-14882X

พร้อมสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 13,268.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 8,150.-

K-14882X-D1

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 14,049.-

อ่างอาบน้ำ�แบบระบบน้ำ�วน

พิเศษ 8,670.-

K-14883X

หัวเจ็ตระบบน้ำ�วน 4 หัว
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
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ปกติ 86,349.-

K-14882X-GR

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีกันลื่น มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 17,527.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 11,250.-

K-14882X-F58

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีที่พักศีรษะ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 17,976.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 12,300.-

K-14882X-FGR58

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีที่พักศีรษะ มีกันลื่น มีมือจับ

มีสวิทซ์ปิด-เปิดระบบ Paeumatic (ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้า)

สีขาว

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

สีขาว

ปกติ 18,650.-

พิเศษ 12,610.-

พิเศษ 58,880.*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

BATHTUBS อ่างอาบน้ำ�
Sparrow : สแปร์โรว์

K-14889X / K-14889X-F / K-14889X-D1 / K-14889X-GR
K-14889X-F58 / K-14889X-FGR58 / K-14890X

ขนาด W : 750 x L : 1600 : x H : 390 mm
ความจุน้ำ� 160 ลิตร
พร้อมที่วางสบู่ในตัว

อ่างอาบน้ำ�ชุดประหยัด

K-14889X

พร้อมสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 13,268.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 8,150.-

K-14889X-F

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ไม่มีมือจับ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 13,589.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 8,230.-

K-14889X-D1

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ไม่มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 12,252.-

อ่างอาบน้ำ�แบบระบบน้ำ�วน

พิเศษ 8,350.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

K-14889X-F58

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่พักศีรษะ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 17,527.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 11,550.-

K-14889X-FGR58

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ ที่พักศีรษะ มีกันลื่น

สีขาว

ปกติ 17,976.-

อ่างอาบน้ำ�แบบธรรมดา

พิเศษ 12,080.-

K-14889X-GR

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ

สีขาว

ปกติ 16,296.-

พิเศษ 10,450.-

K-14890X

หัวเจ็ตระบบน้ำ�วน 4 หัว
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ
มีสวิทซ์ปิด-เปิดระบบ Paeumatic (ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้า)

สีขาว

ปกติ 77,682.-

พิเศษ 52,950.Sapphire corner 1500 : แซฟไฟน์ คอนเนอร์ 1500
K-18755X
ขนาด W : 1480 x L : 1480 : x H : 480 mm
ความจุน้ำ� 200 ลิตร
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ ที่วางสบู่ในตัว

อ่างอาบน้ำ�แบบเข้ามุม

K-18755X

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ

สีขาว

ปกติ 32,806.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

พิเศษ 22,370.49

BATHROOM FAUCET

ENGLEFIELD แองเกิลฟิลด์

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แองเกิลฟิลด์เป็นแบรนด์
ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านสุขภัณฑ์ห้องน้ำ� ทั้งใน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยแนวความคิดทีเ่ น้นคุณภาพและราคา
ที่เป็นมิตร นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ ยังสะท้อนถึงความ
เป็นเลิศด้านฝีมอ
ื การออกแบบและนวัตกรรมล้�ำ สมัย รวมถึงคุณภาพเหนือ
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบทุกชิ้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ
และความคงทน

แองเกิลฟิลด์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ ในปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีการนำ�เอาวัสดุภัณฑ์วิเทรียสไชน่า และความรู้ความชำ�นาญ
ด้านก๊อกน้ำ� เข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลที่ได้จากความสัมพันธ์ดังกล่าวคือการขยายธุรกิจไปสู่ส่วนอื่นๆ ของทวีปเอเชีย
ทำ�ให้แบรนด์แองเกิลฟิลด์กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็ว

เพราะคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับห้องน้ำ�

คุณจึงพบความสุขได้ตลอดเวลา

มั่นใจ..ไม่รั่วซึม

รับประกันวาล์วตลอดการใช้งาน

วาล์วเซรามิคผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไม่่ต่ำ�กว่า 350,000 ครั้ง
เหนือมาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3.5 เท่า
ใช้งานคงทน ไม่รั่วซึม
วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด
(Ceramic Valve System)
วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก
(Ceramic Cartridge System)

มั่นใจ..กับสีผิวเคลือบ

ที่ทนทาน ไม่หลุดลอก

แบรนด์ชั้นนำ�
จากนิวซีแลนด์

มั่นใจในคุณภาพ
และความทนทาน

ผลิตจากทองเหลือง
คุณภาพสูง

ความหนาของชั้นผิวเคลือบนิกเกิล และโครเมี่ยมหนากว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง 2 เท่า ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำ�เกลือนานกว่า
มาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า

มั่นใจ..ในประสิทธิภาพใหม่

กับอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ�

Water saving อุปกรณ์เติมอากาศติดตั้งที่ปากก๊อกน้ำ� (Aerator)
นำ�เข้าจากประเทศเยอรมนี ช่วยให้ประหยัดน้ำ�มากขึ้น น้ำ�เป็นฟอง
นุ่มมือ ลดเสียงน้ำ� และทำ�ความสะอาดได้ง่าย
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มอก. 2066-2552
มอก.2067-2552

ก๊อกน้ำ�และฝักบัวแองเกิลฟิลด์ทุกรุ่น
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

เทคโนโลยีคุณภาพ
จากแองเกิลฟิลด์
Water saving

PCA Aerator

Solid Brass

Adjustable Aerator

Low lead

Ceramic Cartridge System

ปากกรองน้ำ� (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำ� สัมผัสนุ่มมือ ประหยัดน้ำ�
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง

ปากก๊อกน้ำ�สามารถปรับทิศทางได้

ก๊อกน้ำ�ที่มีค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในระดับต่ำ�
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ผิวเคลือบหนากว่า

ผิวเคลือบหนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง
ทำ�ให้ไม่เป็นสนิม

ปากกรองน้ำ� แบบ PCA
(Pressure Compensating Aerator)
ควบคุมแรงดันน้ำ�ให้คงที่ ช่วยประหยัดน้ำ�
มากกว่าปากกรองน้ำ�ธรรมดาถึง 30%

2 เท่า

ผิวเคลือบคงทน

ผิวเคลือบนิเกิลและโครเมี่ยม
หนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า
ไม่หลุดล่อนและไม่เป็นสนิม

วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก

Ceramic Valve System
วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด

ก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์

แบรนด์ชั้นนำ�จากประเทศนิวซีแลนด์

เซรามิควาล์ว

คงทนไม่รั่วซึม รับประกันวาล์ว
ตลอดอายุการใช้งาน

ปากกรองน้ำ�แบบเติมอากาศ

ปากกรองน้ำ� (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำ� สัมผัสนุ่มมือ
ประหยัดน้ำ�มากขึ้น เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี
ก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

ผลิตจากทองเหลือง

คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง

มอก. 2067-2552
(ก๊อกน้ำ�สำ�หรับเครื่องสุขภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ�)
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TRUST IN QUALITY
AND

TRUST IN WATER SAVING

Anzio

รุ่น แอนซีโอ

K-76889X-4CD-CP

ประสบการณ์ใหม่จากแองเกิลฟิลด์ ที่สะท้อนแนวคิด
“Minimalism & Clean Look” ให้ความรู้สึก
เรียบหรู สะอาดตา ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่าง
ความหรูหราและร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านเส้นสาย
ของรูปทรงเรขาคณิตด้วยความประณีตบรรจง
ก่อเกิดเป็นผลงาน “Anzio & Aricia Series”

มั่นใจในคุณภาพ...
มั่นใจในการประหยัดน้ำ�
ADJUSTABLE AERATOR
ปากกรองน้ำ�ที่สามารถปรับทิศทางของ
สายน้ำ�ได้รอบทิศ เพียงปลายนิวสัมผัส

SAVE WATER

ประหยัดน้ำ�มากกว่า เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม อัตราการไหล
ของน้ำ�ผ่านเกณฑ์การคำ�นวน LEED*

SAVE LIFE

สินค้าผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเรื่องการปนเปื้อน
จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากสารตะกั่ว

Aricia
รุ่น อลิเซีย

K-76952X-4CD-CP

*เฉพาะบางรุ่น

new arrival
ใหม่!!

นวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ�
จากแองเกิลฟิลด์ ที่มาพร้อมกับ
ปากกรองน้�ำ สามารถปรับทิศทาง
ของสายน้ำ�ได้ เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน

PCA AERATOR

(Pressure Compensating Aerator)
ปากกรองน้ำ�ที่ช่วยควบคุมแรงดันน้ำ�ให้คงที่
ช่วยประหยัดน้ำ�มากกว่าปากกรองน้ำ�ธรรมดาถึง 30%

Pressure

Pressure

Flow rate

แรงดันน้ำ�มาก

Flow rate

แรงดันน้ำ�ปกติ

อัตราการไหลของน้ำ� เมื่อเทียบกับปากกรองน้ำ�แบบ PCA กับปากกรองน้ำ�แบบธรรมดา

Normal aerator
(L /min)

PCA aerator
(L /min)

ADJUSTABLE AERATOR ได้ดั่งใจ เพียงปลายนิ้ว
ปากกรองน้ำ�ที่สามารถปรับทิศทางของสายน้ำ�ได้รอบทิศ สะดวกต่อการใช้งาน
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ANZIO แอนซีโอ

พิเศษ 1,995.-

พิเศษ 3,335.-

ปกติ 2,943.-

ปกติ 4,922.-

K-76889X-4CD-CP

K-76890X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 101 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 101 มม.

ความสูงของก๊อก 158 มม.

ความสูงของก๊อก 157 มม.

ปากกรองน้ำ�แบบ PCA ปรับทิศทางได้

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี
ปากกรองน้ำ�แบบ PCA ปรับทิศทางได้

พิเศษ 2,290.-

พิเศษ 2,140.-

ปกติ 3,371.-

ปกติ 3,157.-

พิเศษ 2,760.-

พิเศษ 2,140.-

ปกติ 4,066.-

ปกติ 3,157.-

K-76897X-4-CP

K-76898X-4CD-CP

K-76900X-4-CP

K-76899X-4CD-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก พร้อมที่
สลับทางน้ำ� ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,990.ปกติ 5,885.-

พิเศษ 2,900.ปกติ 4,280.-

K-76891X-4-CP

K-76896X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 158 มม.
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*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ARICIA อลิเซีย

พิเศษ 1,705.-

พิเศษ 2,760.-

ปกติ 2,515.-

ปกติ 4,066.-

K-76952X-4CD-CP

K-76953X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 95 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 100 มม.

ความสูงของก๊อก 142 มม.

ความสูงของก๊อก 154 มม.

ปากกรองน้ำ�แบบ PCA ปรับทิศทางได้

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี
ปากกรองน้ำ�แบบ PCA ปรับทิศทางได้

พิเศษ 1,800.-

พิเศษ 1,705.-

ปกติ 2,654.-

ปกติ 2,515.-

พิเศษ 2,470.-

พิเศษ 1,890.-

ปกติ 3,638.-

ปกติ 2,782.-

K-76956X-4-CP

K-76957X-4CD-CP

K-76959X-4-CP

K-76958X-4CD-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก พร้อมที่
สลับทางน้ำ� ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,120.ปกติ 4,601.-

พิเศษ 2,540.ปกติ 3,745.-

K-76954X-4-CP

K-76955X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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TOZZO ทอสโซ่

BEST

SELLER

พิเศษ 1,920.-

พิเศษ 2,750.-

ปกติ 2,814.-

ปกติ 4,045.-

K-7695X-4-CP

K-7696X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 111 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 111 มม.

ความสูงของก๊อก 145 มม.

ความสูงของก๊อก 140 มม.
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี

พิเศษ 2,470.-

พิเศษ 2,330.-

ปกติ 3,627.-

ปกติ 3,424.-

พิเศษ 2,750.-

พิเศษ 2,640.-

ปกติ 4,045.-

ปกติ 3,873.-

K-7699X-4-CP

K-7704X-4-CP

K-7705X-4-CP

K-9298X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก พร้อมที่
สลับทางน้ำ� ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,190.-

พิเศษ 2,710.-

ปกติ 4,708.-

ปกติ 3,991.-

K-7697X-4-CP

K-7698X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.
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OVIA โอเวีย

พิเศษ 1,515.-

พิเศษ 2,260.-

ปกติ 2,226-

พิเศษ 2,490.-

ปกติ 3,317.-

ปกติ 3,659.-

K-98096X-4-CP

K-98079X-4-CP

K-98097X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 114 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 114 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 114 มม.

ความสูงของก๊อก 124 มม.

ความสูงของก๊อก 124 มม.

ความสูงของก๊อก 301 มม.

พร้อมสะดืออ่างแบบกดและสายน้ำ�ดี

พิเศษ 1,800.-

พิเศษ 1,525.-

ปกติ 2,643.-

ปกติ 2,247.-

พิเศษ 2,140.-

พิเศษ 1,420.-

ปกติ 3,157.-

ปกติ 2,076.-

K-98082X-4-CP

K-98083X-4-CP

K-98084X-ZZ-CP

K-98078X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก พร้อมที่
สลับทางน้ำ� ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 2,950.ปกติ 4,334.-

พิเศษ 2,480.ปกติ 3,649.-

K-98080X-4-CP

K-98081X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 165 มม.
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POSH พอร์ช

50%

50%

SAVE

SAVE

พิเศษ 1,875.-

พิเศษ 2,680.-

ปกติ 2,761.-

พิเศษ 2,680.-

ปกติ 3,938.-

ปกติ 3,938.-

K-98098X-4-CP

K-98086X-4-CP

K-98099X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 111 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 111 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 111 มม.

ความสูงของก๊อก 121 มม.

ความสูงของก๊อก 121 มม.

ความสูงของก๊อก 295 มม.

ประหยัดน้ำ�มากกว่า 50%
ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก

พร้อมสะดืออ่างแบบกดและสายน้ำ�ดี
ประหยัดน้ำ�มากกว่า 50%
ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก

พิเศษ 2,390.-

พิเศษ 2,555.-

ปกติ 3,531.-

ปกติ 3,766.-

พิเศษ 2,790.-

พิเศษ 2,705.-

ปกติ 4,109.-

ปกติ 3,991.-

K-98089X-4-CP

K-98090X-4-CP

K-98091X-4-CP

K-98077X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก พร้อมที่
สลับทางน้ำ� ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,150.ปกติ 4,665.-

พิเศษ 2,640.ปกติ 3,884.-

K-98087X-4-CP

K-98088X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 152 มม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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MILANO มิลาโน
BEST

SELLER

พิเศษ 2,140.-

พิเศษ 3,480.-

ปกติ 3,146.-

พิเศษ 2,920.-

ปกติ 5,125.-

ปกติ 4,291.-

K-15786X-4-CP

K-15785X-4-CP

K-15788X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 104 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 104 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 175 มม.

ความสูงของก๊อก 155 มม.

ความสูงของก๊อก 155 มม.

ความสูงของก๊อก 355 มม.

พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี

พิเศษ 2,290.ปกติ 3,371.-

K-15795X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,660.ปกติ 5,382.-

พิเศษ 3,000.ปกติ 4,408.-

K-15789X-4-CP

K-15790X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 165 มม.
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DELANO เดลาโน

พิเศษ 1,520.-

พิเศษ 2,610.-

ปกติ 2,236.-

ปกติ 3,841.-

K-15765X-4-CP

K-15710X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 98 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 98 มม.

ความสูงของก๊อก 107 มม.

ความสูงของก๊อก 107 มม.
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี

BEST

SELLER

พิเศษ 2,345.-

พิเศษ 1,890.-

ปกติ 3,456.-

พิเศษ 1,890.-

ปกติ 2,771.-

ปกติ 2,771.-

K-15714X-4-CP

K-16796X-4-CP

K-15772X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สำ�หรับฝักบัวก้านแข็ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 3,080.ปกติ 4,537.-

พิเศษ 2,590.ปกติ 3,820.-

K-15711X-4-CP

K-15712X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 146 มม.
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SORRENTO ซอเรนโต

BEST

SELLER

พิเศษ 1,395.-

พิเศษ 2,295.-

ปกติ 2,054.-

ปกติ 3,381.-

K-15757X-4-CP

K-15756X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 104 มม.

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 104 มม.

ความสูงของก๊อก 117 มม.

ความสูงของก๊อก 117 มม.
พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำ�ดี

พิเศษ 1,365.ปกติ 2,001.-

K-15763X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� แบบก้านโยก
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ 2,950.ปกติ 4,334.-

พิเศษ 2,300.ปกติ 3,381.-

K-15758X-4-CP

K-15759X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ก๊อกผสมยืนอาบ แบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 150 มม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

65

BRIO บรีโอ

พิเศษ 1,090.-

พิเศษ 1,220.-

ปกติ 1,605.-

พิเศษ 618.-

ปกติ 1,798.-

ปกติ 910.-

K-77150X-4CD-CP

K-77154X-4CD-CP

K-77151X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง แบบ 2 ทาง

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 100 มม.

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 109 มม.
อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก

ความสูงของก๊อก 135 มม.

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 70 มม.
อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก

New

Arrival

พิเศษ 690.ปกติ 1,011.-

พิเศษ 690.ปกติ 1,011.-

K-77152X-4CD-CP

K-20727X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� ชนิดฝังผนัง
*พร้อมจำ�หน่าย เดือนกรกฎาคม 2560
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CAPRI คาปรี

พิเศษ 970.-

พิเศษ 945.-

ปกติ 1,402.-

ปกติ 1,359.-

K-15811X-8-CP

K-15812X-8-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 95 มม.

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 153 มม.

ความสูงของก๊อก 73 มม.

พิเศษ 715.-

พิเศษ 1,140.-

ปกติ 1,027.-

ปกติ 1,637.-

K-15813X-8-CP

K-17198X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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GIRO จีโร่

BEST

SELLER

พิเศษ 675.-

พิเศษ 595.-

ปกติ 1,006.-

ปกติ 888.-

K-7290X-3-CP

K-6279X-3-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 95 มม.

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 98 มม.

ความสูงของก๊อก 80 มม.

พิเศษ 710.-

พิเศษ 445.-

ปกติ 1,059.-

ปกติ 663.-

K-7291X-3-CP

K-7292X-3-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 153 มม.
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*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

PATO ปาโต้

BEST

SELLER

พิเศษ 675.-

พิเศษ 735.-

ปกติ 1,006.-

พิเศษ 445.-

ปกติ 1,091.-

ปกติ 663.-

K-7287X-CP

K-7288X-CP

K-7289X-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
สำ�หรับฝักบัวสายอ่อน

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 95 มม.

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลาง
ปากก๊อก 153 มม.

ความสูงของก๊อก 80 มม.

BLISS SET ชุดบลิส
1

2

4

3

พิเศษ 1,780.ปกติ 2,622.-

K-76771X-CP
ชุดก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบด้วย
1

*แนะนำ�ให้ใช้กับอ่างล้างหน้ากะรัต
รุ่น กนก
K-17532X
รุ่น มินิแซฟไฟร์ K-17336X
รุ่น วัน กะรัต
K-17337X
รุ่น ซอเรนโต
K-45355X
รุ่น กนก
K-17298X
รุ่น คาปรี
K-17330X
รุ่น เรนโบว์
K-17317X

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านหมุน
ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึง
กึ่งกลางปากก๊อก 92 มม.
ความสูงของก๊อก 94 มม.

2

สะดืออ่างล้างหน้าทองเหลืองแบบดึงล๊อค (มีรูน้ำ�ล้น)

3

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งทองเหลืองแบบกระปุกยาว 22.5 ซม.

4

สายน้ำ�ดีสแตนเลสยาว 16”
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KITCHEN FAUCET

KITCHEN FAUCET ก๊อกอ่างล้างจาน

30%
SAVE

พิเศษ 3,775.-

พิเศษ 2,730.-

ปกติ 5,564.-

พิเศษ 2,140.-

ปกติ 4,045.-

ปกติ 3,146.-

ANZIO : แอนซีโอ
K-76901X-4CD-CP

POSH : พอร์ช
K-98092X-4-CP

OVIA : โอเวีย
K-98085X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ปากก๊อก 207 มม.

ปากก๊อก 175 มม.

ปากก๊อก 184 มม.

ความสูงของก๊อก 296 มม.

ความสูงของก๊อก 325 มม.

ความสูงของก๊อก 381 มม.

ปากกรองน้ำ�แบบ PCA

ประหยัดน้ำ�มากกว่า 30%
ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก

พิเศษ 2,480.-

พิเศษ 3,320.-

ปกติ 3,659.-

ปกติ 4,879.-

TOZZO : ทอสโซ่
K-7706X-4-CP

MILANO : มิลาโน
K-15794X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ปากก๊อก 210 มม.

ปากก๊อก 180 มม.

ความสูงของก๊อก 316 มม.

ความสูงของก๊อก 309 มม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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KITCHEN FAUCET ก๊อกอ่างล้างจาน

พิเศษ 2,105.-

พิเศษ 2,280.-

ปกติ 3,103.-

พิเศษ 1,840.-

ปกติ 3,360.-

ปกติ 2,707.-

ARICIA : อลิเซีย
K-76962X-4CD-CP

DELANO : เดลาโน
K-15776X-4-CP

SORRENTO : ซอเรนโต
K-15762X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบก้านโยก
ชนิดติดเคาน์เตอร์

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ปากก๊อก 223 มม.

ปากก๊อก 226 มม.

ปากก๊อก 206 มม.

ความสูงของก๊อก 151 มม.

ความสูงของก๊อก 148 มม.

ความสูงของก๊อก 150 มม.

ปากก๊อกน้ำ�แบบ PCA

พิเศษ 1,140.ปกติ 1,637.-

ปกติ 1,723.-

CAPRI : คาปรี
K-15814X-8-CP

BRIO : บรีโอ
K-77153X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน ชนิดติดเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดผนัง

ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลาง

ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 238 มม.

ปากก๊อก 189 มม.

ความสูงของก๊อก 282 มม.

ความสูงของก๊อก 286 มม.
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พิเศษ 1,170.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ELECTRIC SHOWER
นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี

จาก โคห์เลอร์ ไมร่า (ประเทศอังกฤษ)
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นแองเกิลฟิลด์ ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย สามารถควบคุมความร้อนด้วยการหมุนเพียงปุ่มเดียว
ตัวเครื่องโค้ง โดดเด่น สีพ่นเคลือบด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับการพ่นสีรถยนต์ทำ�ให้สีสวยติดทนนาน มีให้เลือกถึง 3 สี คือ สีเงินเมทัลลิก
สีดำ� และสีขาวมุก เพื่อตอบสนองดีไซน์อันลงตัวให้กับห้องน้ำ�คุณ

สีเงินเมทัลลิก

สีดำ�

สีขาวมุก
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ORBIS ออบิส
มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

ไมรั่ว

ไมรั่ว

10 ปี

10 ปี

รี!!
แถมฟ
ชุดฝักบัวสายอ่อน

แองเกิลฟิลด์

และราวเลื่อนอย่างดี

มูลค่า

2,500

พิเศษ 4,490.ปกติ 8,014.สีขาวมุก

บาท

พิเศษ 4,990.ปกติ 8,870.สีขาวมุก

K-72989X-WHP

K-5627X-WHP

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นกำ�ลังไฟ 3,500 วัตต์

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นกำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์

ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์

ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์

จากประเทศอังกฤษ

จากประเทศอังกฤษ

หม้อต้ม Grillon รับประกันการรัว
่ ซึม 10 ปี

หม้อต้ม Grillon รับประกันการรัว
่ ซึม 10 ปี

มาตรฐานป้องกันน้�ำ เข้าเครือ
่ ง IP25

มาตรฐานป้องกันน้�ำ เข้าเครือ
่ ง IP25

สีพน
่ เคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยี

สีพน
่ เคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยี

สีพน
่ รถยนต์

สีพน
่ รถยนต์

หัวฝักบัวขนาด 110 มม. (K-76765X-CP)

หัวฝักบัวขนาด 110 มม. (K-76765X-CP)

ปรับสายน้�ำ ได้ 4 แบบ

ปรับสายน้�ำ ได้ 4 แบบ

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

พร้อมราวเลือ
่ นสแตนเลสและทีว
่ างสบู่

ด้วย Triple Protection System

ระบบความปลอดภัยสูงสุด
ด้วย Triple Protection System

มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

10 ปี

10 ปี

ไมรั่ว

ไมรั่ว

รี!!
แถมฟ
ชุดฝักบัวสายอ่อน

รี!!
แถมฟ
ชุดฝักบัวสายอ่อน

แองเกิลฟิลด์

แองเกิลฟิลด์

และราวเลื่อนอย่างดี

และราวเลื่อนอย่างดี

มูลค่า

2,500

มูลค่า

พิเศษ 4,990.ปกติ 8,870.สีเมทัลลิก
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2,500

บาท

บาท

พิเศษ 4,990.ปกติ 8,870.สีดำ�

K-5627X-SMT

K-5627X-BL

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นกำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นกำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์

ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์

ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์

จากประเทศอังกฤษ

จากประเทศอังกฤษ

หม้อต้ม Grillon รับประกันการรัว
่ ซึม 10 ปี

หม้อต้ม Grillon รับประกันการรัว
่ ซึม 10 ปี

มาตรฐานป้องกันน้�ำ เข้าเครือ
่ ง IP25

มาตรฐานป้องกันน้�ำ เข้าเครือ
่ ง IP25

สีพน
่ เคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยี

สีพน
่ เคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยี

สีพน
่ รถยนต์

สีพน
่ รถยนต์

หัวฝักบัวขนาด 110 มม. (K-76765X-CP)

หัวฝักบัวขนาด 110 มม. (K-76765X-CP)

ปรับสายน้�ำ ได้ 4 แบบ

ปรับสายน้�ำ ได้ 4 แบบ

พร้อมราวเลือ
่ นสแตนเลสและทีว
่ างสบู่

พร้อมราวเลือ
่ นสแตนเลสและทีว
่ างสบู่

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

ด้วย Triple Protection System

ด้วย Triple Protection System

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานขาย ณ จุดจำ�หน่าย

SHORE ชอร์

New

Arrival
มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

10 ปี

ไมรั่ว

พิเศษ 3,590.ปกติ 6,195.-

K-75992X-WK
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นกำ�ลังไฟ 3,500 วัตต์
ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จากประเทศอังกฤษ
หม้อต้ม Grillon รับประกันการรั่วซึม 10 ปี
มาตรฐานป้องกันน้�ำ เข้าเครือ
่ ง IP25

ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System
Compact Size ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Turbine switch ตรวจจับระดับน้ำ�พร้อมแรงดันน้ำ�รูปแบบใหม่

ประสิทธิภาพแม่นยำ�และสูงกว่าเดิม
ทางเข้าสายไฟได้ 3 ทิศทางรองรับหน้างานหลากหลายรูปแบบ
พร้อมฝักบัวขนาด 90 มม. พร้อมสายและขอแขวน

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานขาย ณ จุดจำ�หน่าย
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SHORE ชอร์

New

New

Arrival

Arrival

มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

มั่นใจกว่า
ปลอดภัยกว่า

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

ด้วยการ
รับประกันหม้อต้ม

ไมรั่ว

ไมรั่ว

10 ปี

10 ปี

พิเศษ 6,290.-

พิเศษ 6,790.-

ปกติ 10,368.-
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ปกติ 11,438.-

K-78221X-WK

K-78222X-WK

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนกำ�ลังไฟ 6,500 วัตต์

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนกำ�ลังไฟ 8,000 วัตต์

ตัวเครื่องดีไซน์จากประเทศอังกฤษ

ตัวเครื่องดีไซน์จากประเทศอังกฤษ

หม้อต้ม ทองแดง รับประกันการรั่วซึม 10 ปี

หม้อต้ม ทองแดง รับประกันการรั่วซึม 10 ปี

มาตรฐานป้องกันน้ำ�เข้าเครื่อง IP25

มาตรฐานป้องกันน้ำ�เข้าเครื่อง IP25

ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System

ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System

Compact Size ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

Compact Size ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

Turbine switch ตรวจจับระดับน้ำ�และแรงดันน้ำ�รูปแบบใหม่

Turbine switch ตรวจจับระดับน้ำ�และแรงดันน้ำ�รูปแบบใหม่

ประสิทธิภาพแม่นยำ�และสูงกว่าเดิม

ประสิทธิภาพแม่นยำ�และสูงกว่าเดิม

ปรับความร้อนได้ตามต้องการ 0-6,500 วัตต์

ปรับความร้อนได้ตามต้องการ 0-8,000 วัตต์

ทางเข้าสายไฟได้ 3 ทิศทางรองรับหน้างานหลากหลายรูปแบบ

ทางเข้าสายไฟได้ 3 ทิศทางรองรับหน้างานหลากหลายรูปแบบ

พร้อม Pressure Relief Valve (วาล์วนิรภัย) ช่วยระบายความ

พร้อม Pressure Relief Valve (วาล์วนิรภัย) ช่วยระบายความ

ดันภายในระบบออกอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้

ดันภายในระบบออกอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานขาย ณ จุดจำ�หน่าย

HANDSHOWER

new arrival

Click

4

Click button Technology

Way experiences

Soothe

Stimulate
พลังกระตุ้น

สเปรย์ชุ่มฉ่ำ�

ผ่อนคลายกับ
สายน้ำ�นุ่มนวลเฉพาะจุด

สดชื่นกับพลังกระตุ้น
แบบเกลียวสายน้ำ�

ชุ่มฉ่ำ�ด้วยสายน้ำ�
และละอองน้ำ�แบบสเปรย์

สายน้ำ�นุ่มนวล

Soak

Saturate
สายฝน

เพลิดเพลินด้วยสายน้ำ�ที่นุ่มนวล
บางเบา และ สดชื่น ดั่งสายฝน

พิเศษ
รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์

1,755.-

ปกติ 2,589.K-23178X-CP

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน

HANDSHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง ทำ�ความสะอาดง่าย
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มยางของฝักบัว

หัวฝักบัวทำ�จากพลาสติก ABS
ไม่นำ�ความร้อน ทนทานต่อการใช้งาน

New

Arrival

BEST

SELLER

พิเศษ 1,525.-

พิเศษ 1,200.-

ปกติ 2,247.-

ปกติ 1,766.-

BEAT : บีท
K-76765X-CP

BEAT : บีท
K-73187X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 110 มม.

Rain

Rain+

Burst

หัวฝักบัวขนาด 90 มม.

Storm

Rain & Jet

Jet

Rain

พิเศษ 1,120.-

Intense Rain

พิเศษ 1,090.-

ปกติ 1,648.-

ปกติ 1,605.-

CHUVA : ชูว่า
K-7656X-CP

POSH : พอร์ช
K-96028X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 110 มม.

หัวฝักบัวขนาด 120 มม.

Rain

Soft

Massage

Rain
&
Soft

Rain
&
Massage

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน

Rain

Soft

Massage

Rain & Massage
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HANDSHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง ทำ�ความสะอาดง่าย
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มยางของฝักบัว

หัวฝักบัวทำ�จากพลาสติก ABS
ไม่นำ�ความร้อน ทนทานต่อการใช้งาน

พิเศษ 1,030.-

พิเศษ 965.-

ปกติ 1,519.-

ปกติ 1,412.-

OVIA : โอเวีย
K-98947X-CP

ORBIS : ออร์บิซ
K-98949X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 110 มม.

หัวฝักบัวขนาด 116 มม.

Rain

Massage

Rain & Massage

Rain

พิเศษ 995.-

Rain & Massage

พิเศษ 935.-

ปกติ 1,466.-

ปกติ 1,370.-

PINE : ไพน์
K-76232X-CP

MILFORD : มิลฟอร์ด
K-45308X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 100 มม.

หัวฝักบัวขนาด 150 มม.

Jet
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Massage

Rain & Jet

Rain

Rain

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน

HANDSHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง ทำ�ความสะอาดง่าย
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มยางของฝักบัว

หัวฝักบัวทำ�จากพลาสติก ABS
ไม่นำ�ความร้อน ทนทานต่อการใช้งาน

New

New

Arrival

Arrival

พิเศษ 800.-

พิเศษ 705.-

ปกติ 1,177.-

ปกติ 1,038.-

BEAT : บีท
K-24004X-CP

ZEST : เซส
K-22396X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
หัวฝักบัวขนาด 84 มม.

หัวฝักบัวขนาด 90 มม.

Rain

Rain

พิเศษ 710.-

พิเศษ 720.-

ปกติ 1,038.-

ปกติ 1,049.-

BRIO : บรีโอ
K-98946X-CP

TREVIO 5B : เทรวิโอ 5B
K-15821X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 85 มม.

Rain

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน

หัวฝักบัวขนาด 86 มม.

Rain
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SHOWER COLUMN
สร้างประสบการณ์ใหม่!!.. ด้วยหัวฝักบัวขนาดใหญ่พิเศษ ให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่

ท่ามกลางสายฝน เปลี่ยนบรรยากาศในการอาบน้ำ�ของคุณให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อน
คลายความเหนื่อยล้า สร้างความรู้สึกสดชื่น แสนสบายไปกับ

ชุดฝักบัวยืนอาบของแองเกิลฟิลด์..

พิเศษ 10,200.ปกติ 16,050.-

PINE : ไพน์
K-76233X-CP

ชุดฝักบัวพร้อมก๊อกผสมยืนอาบ

พิเศษ 7,150.ปกติ 11,235.-

ORBIS : ออร์บิซ
K-98948X-CP

ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ�
(ไม่รวมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ�)

พิเศษ 4,830.ปกติ 7,640.-

ORBIS : ออร์บิซ
K-98950X-CP
ท่อลอยสำ�หรับฝักบัว
พร้อมที่สลับทางน้ำ�

หัวฝักบัวทรงกลมขนาด 10 นิ้ว

หัวฝักบัวขนาด 8x8 นิ้ว

พร้อมที่สลับทางน้ำ�

หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

สายอ่อนยาว 70 ซม.

สามารถปรับระยะความสูง

พร้อมที่สลับทางน้ำ�

เพื่อการติดตั้งได้

สายอ่อน 2 เส้น

ที่ระยะ 1,235 - 1,365 มม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

( 1.5 ม., 70 ซม. )
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RAIN SHOWERHEAD หัวฝักบัวเรนชาวเวอร์
รูจ่ายน้ำ�ทำ�จากยาง
ทำ�ความสะอาดง่าย
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มยางของฝักบัว

ผ่านการทดสอบความคงทน
ของหัวฝักบัวมากกว่า 10,000 ครั้ง

พิเศษ 1,740.-

พิเศษ 1,945.-

ปกติ 2,568.-

พิเศษ 995.-

ปกติ 2,868.-

ปกติ 1,466.-

PINE : ไพน์
K-76234X-CP

BAGANO : บากาโน
K-37473X-CP

ORBIS : ออร์บิซ
K-99090X-CP

หัวฝักบัวทรงกลมขนาด 10 นิ้ว

หัวฝักบัวทรงกลมขนาด 12 นิ้ว

หัวฝักบัวขนาด 8x8 นิ้ว

Rain

Rain

Rain

พิเศษ 2,290.-

พิเศษ 1,510.-

ปกติ 3,371.-

ปกติ 2,226.-

MILFORD : มิลฟอร์ด
K-15693X-CP

BAGANO : บากาโน
K-37474X-CP

หัวฝักบัวทรงเหลี่ยมขนาด 8x8 นิ้ว

หัวฝักบัวทรงเหลี่ยมขนาด 7x7 นิ้ว

Rain
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หัวฝักบัวทำ�จากพลาสติก ABS
ไม่นำ�ความร้อน ทนทาน ต่อการใช้งาน

Rain

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ราคาขายข้างต้นทุกรุ่นไม่รวมก้านฝักบัว

* PINE ( K-76233X-CP ) Shower column / 10,200 บาท

RECESSED SHOWERHEAD

ชุดฝักบัวก้านแข็ง

พิเศษ 1,425.-

พิเศษ 1,120.-

ปกติ 2,097.-

TREVIO 11A : เทรวิโอ 11A
K-15841X-CP

TREVIO 13A : เทรวิโอ 13A
K-15843X-CP

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 4 ระดับ

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับ

หัวฝักบัวขนาด 97 มม.

Jet
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ปกติ 1,648.-

Rain & Jet

Rain

หัวฝักบัวขนาด 85 มม.

Soft

Rain

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว และ ก้านฝักบัว

SHOWER ARM ก้านฝักบัว

พิเศษ 945.-

พิเศษ 1,485.-

ปกติ 1,391.-

ปกติ 2,183.-

K-37476X-CP

K-37477X-CP

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว

New

Arrival

พิเศษ 490.-

พิเศษ 505.-

ปกติ 749.-

ปกติ 728.-

K-22324X-CP

K-37475X-CP

ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดเพดาน
ขนาด 5 นิ้ว

ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดผนัง

SLIDE BAR ราวเลื่อน

พิเศษ 1,170.ปกติ 1,723.-

พิเศษ 1,400.ปกติ 2,065.-

พิเศษ 1,280.ปกติ 1,883.-

K-45362X-CP

K-45361X-CP

K-45360X-CP

ชุดราวเลื่อนทรงกลม ขนาด 60 ซม.

ชุดราวเลื่อนทรงเหลี่ยม ขนาด 60 ซม.

ชุดราวเลื่อนทรงรี ขนาด 60 ซม.

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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BATHROOM
ACCESSORIES

TOZZO รุ่น ทอสโซ่

พิเศษ 1,825.-

พิเศษ 2,785.-

ปกติ 2,076.-

พิเศษ 970.ปกติ 1,102.-

ปกติ 3,167.-

K-72559X-CP

K-72560X-CP

K-72561X-CP

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.

ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.

ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว

พิเศษ 770.-

พิเศษ 1,170.-

ปกติ 867.-

พิเศษ 1,170.ปกติ 1,327.-

ปกติ 1,327.-

K-72562X-CP

K-72563X-CP

K-72564X-CP

ขอแขวนผ้า

ที่วางแก้วน้ำ�

ที่ใส่สบู่

พิเศษ 1,425.-

พิเศษ 2,700.-

ปกติ 1,616.-

ปกติ 3,071.-

พิเศษ 1,430.ปกติ 1,616.-

K-72565X-CP

K-72566X-CP

K-98094X-CP

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

ชั้นวางของ แบบกระจก

ที่ใสกระดาษชำ�ระแนวตั้ง

กระจกนิรภัย

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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WILLOW รุ่น วิลโลว์

พิเศษ 1,500.-

ปกติ 3,617.-

ปกติ 2,418.-

K-13089X-CP

K-13090X-CP

K-13093X-CP

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.

ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.

ชั้นวางผ้า

พิเศษ 1,080.-

พิเศษ 485.-

ปกติ 1,220.-

พิเศษ 700.ปกติ 792.-

ปกติ 546.-

K-13085X-CP

K-13091X-CP

K-13094X-CP

ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว

ขอแขวนผ้าเดี่ยว

ขอแขวนผ้า

พิเศษ 870.-

พิเศษ 1,385.ปกติ 1,573.-

ปกติ 984.-
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พิเศษ 3,180.-

พิเศษ 2,130.-

ปกติ 1,701.-

K-13097X-CP

K-13095X-CP

ที่ใส่สบู่

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ARIO รุ่น อาริโอ

พิเศษ 1,910.-

พิเศษ 2,960.-

ปกติ 2,172.-

พิเศษ 1,380.-

ปกติ 3,371.-

ปกติ 1,573.-

K-13289X-CP

K-13291X-CP

K-13292X-CP

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.

ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.

ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว

พิเศษ 970.-

พิเศษ 860.-

ปกติ 1,102.-

พิเศษ 1,580.-

ปกติ 974.-

ปกติ 1,798.-

K-13293X-CP

K-13294X-CP

K-13295X-CP

ขอแขวนผ้า

ที่ใส่สบู่

ที่ใสกระดาษชำ�ระ

TULIP รุ่น ทิวลิป

พิเศษ 1,170.-

พิเศษ 1,590.-

ปกติ 1,327.-

พิเศษ 760.-

ปกติ 1,808.-

ปกติ 856.-

K-13280X-CP

K-13281X-CP

K-13279X-CP

ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.

ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.

ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว

พิเศษ 485.-

พิเศษ 700.-

ปกติ 546.-

ปกติ 792.-

พิเศษ 1,080.ปกติ 1,220.-

K-13282X-CP

K-13284X-CP

K-13283X-CP

ขอแขวนผ้า

ที่ใส่สบู่

ที่ใสกระดาษชำ�ระ

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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GRAB BAR ราวทรงตัวสแตนเลส
ระยะติดตั้ง สำ�หรับการใช้งานในห้องน้ำ�ทั่วไป

ระยะติดตั้งแนะนำ�โดยประมาณ หน่วย : มม. / mm

พิเศษ 1,375.-

พิเศษ 1,445.-

ปกติ 2,311.-

ปกติ 2,429.-

K-45116X-BS

K-45118X-BS

ราวทรงตัว แบบตรง 35 ซม. ( ø 32มม.)

ราวทรงตัว แบบตรง 60 ซม. ( ø 32มม.)

พิเศษ 2,195.-

พิเศษ 2,620.-

ปกติ 3,692.-

ปกติ 2,729.-

K-45120X-BS

K-45122X-BS

K-45126X-BS

ราวทรงตัว แบบตรง 90 ซม. ( ø 32มม.)

ราวทรงตัว แบบตรง 120 ซม. ( ø 32มม.)

ราวทรงตัวรูปตัววี ( ø 32มม.)

พิเศษ 3,190.-

พิเศษ 2,475.-

ปกติ 5,371.-
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พิเศษ 1,630.-

ปกติ 4,408.-

ปกติ 4,152.-

K-45124X-BS

K-45128X-BS

ราวทรงตัวรูปตัวแอล ( ø 32มม.)

ราวทรงตัวรูปตัวที ( ø 32มม.)

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

FLUSH VALVE ฟลัชวาล์ว

พิเศษ 4,060.-

พิเศษ 1,095.-

ปกติ 5,842.-

พิเศษ 1,115.-

ปกติ 1,562.-

พิเศษ 1,970.-

ปกติ 1,594.-

ปกติ 2,825.-

K-98095X-CP

K-99110X-CP

K-16641X-CP

K-11702X-CP

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
แบบรูน้ำ�เข้าด้านบน

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
แบบกด

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
แบบกด

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
แบบกด

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

ระยะท่อทางน้ำ�เข้าจากผนัง
71 มม.
สามารถปรับระยะติดตัง
้ ข้อต่อ
(ระยะซ้าย - ขวา) ได้ 115-142 มม.

ระยะติดตั้ง 50 มม.
หรือ 39 มม.

ระยะติดตั้ง 73 มม.

ระยะติดตั้ง 50 มม.

ใช้น้ำ� 3.8 ลิตรต่อการกด 1 ครั้ง
*แนะนำ�ให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกะรัต
รุ่น แจสเปอร์ K-18834X
รุ่น คริสตัน K-17387X

*แนะนำ�ให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกะรัต
รุ่น กาเน็ต
K-17389X
รุ่น เจมสโตน K-17392X
รุ่น ไพน์
K-99196X

*แนะนำ�ให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกะรัต
รุ่น กาเน็ต
K-17389X
รุ่น เจมสโตน K-17392X
รุ่น กนก
K-17901X-ET
รุ่น ไพน์
K-99196X

พิเศษ 4,970.ปกติ 7,158.-

พิเศษ 4,250.ปกติ 6,120.-

พิเศษ 4,970.ปกติ 7,158.-

K-12731X-CP

K-16640X-CP

K-1117X-CP

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์นั่งยอง
แบบรูน้ำ�เข้าด้านหลัง

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
แบบรูน้ำ�เข้าด้านบน

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
แบบท่อตรง

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

ระยะท่อทางน้ำ�เข้าจากผนัง 94 มม.

ระยะท่อทางน้ำ�เข้าจากผนัง 96 มม.

ระยะท่อทางน้ำ�เข้าจากผนัง 148 มม.

สามารถปรับระยะติดตั้งข้อต่อ
(ระยะซ้าย - ขวา) ได้ 115-130 มม.

ใช้น้ำ� 6 ลิตรต่อการกด 1 ครั้ง

สามารถปรับระยะติดตั้งข้อต่อ
(ระยะซ้าย - ขวา) ได้ 115 -130 มม.

ใช้น้ำ� 6 ลิตรต่อการกด 1 ครั้ง
*แนะนำ�ให้ใช้กับสุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน
แบบฟลัช กะรัต รุ่น K-17921X

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ใช้น้ำ� 6 ลิตรต่อการกด 1 ครั้ง
*แนะนำ�ให้ใช้กับสุขภัณฑ์กะรัต
แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น เวอร์โก้ K-18838X

*แนะนำ�ให้ใช้กับสุขภัณฑ์กะรัต
แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น กนก K-17712X
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HAND SPRAY ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ
BEST

SELLER

พิเศษ 530.-

พิเศษ 360.-

พิเศษ 370.-

ปกติ 663.-

ปกติ 417.-

ปกติ 417.-

สีขาว

สีขาว

สีขาว

TOZZO : ทอสโซ่
K-72688X-WK

K-15780X-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ พร้อมสาย

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ พร้อมสายสแตนเลส

BRIO : บรีโอ
K-10372X-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ พร้อมสาย

พิเศษ 505.-

พิเศษ 525.-

ปกติ 589.-

ปกติ 610.-

สีโครเมี่ยม

สีโครเมี่ยม

K-5419X-CP

ZIGMA : ซิกม่า
K-76252X-CP

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ พร้อมสายสแตนเลส

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ พร้อมสายสแตนเลส

STOP VALVE วาล์วเปิดปิดน้ำ�

พิเศษ 290.-

พิเศษ 290.-

ปกติ 460.-

ปกติ 460.-

BLISS : บลิส
K-45528X-CP

AQUA : อะควา
K-45529X-CP

ORA :โอร่า
K-45530X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

พิเศษ 685.ปกติ 1,038.-

ผลิตจากทองเหลือง

พิเศษ 550.-

พิเศษ 430.-

ปกติ 835.-

ปกติ 642.-

K-17218X-CP

K-17217X-CP

K-17216X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบ 2 ทาง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�แบบ 2 ทาง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�

ผลิตจากทองเหลือง
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พิเศษ 290.-

ปกติ 460.-

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / สายฉีดชำ�ระ 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฉีดชำ�ระ สาย และขอแขวน

DRAIN สะดืออ่างล้างหน้า

พิเศษ 345.-

พิเศษ 345.-

ปกติ 396.-

พิเศษ 610.-

ปกติ 396.-

ปกติ 706.-

K-11680X-CP

K-11681X-CP

K-11682X-CP

สะดืออ่างล้างหน้า พร้อมลูกยางสายโซ่
(มีรูน้ำ�ล้น)

สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล๊อค
(มีรูน้ำ�ล้น)

สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด
(ไม่มีรูน้ำ�ล้น)

BEST

SELLER

พิเศษ 410.-

พิเศษ 630.-

ปกติ 471.-

ปกติ 728.-

K-11683X-CP

K-11684X-CP

สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด
(มีรูน้ำ�ล้น)

สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด
(มีรูน้ำ�ล้น)

WASTE TRAP ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า

พิเศษ 1,020.ปกติ 1,177.-

พิเศษ 895.ปกติ 1,038.-

K-11703X-CP

K-11704X-CP

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก
( ยาว 24 ซม.)

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี
( ยาว 25.5 ซม.)

ผลิตจากทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลือง

พิเศษ 1,245.ปกติ 1,445.-

พิเศษ 985.ปกติ 1,145.-

K-16953X-CP

K-16954X-CP

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก
( ยาว 39 ซม.)

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี
( ยาว 40.5 ซม.)

ผลิตจากทองเหลือง

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผลิตจากทองเหลือง
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SUPPLY HOSE สายน้ำ�ดี

พิเศษ 160.-

พิเศษ 165.-

ปกติ 182.-

ปกติ 187.-

K-1148938

K-1148939

สายน้ำ�ดีสแตนเลส แบบถัก 1/2”
สำ�หรับอ่างล้างหน้ายาว 14”

สายน้ำ�ดีสแตนเลส แบบถัก 1/2”
สำ�หรับอ่างล้างหน้ายาว 16”

พิเศษ 170.-

พิเศษ 175.-

ปกติ 193.-

ปกติ 198.-

K-1148940

K-1148941

สายน้ำ�ดีสแตนเลส แบบถัก 1/2”
สำ�หรับอ่างล้างหน้ายาว 18”

สายน้ำ�ดีสแตนเลส แบบถัก 1/2”
สำ�หรับอ่างล้างหน้ายาว 20”

SUPPLY ELBOW ข้อต่อทางน้ำ�

พิเศษ 585.-

พิเศษ 585.-

ปกติ 813.-

OVIA : โอเวีย
K-99088X-CP

TOZZO : ทอสโซ่
K-99089X-CP

ข้อต่อทางน้ำ�

ข้อต่อทางน้ำ�

ผลิตจากทองเหลือง
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ปกติ 813.-

ผลิตจากทองเหลือง

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

FLOOR DRAIN ตะแกรงกันกลิ่น

พิเศษ 548.-

พิเศษ 905.-

ปกติ 706.-

พิเศษ 1,565.-

ปกติ 1,166.-

ปกติ 2,022.-

K-76978X-CP

K-76979X-CP

K-76980X-CP

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม

หน้าแปลน 4 นิ้ว

หน้าแปลน 5 นิ้ว สำ�หรับวางกระเบื้อง

หน้าแปลน 12x4 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

พิเศษ 470.ปกติ 546.-

พิเศษ 330.ปกติ 375.-

พิเศษ 310.ปกติ 353.-

พิเศษ 310.ปกติ 353.-

K-5276X-CP

K-5277X-CP

K-5278X-CP

K-5279X-CP

ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง
ทรงเหลี่ยม แบบมีเกลียว

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส
ทรงกลม

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส
ทรงเหลี่ยม

ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส
ทรงเหลี่ยม

หน้าแปลน 3 นิ้ว

หน้าแปลน 4 นิ้ว

หน้าแปลน 4 นิ้ว

หน้าแปลน 4 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

สำ�หรับข้อต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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1

2 3
4

1. The Capital - เอกมัย-ทองหล่อ
2. The Ninth Tower
3. Ceil by Sansiri

5

4. ONYX Phaholyothin
5. Manor สนามบินน้ำ�
6. D2 บางแสน ชลบุรี
7. Aspire งามวงศ์วาน
8. Supalai Monte@Vieng Chiangmai

67

8
CONDO&BUILDING
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PROJECT REFERENCES

สุขภัณฑ์กะรัตและก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการมากมาย...ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

10
9

12 13
14

14. Golden Ville บางนา-กิ่งแก้ว
15. Golden Town - งามวงศ์วาน

11

9. Supalai Park ภูเก็ต
10. Golden Avenue แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
11. Casa Ville ราชพฤกษ์ - พระราม 5
12. Golden Prestique วัชรพล
13. Golden Town - ปิ่นเกล้า

15 16

17

16. The Colors บางนา
17. The Colors วงแหวน-รามอินทรา

RESIDENCE
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18
20

19
18. The Colors กาญจนาภิเษก
19. Casa Ville ศรีราชา
20. S Gate แจ้งวัฒนะ

21

22

21. Casa Ville ระยอง
22. Casa Seaside ระยอง หาดแม่รำ�พึง
23. Casa Condo ศรีราชา
24. Casa Grand มิตรสัมพันธ์ - ชลบุรี

23 24
RESIDENCE
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PROJECT REFERENCES

สุขภัณฑ์กะรัตและก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการมากมาย...ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

25
25. The Trust Town บ่อวิน
26. The Patio Seaview Bangsaen ชลบุรี

26
27

27. The Trust Baanpho ฉะเชิงเทรา
28. หมู่บ้านเอราวัณ ร้อยเอ็ด
29. Boonsiri Home บุรีรัมย์

28 29

30. หอประชุมกองทัพเรือ ราชนาวี
31. The Paseo mall

30

31
RESIDENCE&MALL
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WARRANTY CONDITION
เงื่อนไขการรับประกันก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์
1

การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง รอย
ขีดข่วน หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี อันเกิดจากการบำ�รุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่
ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำ�ทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ

2

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการรื้อถอน ซ่อม โดยช่างภายนอกก่อนการเคลมสินค้า

3

หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯจะเปลี่ยน หรือซ่อมแซม
เฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า

4

พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำ�คัญ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันสินค้าหาก
ไม่มีเอกสารดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน
ก๊อกน้ำ�ทุกประเภท :

ก๊อกน้ำ�อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ�อ่างล้างจาน ก๊อกน้ำ�อ่างอาบน้ำ� ก๊อกเดี่ยวติดผนัง รับประกัน 1 ปี

วาล์วภายในก๊อก :

เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก) รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ฟลัชวาล์ว :

รับประกัน 1 ปี

ชุดฝักบัว :
และอุปกรณ์อื่นๆ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ� อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ สะดืออ่างล้างหน้า ชุดท่อน้ำ�ทิ้ง
อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น สายน้ำ�ดี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รับประกัน 1 ปี)

หมายเหตุ
**ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำ�ให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการรื้อถอน/การบริการ
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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TIPS!! ในการดูแลรักษาก๊อกน้ำ�ให้ เงางาม อยู่เสมอ

วิธีการทำ�ความสะอาด
ใช้ฟองน้ำ�หรือผ้านุ่มกับสบู่อ่อน หรือน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ทำ�ความสะอาดให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด
เช็ดให้แห้ง ด้วยผ้านุ่มผิวละเอียดที่ไม่แห้งเกินไป
ควรใช้น้ำ�ยารักษาผิวโครเมี่ยมทำ�ความสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาผิวให้เงางามอยู่เสมอ

ข้อควรระวัง

ไม่ควร ทิ้งคราบน้ำ�ยาต่างๆ ลงบนผิวเคลือบจนแห้ง โดยไม่ได้ทำ�ความสะอาด
ห้าม

ใช้น้ำ�ยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างรุนแรง เช่น น้ำ�ยาที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอลิก น้ำ�ยาล้างพื้นห้องน้ำ�
ผงซักฟอก น้ำ�ยาขัดเงา ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�ที่ใช้กับกระเบื้อง และโถสุขภัณฑ์ ในการทำ�ความสะอาด
ก๊อกและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ�

หลีกเลี่ยง การใช้วัสดุที่มีผิวหยาบ หรือเส้นใยแข็ง ขัดลวดในการทำ�ความสะอาด เช่น แปรงขัด เส้นใยแข็ง
เพราะจะทำ�ให้ก๊อกเป็นรอยได้
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WARRANTY CONDITION
เงื่อนไขการรับประกันสินค้ากะรัต
1

เงื่อนไขการประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสียหายจากกการขนส่ง
การเคลื่อนย้าย การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำ�รุงรักษาสุขภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง การใช้ที่ผิดวิธี และการติดตั้งหรือ
ดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในสุขภัณฑ์ ท่อน้ำ�ทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ

2

ในกรณีที่มีตำ�หนิ ชำ�รุด ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้า
นั้น หรือเทียบเท่าโดยไม่คิดมูลค่าของสินค้าโดยจะต้องทำ�การพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ความรับผิดชอบของ
บริษัทครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการรื้อถอน ติดตั้งใหม่ หรือ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า

3

กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องแจ้งเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและได้รับการ
ยินยอมจากลูกค้าก่อนดำ�เนินการ

4

พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อขายเป็นสำ�คัญ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันสินค้าหาก
ไม่มีเอกสารดังกล่าว

อัตราค่าบริการเสริม
ค่าบริการฟรีในระยะเวลารับประกันสินค้า (เฉพาะปัญหาข้อบกพร่องเฉพาะที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น) หากหมด
ระยะเวลาประกันจะคิดค่าบริการ 200 บาท/ครั้ง ราคาเดียวกันทั้งในเขตกรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ค่าอะไหล่ฟรีในระยะเวลารับประกันสินค้า หากหมดระยะเวลาประกันคิดราคาตามใบราคาอะไหล่
ค่าซ่อมสุขภัณฑ์ 300 บาท/ชุด
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำ�ทั้งชุด 500 บาท/ชุด
ค่าบริการซ่อมโถสุขภัณฑ์อุดตันจากการใช้งานรวมถึงรื้อถอน 1,000 บาท/ชุด (ไม่รวมค่าอะไหล่)
ค่าติดตั้งโถสุขภัณฑ์ 1,000 บาท/ชุด ทั้งนี้ไ่ม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท/ชุด (ฟรีค่าเข้าบริการ)
ค่าซ่อมอ่างอาบน้ำ� / เปลี่ยนอุปกรณ์ 700 บาท/ชุด ฟรีค่าเข้าบริการ (ไม่รวมค่าอะไหล่)

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
สินค้าที่รับประกัน

ระยะเวลาประกัน

สุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า - โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย
และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ� เฉพาะวิเทรียสไชน่า

ตลอดอายุการใช้งาน*

ฝารองนั่ง

1 ปี

อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ�

1 ปี

เฉพาะอ่างอาบน้ำ� ถาดยืนอาบน้ำ� ผลิตจากอะคริลิก

7 ปี

ปั๊มและมอเตอร์ของอ่างน้ำ�วน

2 ปี

อุปกรณ์ต่างๆ ของอ่างอาบน้ำ� ธรรมดาและอ่างน้ำ�วน

1 ปี

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย

1 ปี

*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดหรือสีที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้

หมายเหตุ
ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำ�ให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้อง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการถอดรื้อ / การบริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับบนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีสุขภัณฑ์ Colors
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สีขาว

สีน้ำ�ทะเล

สีฟ้ากราเซียร์

สีงา

สีชมพูกุหลาบ

สีมณีแดง

สีน้ำ�เงิน

DIAMOND WHITE

PACIFIC BLUE

GLACIER BLUE

NATURAL

DUSTY ROSE

RUBY ROSE

OCEAN BLUE

TIPS!!

ในการดูแลรักษาและทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน

คำ�แนะนำ�เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด

เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดเหมาะสมกับการใช้งานกับสุขภัณฑ์ของท่าน
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โดย

ทดสอบบนผิวสุขภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก่อน
ล้างน้ำ�ออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด

เช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งและสะอาด เพื่อไม่ให้คราบละอองน้ำ�ติดอยู่บน
ผิวสุขภัณฑ์

ห้ามแช่น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์

ห้ามใช้วัสดุขัดผิวที่มีความแข็ง เช่น แปรงขัด แปรงทองเหลือง

หรือแผ่นขัด ในการทำ�ความสะอาด ควรใช้ฟองน้ำ�ชุบน้ำ�หมาดๆ หรือผ้าขนหนู

ทำ�ความสะอาดแทนอุปกรณ์ดังกล่าว

เทคนิคการทำ�ความสะอาดที่ดีคือ การล้างทำ�ความสะอาด ใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่อ่อนนุ่มเหมือนผลิตภัณฑ์ล้างจาน และควรทำ�
ความสะอาดโถสุขภัณฑ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

**ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากของจริงเนื่องจากการพิมพ์
**สินค้าที่จัดจำ�หน่ายไม่รวมก๊อกน้ำ� ฟลัชวาล์วและอุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Technical & Service Parts Center

ศูนย์บริการด้านเทคนิคและอะไหล่
พร้อมให้บริการทั้งสุขภัณฑ์ กะรัต และ ผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ ด้วยคุณภาพระดับสากล
บริการให้คำ�ปรึกษา แจ้งซ่อม ติดตั้ง จัดหาช่าง และ อะไหล่ ด้วยคุณภาพและความประทับใจ
ศูนย์แจ้งซ่อม

บริการให้คำ�ปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ซ่อมสินค้า เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คระบบ
การทำ�งานของตัวสินค้า

บริการอะไหล่

ศูนย์รวมอะไหล่แท้ครบวงจร ให้บริการอะไหล่
ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่

BANGKOK • กรุงเทพฯ

เวลาทำ�การ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

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

CHIANGMAI • เชียงใหม่

เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์์ 8.30 - 17.30 น.

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

SURATTHANI • สุราษฎร์ธานี
แนะนำ�การติดตั้ง

สาธิตการติดตั้ง ให้คำ�แนะนำ�ก่อนการติดตั้ง
และทดสอบการทำ�งาน ภายในศูนย์เพลินจิต
และให้คำ�แนะนำ�การติดตั้งในสถานที่จริง
สำ�หรับสินค้าที่ต้องการความชำ�นาญเป็นพิเศษ

เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Tel : 077 201 089, 081 843 0652

PHUKET • ภูเก็ต

เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Tel : 092 257 3849

จัดหาช่าง

ดำ�เนินงานโดยช่างที่ผ่านการอบรม
ตามมาตรฐานสากล
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KHON KAEN • ขอนแก่น

เวลาทำ�การ จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Tel : 092 257 3848

เพราะคุณเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับห้องน้ำ�

คุณจึงพบความสุข ได้ตลอดเวลา

Click
Click ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนฟังก์ชั่นสายน้ำ� ที่ถูกรวมไว้ในปุ่มเดียว

รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-6000 โทรสาร 0-2204-6298-9 ;
Call center 0-2204-6222 โทรสาร 0-2204-6220
Email : callcenterthailand@kohler.com

WWW.KARATSANITARYWARE.COM

WWW.ENGLEFIELDTHAI.COM

