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สุขภัณฑ์กะรัต
มั่นใจในคุณภาพ
www.karatsanitaryware.com

ลดสูงสุด 

40%





    บริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยปี พ.ศ. 2526 มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในฐ�นะผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยสุขภัณฑ์คุณภ�พ
ซึ่งผลิตภ�ยในประเทศเป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�งทั้งตล�ดในประเทศ และต่�งประเทศ โดยตลอดม� บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในก�ร
ควบคุมตรวจสอบคุณภ�พสินค้�สุขภัณฑ์กะรัต ซึ่งส�ม�รถสะท้อนให้เห็นถึงม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2539 และ ปี พ.ศ. 2543 บริษัท 
กะรัต สุขภัณฑ์ฯ เป็นโรงง�นผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของไทยร�ยแรกที่ได้รับประก�ศนียบัตรจ�ก ISO 9002 และจ�ก IAPMO Research and Testing, Inc. USA 
ต�มลำ�ดับแล้ว กะรัต ยังเป็นผู้นำ�ด้�นสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ� ซึ่งรุ่นประหยัดสูงสุดของกะรัต ส�ม�รถประหยัดน้ำ�ได้ถึง 3.75 ลิตร และในปี พ.ศ. 2545 บริษัท 
กะรัต สุขภัณฑ์ฯ ได้เข้�เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มห�ชน เพื่อยกระดับสินค้�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีม�ตรฐ�น
ต�มหลักส�กล และสร้�งม�ตรฐ�นให้กับผู้บริโภค 
    
    แองเกิลฟิลด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แองเกิลฟิลด์เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่ได้รับก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง ในด้�นสุขภัณฑ์
ห้องน้ำ� ทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยแนวคว�มคิดที่เน้นคุณภ�พและร�ค�ที่เป็นมิตร นอกจ�กนั้นแล้วผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ ยังสะท้อนถึง
คว�มเป็นเลิศด้�นฝีมือก�รออกแบบและนวัตกรรมล้ำ�สมัย รวมถึงคุณภ�พเหนือม�ตรฐ�นที่ผ่�นก�รทดสอบทุกชิ้น คุณจึงส�ม�รถมั่นใจได้ถึงคุณภ�พ
และคว�มคงทน แองเกิลฟิลด์เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อก�รพัฒน�นำ�เอ�วัสดุวิเทรียสไชน่� และคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ
ด้�นก๊อกน้ำ� เข้�ไปใช้ในก�รผลิตสินค้�แบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลจ�กก�รร่วมมือดังกล่�วทำ�ให้แองเกิลฟิลด์ส�ม�รถขย�ยธุรกิจไปสู่ภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วทั้ง
เอเชียและสร้�งให้แองเกิลฟิลด์กล�ยเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวล�อันรวดเร็ว

    ปัจจุบันบริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จำ�กัด (มห�ชน) และ ผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
และยังคงมุ่งมั่นนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้�อย่�งเสมอม�



SAVE
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เนื้อเซรามิกคุณภาพคงทน

ชำาระล้างอย่างมปีระสิทธิภาพ

ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย

ครบครันด้วยมาตรฐาน 

มีบริการหลังการขาย

ประหยัดน้ำาสูงสุด

นั่งสบาย ไม่เมื่อยล้า

อุปกรณ์หม้อน้ำาแข็งแรง ทนทาน

อุปกรณ์หม้อน้ำาแข็งแรง ทนทาน

ได้รับการไว้วางใจกว่า 30 ปี

เซรามิคเนื้อดีของสุขภัณฑ์กะรัตได้รับการเผา

ที่อุณหภูมิสูง ทำาให้มีค่าดูดซึมน้ำาต่ำา จึงไม่เป็น

แหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย พร้อมรับ

ประกันความทนทานตลอดอายุการใช้งาน*

สุขภัณฑ์ก ะรัตผ่านการทดสอบสินค้ าตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

จึงมั่นใจได้ในความสะอาดหมดจดของการชำาระ

ล้าง

ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ผสมผสาน

การออกแบบที่เรียบง่าย ทันสมัยและสวยงาม

เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำา

สุขภัณฑ์กะรัตได้รับการรับรองทั้งมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉลากเขียว 

และมาตรฐาน ISO

มั่นใจคุณภาพด้วยบริการหลังการขาย เพิ่ม

ความสะดวกสบาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

สุขภัณฑ์กะรัตคือผู้นำาในการคิดค้นสุขภัณฑ์

ที่ใช้น้ำาน้อยที่สุดเพียง 3.75 ลิตร โดยไม่

ลดทอนประสิทธิภาพในการชำาระล้าง

ออกแบบโดยคำานึงถึงสรีระของผู้ใช้งาน

เป็นหลัก โดยผ่านการวิจัยเพื่อให้ได้ความสูง

ที่เหมาะกับคนเอเชีย ไม่เมื่อยล้าขณะใช้งาน

อุปกรณ์หม้อน้ำาแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน 

ชิ้นส่วนอะไหล่หาซื้อง่าย

สุขภัณฑ์กะรัตใช้น๊อตยึดเชื่อมส่วนต่อระหว่าง

โถสุขภัณฑ์และหม้อน้ำามากถึง 3 จุด* เพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรง ทนทาน ให้กับตัวสุขภัณฑ์

จากจุดเริ่มต้นปี พ.ศ. 2526 และเข้าร่วมกับ

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน 

เพื่อยกระดับ นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ได้รับ

การไว้วางใจจากผู้บริโภค

กะรัตเหตุผลง่ายๆ ทำ�ไมถึงต้องเป็นสุขภัณฑ์

*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดหรือสีที่ ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไ่ม่อยู่ ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าว

**เฉพาะบางรุ่นสุขภัณฑ์
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แองเกิลฟิลด์ทำ�ไมต้องก๊อกน้ำ�

ก๊อกน้ำาแองเกิลฟิลด์ผิวเคลือบคงทน

เซรามิควาล์ว

ผลิตจากทองเหลือง

แบรนด์ชัั้นนำ�จ�กประเทศนิวซีแลนด์
ผิวเคลือบนิเกิลและโครเมี่ยม 
หน�กว่�ม�ตรฐ�น มอก. ถึง 2 เท่� 
ไม่หลุดล่อนและไม่เป็นสนิม

คงทนไม่รั่วซึม รับประกันว�ล์ว
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

คุณภ�พสูง ทนท�น แข็งแรง

ปากกรองน้ำาแบบเติมอากาศ
ป�กกรองน้ำ� (Aerator) แบบเติมอ�ก�ศ
เพิ่มฟองให้กับส�ยน้ำ� สัมผัสนุ่มมือ 
ประหยัดน้ำ�ม�กขึ้น  เทคโนโลยีจ�กประเทศเยอรมนี

ก๊อกน้ำ�และฝักบัวแองเกิลฟิลด์ทุกรุ่น
ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น
อุตส�หกรรมไทย (มอก.)

มอก. 2066-2552 
มอก.2067-2552

มั่นใจ..ไม่รั่วซึม รับประกันว�ล์วตลอดก�รใช้ง�น

มั่นใจ..กับสีผิวเคลือบ ที่ทนท�น ไม่หลุดลอก

มั่นใจ..ในประสิทธิภ�พใหม่ กับอุปกรณ์เพื่อก�รประหยัดน้ำ�

ว�ล์วเซร�มิคผ่�นก�รทดสอบ เปิด-ปิด ไม่่่ต่ำ�กว่� 350,000 ครั้ง
เหนือม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมถึง 3.5 เท่�

คว�มหน�ของชั้นผิวเคลือบนิกเกิล และโครเมี่ยมหน�กว่�ม�ตรฐ�น
อุตส�หกรรมถึง 2 เท่� ผ่�นก�รทดสอบพ่นละอองน้ำ�เกลือน�นกว่�
ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมถึง 3 เท่�

Water saving  อุปกรณ์เติมอ�ก�ศติดตั้งที่ป�กก๊อกน้ำ� (Aerator) 
นำ�เข้�จ�กประเทศเยอรมนี ช่วยให้ประหยัดน้ำ�ม�กขึ้น น้ำ�เป็นฟอง 
นุ่มมือ ลดเสียงน้ำ� และทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ย 

ใช้ง�นคงทน ไม่รั่วซึม

ว�ล์วเซร�มิคแบบหมุนเปิด-ปิด

ว�ล์วเซร�มิคแบบก้�นโยก

(Ceramic Valve System)

(Ceramic Cartridge System)

แบรนด์ชั้นนำ�
จ�กนิวซีแลนด์

มั่นใจในคุณภ�พ
และคว�มทนท�น

ผลิตจ�กทองเหลือง 
คุณภ�พสูง



เพียงซื้อสุขภัณฑ์กะรัตหรืออ่างล้างหน้ากะรัตรุ่นใดก็ได้
และก๊อกน้ำาแองเกิลฟิลดค์รบตามเงื่อนไขกำาหนด

วันนี้ - 30 กันยายน 2561

ซื้อครบ/ใบเสร็จ
6,500.-

15,000.-

30,000.-

100,000.-

180,000.-

ส่วนลด 100.-

บัตรของขวัญ หรือ คูปองส่วนลดเงินสด

ส่วนลด 200.-

ส่วนลด 500.-

ส่วนลด 2,000.-

รับฟรี สร้อยคอทองคำาหนัก 1 สลึง

รับทันที

สุขภัณฑ์กะรัต..มั่นใจในคุณภาพ
เงื่อนไขและข้อกำาหนด 
(1) โปรโมชั่นข้างต้นสำาหรับสุขภัณฑ์กะรัต อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำา หรืออุปกรณ์ประกอบห้องน้ำากะรัตและสินค้าแองเกิลฟิลด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อลดราคาหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้ (2) ส่วนลดและของแถมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (3) โปรโมชั่นข้างต้นสำาหรับสำาหรับรายการขายปลีกและร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดตามใบเสร็จ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 รางวัลเท่าน้ัน  (5) เง่ือนไขในการรับส่วนลดหรือรางวัลดังน้ี : บัตรของขวัญ Tesco Lotus สำาหรับร้านค้าบุญถาวรเซรามิคเท่าน้ัน / 
บัตรของขวัญดูโฮม สำาหรับร้านค้าดูโฮม / บัตรของขวัญ Tesco Lotus สำาหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น / คูปองส่วนลดสยามโกลบอลเฮ้าส์ สำาหรับร้านค้าสยามโกลบอลเฮ้าส์เท่านั้น / 
ส่วนลดเงินสด สำาหรับร้านค้าโฮมโปรดักซ์เซ็นเตอร์และร้านค้าท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน / ทองคำาหนัก 1 สลึงสำาหรับร้านค้าท่ีร่วมรายการซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทกำาหนดเท่าน้ัน (6) ไม่สามารถ
ใช้ใบเสร็จที่รวมมูลค่ากับสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าสุขภัณฑ์กะรัตและสินค้าแองเกิลฟิลด์ได้ (7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับโปรโมชั่นมูลค่าสูงสุดเพียงหนึ่งรายการและต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงในการรับโปรโมชั่นเท่่านั้น (7) เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด (8) หมดเขตโปรโมชั่นวันที่ 30 กันยายน 2561 (9) ราคาข้างต้นไม่รวมค่าติดตั้งและจัดส่ง 
(10) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีพนักงานขาย (11) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงใดๆ ตามสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

พิเศษ!!



*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
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พิเศษเพียง

6,290.-
ปกติ 9,440.-

รับฟรี!!

รับฟรี!!

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (พร้อมฝ�รองนั่งกันกระแทก)
รุ่น มูนสโตน ทู (K-72479X-S-WK)
ขน�ด 479 x 725 x 647 มม.

• สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวแบบหน้�ย�ว
• ดีไซน์หม้อน้ำ�ทันสมัย พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้�นข้�ง
• พร้อมระบบชำ�ระแบบ Washdown
• สะอ�ดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 4.5 ลิตร

รับฟรี!!  อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนผนัง
รุ่น ซอเรนโต้ (K-45355X-1-WK)
มูลค่� 1,215.-

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (พร้อมฝ�รองนั่งกันกระแทก)
รุ่น ไพน์ (K-99192X-S-WK)
ขน�ด 366 x 725 x 715 มม.

• สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวแบบหน้�ย�ว พร้อมปุ่มกดชำ�ระด้�นบน
• พร้อมระบบชำ�ระแบบ Siphonic Washdown
• สะอ�ดหมดจดด้วยน้ำ�เพียง 3/4.5 ลิตร

รับฟรี!! ชุดฝักฉีดชำ�ระ
พร้อมส�ยสแตนเลสและขอแขวน
รุ่น ซิกม่า (K-76252X-CP)
มูลค่� 505.-

พิเศษเพียง

7,290.-
ปกติ 11,705.-

ลดสูงสุด 
รับสายฝน 

เซตโดนใจ 1

เซตโดนใจ 2



Soothe Stimulate Soak Saturate

ผ่อนคล�ยกับ
ส�ยน้ำ�นุ่มนวลเฉพ�ะจุด

สดชื่นกับพลังกระตุ้น
แบบเกลียวส�ยน้ำ�

ชุ่มฉ่ำ�ด้วยส�ยน้ำ�
และละอองน้ำ�แบบสเปรย์

เพลิดเพลินด้วยส�ยน้ำ�ที่นุ่มนวล 
บ�งเบ� และ สดชื่น ดั่งส�ยฝน

ส�ยน้ำ�นุ่มนวล พลังกระตุ้น สเปรย์ชุ่มฉ่ำ� ส�ยฝน

8

ชุ่มฉ่ำ�กับส�ยน้ำ�ดุจส�ยฝนกับ
  ฝักบัวส�ยอ่อน 4 ระดับ

Click

รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ชุดฝักบัวส�ยอ่่อน 4 ระดับ
พร้อมขอแขวน
รุ่น คลิก  (K-23178X-CP)

ปกติ 1,755.-

พิเศษ

1,090.-

Click button Technology 
Way experiences4

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ฝักบัว 1 ชุด ประกอบด้วย หัวฝักบัว สาย และขอแขวน 
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เซตถูกใจ

พิเศษ

เซตถูกใจ

+

+

ปกติ 1,490.-

พิเศษทั้งชุดเพียง

990.-

ปกติ 840.-

พิเศษทั้งชุดเพียง

499.-

ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 1 ระดับ
พร้อมส�ยและขอแขวน
รุ่น บีท (K-24004X-CP)
ขน�ดหัวฝักบัว 90 มม.

ปกติ 800.-

ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
สำ�หรับฝักบัวส�ยอ่อน
รุ่น บรีโอ (K-77152X-4CD-CP)

ปกติ 690.-

1

2

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ
พร้อมส�ยและขอแขวน
K-5419X-CP
สีโครเมี่ยม

ปกติ 550.-

ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบเข้� 1 ออก 1 Single Control
รุ่น บลีส (K-45528X-CP)

ปกติ 290.-

1

2

ชุ่มฉ่ำ�รับส�ยฝน

กับแองเกิลฟิลด์

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
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ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 4 ระดับ
พร้อมส�ยและขอแขวน
รุ่น บีท
K-76765X-CP

ขน�ดหัวฝักบัว 110 มม.

ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 1 ระดับ
พร้อมส�ยและขอแขวน
รุ่น เซส
K-22396X-CP

ขน�ดหัวฝักบัว 84 มม.

ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ
พร้อมส�ยและขอแขวน
รุ่น ไพน์
K-76232X-CP

ขน�ดหัวฝักบัว 100 มม.

พิเศษ

990.-
ปกติ 1,525.-

พิเศษ

499.-
ปกติ 705.-

พิเศษ

630.-
ปกติ 995.-

รูจ่�ยน้ำ�ทำ�จ�กย�ง ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย 
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มย�งของฝักบัว

หัวฝักบัวผลิตจ�กพล�สติก ABS 
ไม่นำ�คว�มร้อน ทนท�นต่อก�รใช้ง�น

พิเศษกว่าด้วย

ชุดร�วเลื่อน ทรงกลม
คว�มย�ว 60 ซม.
K-45362X-CP

พิเศษ

795.-
ปกติ 1,170.-

ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ� แบบก้�นโยก
สำ�หรับฝักบัวส�ยอ่อน
รุ่น เซียรา
K-21889X-4CD-CP

พิเศษ

729.-
ปกติ 1,285.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น



เซ็ตส
ุดคุ้ม

BEST
SELLER
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ชุดก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�
พร้อมอุปกรณ์
รุ่น บลิส
K-76771X-CP

พิเศษ

1,279.-
ปกติ 1,780.-

ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
รุ่น อะควา
K-45529X-CP

พิเศษ

255.-
ปกติ 290.-

ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ
พร้อมส�ยและขอแขวน
รุ่น ทอสโซ่
K-72688X-WK

พิเศษ

379.-
ปกติ 555.-

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่�งล้�งหน้� แบบกระปุก
(ย�ว 24 ซม.)
K-11703X-CP

พิเศษ

629.-
ปกติ 1,020.-

ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบเข้� 1 ออก 2 Single Control
K-17217X-CP

พิเศษ

379.-
ปกติ 570.-

ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่�งล้�งหน้�แบบกระปุก
(ย�ว 25.5 ซม.)
K-11704X-CP

พิเศษ

579.-
ปกติ 895.-

*ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น



บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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 โทรสาร 02 204 6298-9

Call Center 02 204 6222 โทรสาร 02 204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com  www.kohlerthai.com


