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CERTIFIED
QUALITY BADGES

Slowly Silence

WARRANTY  
ANTI-BREAK
ฝารองนั่งรับน้ำาหนัก 200 กก.
ไม่แตกหักง่าย  
รับประกันการกระแทก 1 ปี

SUpER VALUE
วัสดุแก้วอบนิรภัย Tempered Glass แข็งแรงและ
ปลอดภัยด้วยความหนา 15 มม. เมื่อแตกจะมีลักษณะ
คล้ายเม็ดข้าวโพด ไม่มีคมอ่างแก้วใส แวววาว เรียบเนียน  
เสมอกัน พิถีพิถันในการผลิต ไม่มีบิ่นตามขอบมุม และ
ใช้เทคโนโลยี่การเคลือบสีอ่างที่คงทน เอื้อประโยชน์
ใช้สอย ให้ง่ายต่อการเก็บของใช้ประจำาวัน ด้วยชั้นวาง
ของที่ออกแบบอย่างหรูหรา กลมกลืนกับตัวอ่าง

SUpER DURABLE
ผลิตจากอะคริลิค เกรดเอ ขาว แวววาวสูง ไม่เปลี่ยสี  
หรือซีดจาง เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยไฟเบอร์กลาส  
ยากต่อการแตกร้าว พื้นผิวอ่างอาบน้ำาแบบลอยตัว 
เรียบเนียน ทำาความสะอาดง่าย

pREMIUM 
FLUSh  
SYSTEM
รับประกันฟลัชวาล์วหม้อน้ำา 2 ปี
(การรับประกันต้องเป็นไปตาม 
เงื่อนไขของบริษัทฯ)

pREMIUM FLUSh SYSTEM
WaTer save 3/6 lpF เลือกชำาระได้
ทั้ง 3 และ 6 ลิตร ต่อครั้ง ประหยัดน้ำา
ปรับปริมาณน้ำาชำาระได้ตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน
(สำาหรับรุ่นที่ระบุ)

100,000 TIMES
ผ่านการทดสอบความทนทาน
ของบานพับของฝารองนั่ง ด้วยการ
เปิด - ปิด จำานวน 100,000 ครั้ง

SLOWLY SILENCE
ฝารองนั่งปิดนุ่มนวล ป้องกัน 
การกระแทกเพื่อความปลอดภัย
(สำาหรับรุ่นที่ระบุ)

FLUSh VALUE WARRANTY
ฟลัชวาล์ว sCHell ผลิตจาก
ประเทศเยอรมนี รับประกัน 5 ปี

SERIES 8
พลังฟลัชแบบกดชำาระล้างคร้ังเดียว
ผ่านมาตรฐานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา

pOSTURE DESIGN
โถสุขภัณฑ์ออกแบบเข้ากับสรีระ 
นั่งสบาย

VITREOUS ChINA
รับประกันตัวสุขภัณฑ์ viTreous 
CHina ไม่แตกร้าวตลอดอายุการ
ใช้งาน (การประกันต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัท) 

SUPER
DESIGN

SUpER DESIGN
ตัวตู้ด้านนอกพ่นสีด้วยระบบ uv ด้านในเคลือบ 
เมลามิน ด้วยวิธีสูญญากาศ ด้านข้างของแผ่นไม้ 
ปิดขอบป้องกันน้ำาซึมเข้า ทำาให้ทนทานต่อการ
ใช้งาน บานตู้แบบ soFT ปิดนุ่มนวล ไม่กระแทก
ให้เกิดเสียงดัง ดีไซน์ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย
อย่างลงตัว และออกแบบให้ติดตั้งง่าย

ANTI- 
BACTERIAL
สะอาดไร้คราบไร้กล่ิน เพราะผสมสาร
ต้านแบคทีเรีย และเคลือบทุกอณูของ
ผิวสุขภัณฑ์ จึงเรียบเนียนแม้แต่ด้าน
ในและตามขอบ สิ่งสกปรกจึงหลุด
ออกง่าย ปลอดภัยจากแบคทีเรีย 
เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว

hURRICANE FLUSh
กดเพียงครั้งเดียวก็สะอาดหมดจด 
รวดเร็ว ไม่เหลือคราบ ด้วยชุด 
ฟลัชวาล์ว ขนาดใหญ่ทรงพลัง 
มาตรฐานยุโรป ที่มีพลังขับเคลื่อน 
ของน้ำาให้ชำาระล้างได้หมดจดที่สุด

SUpER pREMIUM
ลูกล้อคู่บนและล่าง เลื่อนเปิด-ปิด สะดวก รับประกัน 
คุณภาพ ไม่แตก 1 ปี เต็ม กระจกนิรภัย (Tempered 
Glass) ปลอดภัยและแข็งแรงด้วยความหนา 4-7 มม. 
ท่อน้ำาทิ้งมาตรฐานยุโรป ขนาดใหญ่ 9 ซม. น้ำาไหลลง
หมดจดรวดเร็ว กันกลิ่น 2 เท่า และกันเศษอุดตันด้วย
ตะแกรงเสริมภายใน ท่อยางแบบยืดได้ติดตั้งสะดวก
เบาแรงในการเปิด-ปิด และปิดได้แนบสนิท

ตู้เฟอร์นิเจอร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น 
QUEENSWOOD ผลิตจาก pLY WOOD  
ไม่พ่นสี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลก)
- ทนน้ำา 100% สำาหรับรุ่น QueensWood ที่ผลิตจาก 
 เมลามีน วีเนียเท่านั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์ ที่ตัวตู้  
 รับประกันตัวตู้ น้ำาไม่ซึมเข้า 1 ปี
-  รางลิ้นชัก ปิดได้นุ่มนวล ไม่กระแทกเสียงให้เกิดเสียงดัง  
 รับประกัน 1 ปี
-  ตัวอ่างเซรามิค รับประกันไม่ร้าว หรือราน  
 ตลอดอายุการใช้งาน
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aquaflex นำ�เสนอแนวคิด ImagInatIon flow  ให้คุณเลือกดีไซน์ ที่บ่งบอกสไตล์ที่เป็นคุณอย่�งแท้จริง ไม่ว่�จะเป็นห้องไหนในบ้�นที่อบอุ่นของคุณ 
คุณก็คงอย�กจะมีคว�มสุขกับทุกๆ ห้องที่คุณได้สรรสร้�งจินตน�ก�ร และออกแบบทุกห้องด้วยตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ� ซึ่งเป็นหนึ่งที่สำ�คัญ 
ไม่น้อยไปกว่�ห้องใดๆ  จุดเด่นของสุขภัณฑ์ aquaflex คือ ดีไซน์ ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ต้องก�รคว�มใหม่ของชีวิต และมี ไลฟ์สไตล์ ที่ชัดเจน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีดีไซน์โดดเด่น ที่ช่วยยกระดับก�รตกแต่งห้องน้ำ�ให้ดูทันสมัย คุณจะต้องถูกใจกับง�นดีไซน์ของสุขภัณฑ์ aquaflex ที่สุด CHIC  
และ Intrend โดยยังคงเพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัยและวัสดุที่คุณภ�พจ�กก�รคิดค้นและพัฒน� นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภ�พ 
ก�รชำ�ระล้�งได้เต็มที่และก�รออกแบบที่คำ�นึงถึง คว�มสบ�ยของสรีระและก�รใช้ง�นและประโยชน์ใช้สอยที่สะดวก ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่  
ที่ต้องก�รคว�มหรูหร�และทันสมัย aquaflex จึงมีให้เลือกหล�กหล�ยแบบเพื่อคว�มลงตัวกับจินตน�ก�รก�รออกแบบของคุณ   

ปลดปล่อยจินตนาการของคุณไปกับสุขภัณฑ์อาควาเฟลค 
ด้วยความหลากหลายของอาควาเฟลค ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ที่หลากหลายของสินค้าแต่ละกลุ่ม หรือขนาดที่แตกต่างกันไป 
ทำาให้คุณสามารถปลดปล่อยจินตนาการในการเลือกสรรห้องน้ำา
ให้เข้าชุดกันได้ด้วยใจคุณเองอย่างไร้ขีดจำากัด

IMAGINATION 
FLOWS
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VICTORIA

BDF6000
อ่างล้างหน้าเซรามิค รุ่น viCToria 
ขนาด 119 x 56 x 85 ซม.  
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ 
สะดืออ่างและท่อน้ำาทิ้ง

ราคา 33,020.-
พิเศษ 28,070.-

BDF1006/06
ตู้เก็บของด้านข้าง 
แบบตั้งพื้น 
ขนาด 55 x 41 x 155 ซม.

 
ราคา 15,160.-
พิเศษ 12,890.-

BDF1006/01
กระจกส่องหน้า 
ขนาด 118 x 60 ซม.  
พร้อมโทรทัศน์ 
และเครื่องเล่น dvd

ราคา 27,520.-
พิเศษ 23,400.-

BDF1006/02
กระจกส่องหน้า 
ขนาด 118 x 60 ซม.

 
 
ราคา 7,750.-
พิเศษ 6,590.- 

TIARA

BDFA2016/01
กระจกส่องหน้า 
ขนาด 75 x 82 ซม.

ราคา 8,350.-
พิเศษ 7,100.-

BDF7000
อ่างล้างหน้าเซรามิค รุ่น Tiara 
ขนาด 80 x 49 x 85 ซม. 
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ 
สะดืออ่างและท่อน้ำาทิ้ง

ราคา 30,340.-
พิเศษ 25,790.-

BDFA2016/04
ตู้เก็บของด้านข้าง 
แบบตั้งพื้น 
ขนาด 49 x 35 x 120 ซม. 

ราคา 28,120.-
พิเศษ 23,900.-

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า
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OLIVIA ANASIA

BDFA2033/01
กระจกส่องหน้า 
ขนาด 80 x 80 ซม.

ราคา 9,400.-
พิเศษ 7,990.-

BDF8000
อ่างล้างหน้าหินเทียม รุ่น olivia 
ขนาด 100 x 51 x 85 ซม.  
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ  
สะดืออ่างและท่อน้ำาทิ้ง

ราคา 40,210.-
พิเศษ 34,180.-

BDF1012/01
กระจกส่องหน้า 
ขนาด 100 x 75 ซม.

ราคา 5,400.-
พิเศษ 4,590.-

BDF9000
อ่างล้างหน้าเซรามิค รุ่น anasia 
ขนาด 110  x 48 x 92 ซม.  
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ  
สะดืออ่างและท่อน้ำาทิ้ง

ราคา 28,560.-
พิเศษ 24,280.-

BDF1012/04
ตู้เก็บของด้านข้าง 
แบบตั้งพื้น 
ขนาด 60 x 44 x 157.5 ซม.

 
ราคา 17,990.-
พิเศษ 15,290.-

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า
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RAFELA

MIRROR 6022
กระจกส่องหน้า 
พร้อมตู้เก็บของ

ราคา 8,990.-
พิเศษ 7,990.-

BDF6022
อ่างล้างหน้าหิน แบบแขวนกำาแพง 
(อ่างล้างหน้าทำามาจากหินเทียม) 
ขนาด 45 x 50 ซม.

ราคา 21,590.-
พิเศษ 19,990.-

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

WhITE SILVER LINE

NEW ARRIVAL 
WhITE SILVER LINE

สีขาวเงิน

T345645-CWS
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของใต้อ่างล้างหน้า  
แบบเปิดสองบาน สีขาวลายเงิน ขนาด 
56x33.5x45 ซม. (คู่ อ่าง QW7020656)  
ราคา 12,900.-   พิเศษ 5,990.-

QW-70206560
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิคสีขาว  
ขนาด 60x46x19 ซม. 
(คู่ อ่าง T34564-CWs)

ราคา 5,900.-   พิเศษ 2,000.-

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

ตู้กว้าง 60 ซม.
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YTG44-060
ตู้ล้างหน้าแขวนพร้อมกระจกตู้ด้านข้างครบชุด mixma

• YM555-60 กระจกส่องหน้าหนา 4 มม. พร้อมหิ้ง
• YT44-60 อ่างล้างหน้าเซรามิค

• YG44-060 ตู้เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชัก 2 ชั้น soft closed

• YGH44-060 ตู้ข้าง soft closed

• พ่นสีเคลือบเงา ทนความชื้นมากขึ้น 2 เท่า

ปกติ 21,990.-   พิเศษ 17,990.-

ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำาให้แห้ง 
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำาโดยตรง 
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม 
ยาวนานขึ้น

WhITE OAK WhITE ShINY

p507912-WOAK
main Cabinet 
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ 
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น 
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย 
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำา 
มากขึ้น 3 เท่า ลิ้นชักเปิดปิด  
ด้วยระบบ soft closed 
ขนาด 790 x 500 x 500 mm.

ราคา 18,900.-
พิเศษ 10,900.-

MC801280-WOAK
mirror Cabinet 
เฉพาะตู้กระจกส่องหน้าพร้อมตู้เก็บของ 
ขนาด 800 x 120 x 800 mm.

ราคา 16,900.-
พิเศษ 6,900.-

982080
Basin 
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค 
ขนาด 820 x 460 x 170 mm.

ราคา 14,900.-
พิเศษ 4,000.-

OR556012-CWS
main Cabinet 
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ 
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น 
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย 
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำา 
ลิ้นชักเปิดปิด  
ด้วยระบบ soft closed 
ขนาด 600 x 460 x 550 mm.

ราคา 15,900.-
พิเศษ 6,990.-

ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำาให้แห้ง 
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำาโดยตรง 
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม 
ยาวนานขึ้น

ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำาให้แห้ง 
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำาโดยตรง 
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม 
ยาวนานขึ้น

WhITE SILVER BROWN OAK

p559912-BROAK
main Cabinet 
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ 
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น 
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย 
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำา 
มากขึ้น 3 เท่า ลิ้นชักเปิดปิด  
ด้วยระบบ soft closed 
ขนาด 990 x 455 x 550 mm.

ราคา 19,900.-
พิเศษ 11,900.-

MC801280-BROAK
mirror Cabinet 
เฉพาะตู้กระจกส่องหน้าพร้อมตู้เก็บของ  
ขนาด 800 x 120 x 800 mm.

ราคา 15,900.-
พิเศษ 6,900.-

953060
Basin 
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค 
ขนาด 615 x 476 x 166 mm.

ราคา 9,900.-
พิเศษ 3,000.-

982100
Basin 
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค 
ขนาด 100 x 460 x 170 mm.

ราคา 15,900.-
พิเศษ 5,000.-

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

A 
อ่า

งล
้าง

หน
้า

ตู้กว้าง 60 ซม. ตู้กว้าง 60 ซม.ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร ตู้กว้าง 80 ซม.

สีขาวเงิน
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WASh BASIN WITh CABINET  ตู้ล้างหน้าเฟอร์นิเจอร์

YTG80A-100
อ่างล้างหน้าเซรามิคพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ iris ตัวตู้ด้านนอกพ่นสี 
ด้วยระบบ uv ด้านในเคลือบเมลามิน ด้วยวิธีสุญญากาศด้านข้างของแผ่นไม้ 
ปิดขอบป้องกันน้ำาซึมเข้า ขนาด 100 x 50 x 90 cm.

• พ่นสีเคลือบเงา ทนความชื้นมากขึ้น 2 เท่า

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 19,990.-   พิเศษ 17,999.-

YTG04-100
อ่างล้างหน้าเซรามิคพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ Homer 
ตัวตู้ด้านนอกพ่นสีด้วยระบบ uv ด้านในเคลือบเมลามิน 
ด้วยวิธีสุญญากาศ ด้านข้างของแผ่นไม้ปิดขอบป้องกันน้ำาซึมเข้า 
ขนาด 100 x 50 x 90 cm.

• พ่นสีเคลือบเงา ทนความชื้นมากขึ้น 2 เท่า

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 19,990.-   พิเศษ 17,999.-

100A-L
ชุดตู้อ่างล้างหน้าขาตั้ง ขนาด 100 x 46 x 55 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 19,990.-   พิเศษ 10,990.-

80K-K
ชุดตู้อ่างล้างหน้าแขวน ขนาด 80 x 46 x 50 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 15,900.-   พิเศษ 7,990.-

W7038
อ่างล้างหน้าตั้งพื้น พร้อมตู้เก็บของรุ่น FlY ขนาด 80 x 46 x 85 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 15,450.-   พิเศษ 9,990.-
NEW 
available

NEW 
available

NEW 
available

NEW 
available

อ่างล้างหน้าพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์สี EARTh TONE

YTG22-080
ตู้ล้างหน้าแขวนสีโอ๊คไม้ okley ตัวตู้ mFC Board เคลือบเมลามิน 
ปูวีเนียร์ กันน้ำาได้ดี ขนาด 80 x 49.5 x 68 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 14,990.-   พิเศษ 9,990.-

YTG31-075
ตู้ล้างหน้าแขวนสีบิชไม้ Beshey ตัวตู้ mFC Board เคลือบเมลามิน  
ปูวีเนียร์ กันน้ำาได้ดี ขนาด 75 x 45 x 50 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 14,990.-   พิเศษ 9,990.-

80A-L
ชุดตู้อ่างล้างหน้าขาตั้ง ขนาด 80 x 46 x 70 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 18,900.-   พิเศษ 9,990.-

60A-K
ชุดตู้อ่างล้างหน้าแขวน ขนาด 60 x 46 x 55 cm.

ข้อแนะนำา : ควรเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้

ปกติ 16,900.-   พิเศษ 6,990.-
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ตู้กว้าง 80 ซม.

ตู้กว้าง 80 ซม. ตู้กว้าง 80 ซม.

ตู้กว้าง 80 ซม.

ตู้กว้าง 60 ซม.

ตู้กว้าง 75 ซม.

พ่นสีเคลือบเงา 
ทนความชื้น 
มากขึ้น 2 เท่า

ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร

ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร

ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร
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AQ10330/5533
lavatory with  
full pedestal รุ่น Kara  
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 610 x 500  
x 850 mm.

ปกติ 5,690.-
พิเศษ 3,900.-

AQ10555/5555
lavatory with  
full pedestal  
รุ่น unya  
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 550 x 430 
x 830 mm.

ปกติ 2,240.-
พิเศษ 1,490.-

AQ10989/5599
lavatory with  
full pedestal 
รุ่น mler  
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 500 x 425  
x 855 mm.

ปกติ 1,865.-
พิเศษ 1,190.-

AQ10900/5500
lavatory with full 
pedestral รุ่น Tomo 
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 575 x 470  
x 680 mm. 

ปกติ 3,190.-
พิเศษ 1,990.-

XL SIZE

WASh BASIN WITh FULL pEDESTAL อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง

AQ10123/5525
lavatory with full 
pedestral รุ่น leno 
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 575 x 440  
x 815 mm. 

ปกติ 1,690.-
พิเศษ 1,490.-

AQ10808/5541
lavatory with  
full pedestal รุ่น oval 
ขนาด 560 x 430 
x 830 mm. 

ปกติ 2,900.-
พิเศษ 1,990.-

AQ10789/5549
lavatory with full 
pedestral รุ่น lemon 
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 
ขนาด 460 x 560 
x 850 mm. 

ปกติ 1,690.-
พิเศษ 1,490.-

AQ10709/5506
lavatory with 
full pedestal รุ่น Ber  
ขนาด 600 x 500  
x 850 mm. 

ปกติ 3,590.-
พิเศษ 2,090.-

AQ 10523/5578
lavatory with 
full pedestal รุ่น lion  
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง  
ขนาด 550x430x845 mm. 

ปกติ 2,290.-
พิเศษ 1,490.-

AQ13999
one piece lavatory  
รุ่น diamond 
อ่างล้างหน้าชิ้นเดียว 
ตั้งพื้น ทรงเพชร มีรูก๊อก 
ขนาด 510 x 510 x 865 mm. 
(อ่างล้างหน้ามีรูน้ำาล้น)

ปกติ 18,990.- 
พิเศษ 13,990.-

AQ13841
one piece lavatory  
รุ่น squaro 
อ่างล้างหน้าชิ้นเดียว 
ตั้งพื้น ทรงหลี่ยม มีรูก๊อก 
ขนาด 510 x 450 x 850 mm. 
(อ่างล้างหน้ามีรูน้ำาล้น)

ปกติ 15,850.- 
พิเศษ 9,990.-

AQ13367
one piece lavatory  
รุ่น diamond 
(v) อ่างล้างหน้าชิ้นเดียว 
ตั้งพื้น ทรงเพชร ไม่มีรูก๊อก 
ขนาด 510 x 510 x 865 mm. 
(อ่างล้างหน้าไม่มีรูน้ำาล้น)

ปกติ 18,990.-    
พิเศษ 13,990.-

AQ13346
one piece lavatory 
รุ่น raudo 
อ่างล้างหน้าชิ้นเดียว 
ตั้งพื้น ทรงกลม มีรูก๊อก 
ขนาด 520 x 515 x 840 mm. 
(อ่างล้างหน้ามีรูน้ำาล้น)

ปกติ 15,850.-    
พิเศษ 9,990.-

วาดตำาแหน่งอ่างบนพื้น หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว 
จึงติดตั้งอ่างเข้ากับผนัง

ใส่อุปกรณ์และน๊อตยึด ติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งก๊อกตามตำาแหน่งบนอ่าง ติดตั้งท่อน้ำาทิ้ง

061801C
(v) ก๊อกล้างหน้าผสม  
ขึ้นจากพื้น round

ปกติ 25,900.-   
พิเศษ 19,900.-

ONE pIECE WASh BASIN อ่างล้างหน้าชิ้นเดียว

ONE pIECE WASh BASIN ก๊อกน้ำา ขึ้นจากพื้น

174

40x40

12
00

aQ13841aQ13999 aQ13346aQ13367
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NEW NEW NEW



18 19

XL SIZE
AQ20777/5577
lavatory with half pedestal รุ่น seka  
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขาครึ่ง 
ขนาด 610 x 500 x 540 mm.

ปกติ 5,690.-
พิเศษ 3,900.-

20412/5549 
lavatory with full pedestal รุ่น Ber  
ขนาด 600 x 500 x 430 mm.

ปกติ 3,590.-
พิเศษ 2,090.-

AQ20889/5588
lavatory with half pedestal รุ่น anna 
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขาครึ่ง  
ขนาด 545 x 490 x 520 mm.

ปกติ 2,240.-
พิเศษ 1,490.-

AQ20200/5544
lavatory with half pedestal รุ่น Zara 
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขาครึ่ง 
ขนาด 550 x 465 x 490 mm.

ปกติ 2,290.-
พิเศษ 1,390.-

WASh BASIN WITh hALF pEDESTAL อ่างล้างหน้าแบบขาแขวน

15667/50079
(v) อ่างล่างหน้าตั้งพื้น พร้อมชั้นวางของ 
ขาสแตนเลส ขนาด 95 x 50 x 88 cm.

ปกติ 10,800.-   
พิเศษ 7,500.-
*ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา และอุปกรณ์

14359/50044
(v) อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมชั้นวางของ 
ขาสแตนเลส ขนาด 96 x 50 x 50 cm.

ปกติ 9,360.-   
พิเศษ 6,500.- 
*ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา และอุปกรณ์

15554/50088
อ่างล่างหน้าตั้งพื้น  พร้อมชั้นวางของ 
ขาสแตนเลส ขนาด 74 x 50 x 87 cm.

ปกติ 9,360.-    
พิเศษ 6,500.-
*ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา และอุปกรณ์

14743/50010
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมชั้นวางของ 
ขาสแตนเลส ขนาด 74 x 50 x 50 cm.

ปกติ 7,920.-    
พิเศษ 5,500.- 
*ราคาไม่รวมก๊อกน้ำา และอุปกรณ์

CERAMIC WASh BASIN อ่างล้างหน้าเซรามิค ขาตั้งสแตนเลส
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Q : การทำาความสะอาดสุขภัณฑ์ที่มีคราบน้ำา 
ฝังแน่นมาเป็นเวลานาน สามารถทำาได้ง่ายๆ 
โดยไม่ต้อง ออกแรงขัดไม่ต้องใช้วัสดุหยาบๆ 
ทำาร้ายสุขภัณฑ์ ให้เกิดริ้วรอย สามารถทำาได้
อย่างไร 

a : ทำาได้โดยการใช้น้ำายาทำาความสะอาด
รถยนต์ ทาทิ้งไว้ แล้วล้างออก สุขภัณฑ์จะ 
เงางามและส่องแสงสดใสออกมา

AQ30988
lavatory Wall hung รุ่น onva 
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขนาดเล็กพร้อมสะดือ 
ขนาด 410x365x170 mm.

ปกติ 615.-   พิเศษ 399.-
แถมฟรี สะดืออ่าง B-2

S SIZE M SIZE
AQ40009
lavatory Wall hung รุ่น dewa 
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขนาดกลาง 
ขนาด 520 x 445 x 185 mm.

ปกติ 1,730.-   พิเศษ 599.-

LAVATORY WALL hUNG อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
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AQ89555
(Q)lavatory top Bowl รุ่น rinus 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 395 x 395 x 120 mm.

ปกติ 2,490.-   พิเศษ 1,990.-

AQ89778
lavatory top Bowl รุ่น laleeka  
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 465 x 465 x 155 mm 
• มีรูก๊อกน้ำาบนอ่าง

ปกติ 2,490.-   พิเศษ 1,990.-

AQ89665
lavatory top Bowl รุ่น deska 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 430 x 430 x 165 mm.

ปกติ 2,490.-   พิเศษ 1,990.-

AQ89666
lavatory top Bowl รุ่น Bundes 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 420 x 420 x 165 mm. 

ปกติ 2,490.-   พิเศษ 1,990.-

AQ89699
(Q)lavatory top Bowl รุ่น denver 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 405 x 405 x 150 mm.

ปกติ 2,490.-   พิเศษ 1,990.-

AQ89123 
(Q)lavatory top Bowl รุ่น dream 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 415 x 415 x 130 mm.

ปกติ 2,990.-   พิเศษ 2,590.-

ARTISTIC BOWL อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงกลม

AQ55000
ที่ใส่กระดาษชำาระเซรามิค พร้อมแกน

ปกติ 240.-   พิเศษ 165.-

AQ55050
ที่วางสบู่เซรามิค

ปกติ 240.-   พิเศษ 150.-

AQ55080
ราวพาดผ้าเซรามิค

ปกติ 480.-   พิเศษ 250.-

อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำา
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AQBG89955
lavatory top Bowl รุ่น maros 
(v) อ่างล้างหน้า semi-recess 
ขนาด 560 x 405 x 185 mm. 

ปกติ 3,290.-
พิเศษ 2,590.-

AQBG89977
lavatory top Bowl รุ่น Kate 
(v) อ่างล้างหน้า semi-recess 
ขนาด 445 x 445 x 165 mm. 

ปกติ 2,890.-
พิเศษ 2,290.-

AQ89898
(v)lavatory top Bowl รุ่น Grady 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 435 x 435 x 180 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำาบนอ่าง

ปกติ 2,590.-
พิเศษ 2,290.-

SEMI RECESS LAVATORY TOp BOWL COUNTER อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ / สำาหรับห้องน้ำาที่มีเคาเตอร์ปูนขนาดแคบ

AQ50988

lavatory counter รุ่น Karos 
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ 
ขนาด 560 x 470 x 200 mm.

ปกติ 1,360.-
พิเศษ 1,090.-

AQ60077

lavatory under counter รุ่น vedam 
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ ทรงเหลี่ยม 
ขนาด 510 x 380 x 185 mm.

ปกติ 2,160.-
พิเศษ 1,500.-

AQ60899

lavatory under counter รุ่น dama 
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ ทรงมน 
ขนาด 550 x 390 x 185 mm.

ปกติ 1,860.-
พิเศษ 1,290.-

ฝังบนเคาน์เตอร์ ฝังใต้เคาน์เตอร์

INSERTED BASIN อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์
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AQ89637
(v)lavatory top Bowl รุ่น lotus 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 410 x 410 x 140 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 1,990.-

AQ89254
(v)lavatory top Bowl รุ่น Traingular 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 455 x 550 x 180 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 2,400.-

AQ89371
lavatory top Bowl รุ่น Tulip 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 380 x 380 x 160 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 1,990.-

AQ89452
(v)lavatory top Bowl รุ่น splash 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 455 x 410 x 115 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 1,990.-

AQ89258
(v)lavatory top Bowl รุ่น Canation 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 435 x 435 x 120 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 1,990.-

AQ89428
(v)lavatory top Bowl รุ่น spectacular 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 575 x 435 x 135 mm.

ปกติ 3,990.-
พิเศษ 3,459.-

ARTISTIC BOWL อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงฟรีสไตล์
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AQ89137
lavatory top Bowl รุ่น squlast 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 460 x 460 x 160 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำาบนอ่าง

ปกติ 3,590.-
พิเศษ 2,700.-

AQ89645
lavatory top Bowl รุ่น duncan 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 600 x 425 x 165 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำาบนอ่าง

ปกติ 3,290.-
พิเศษ 2,990.-

AQ89634
lavatory top Bowl รุ่น Gamet  
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 590 x 370 x 120 mm.

ปกติ 2,890.-
พิเศษ 2,590.-

AQ89658
(v)lavatory top Bowl รุ่น Tepe 
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 410 x 410 x 130 mm.

ปกติ 2,590.-
พิเศษ 2,290.-

AQ89759
(v)lavatory top Bowl รุ่น squarist  
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ 
ขนาด 570 x 400 x 125 mm.

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 2,400.-

ARTISTIC BOWL อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงเหลี่ยม

80000C
อ่างล้างหน้าแก้วชามใส ขอบมน รุ่น sTar 
หนา 12 mm. ขนาด 42 x 42 x 14 cm.

ปกติ 1,990.-
พิเศษ 999.-

GLASS WASh BASIN อ่างล้างหน้าแก้ว
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ThE BEST ChOICE  
FOR STYLE AND  
COMFORT

AQ90959
one piece WC รุ่น mnG 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 630 x 320 x 730 mm.

ปกติ 7,490.-     พิเศษ 3,990.-

AQ90222
one piece WC รุ่น GuCCi 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 720 x 400 x 640 mm.

ปกติ 11,900.-     พิเศษ 8,990.-

AQ90333
one piece WC รุ่น prada 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 700 x 310 x 740 mm.

ปกติ 8,490.-     พิเศษ 6,990.-

AQ90444
one piece WC รุ่น CHanel 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 700 x 370 x 580 mm.

ปกติ 6,990.-     พิเศษ 3,590.-

AQ90505
one piece WC รุ่น mandalaY 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 670 x 350 x 700 mm.

ปกติ 8,190.-     พิเศษ 4,590.-

ONE pIECE WC สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

แถมฟรี  
Wax กันซึม, สายน้ำาดี, และสต๊อปวาล์ว รวมมูลค่า 679 บาท สำาหรับสุขภัณฑ์ One-Piece ทุกรุ่น
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SUpER 
BIDET

AQ SUpER BIDET  
สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่ง 
แบบบิเด้
สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ใช้พลังน้ำา
ทำาความสะอาด ติดตั้งได้ 
ทุกหน้างาน
ปกติ 9,490.- 
พิเศษ 5,990.-

ส่ิงที่มาด้วยกับสินค้า
1. ฝารองนั่งพร้อมชุดยึดฝา 
2. สายน้ำาดีขนาดยาว 45 ซม จำานวน 1 เส้น 
3. ทางแยกน้ำา 3 ทาง

การรับประกันสินค้า
• รับประกันฝาไม่แตก 1 ปี รับน้ำาหนักได้ 200 กิโลกรัม 
• รับประกันระบบ 1 ปี (ทุกอย่างทำางานได้ปกติ) 
• รับประกันระบบฟลัชวาล์ว 2 ปี 
• รับประกันตัวสุขภัณฑ์ไม่ร้าวราน ตลอดอายุการใช้งาน

การใช้งาน
• ฝาเปิดปิดแบบ soft closed 
• ติดตั้งและถอดออกง่ายด้วยปุ่ม clix fix ด้านข้าง 
• ใช้ระบบพลังน้ำาในการทำางาน ด้วยแรงดันน้ำาต่ำาเพียง 0.5 บาร์  
 (แรงดันน้ำาบ้านทั่วไปอยู่ที่ 1 บาร์)

โยกคอนโทรลไปด้านหน้า เพื่อแรงฉีดแบบเส้นเดียว 
โยกคอนโทรลไปด้านหลัง เพื่อแรงฉีดแบบสเปรย์

เคอร์เซอร์ด้านข้าง 
หมุนเพื่อปรับความแรงและเบาของสายน้ำา

ปุ่มกดด้านข้าง 
เพื่อฉีดล้างหัวสเปรย์ให้สะอาดเมื่อต้องการ
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AquAflex Tips
•	 เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ�	
•	 หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำ�เพื่อลดก�รสูญเสียน้ำ�อย่�งเปล่�ประโยชน์		
•	 ตรวจสอบจุดรั่วซึมของสุขภัณฑ์	โดยหยดสีผสมอ�ห�รลงในถังพักน้ำ�	ห�กมีน้ำ�สีลงม�ที่คอห่�น	
	 โดยที่ไม่ได้กดชักโครก	ให้รีบซ่อม	
•	 ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอ�ห�ร	กระด�ษ		ส�รเคมี	ทุกชนิดเพร�ะทำ�ให้สูญเสียน้ำ�จ�กก�รชักโครก	
	 เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ	
•	 ควรติดตั้งโถปัสส�วะช�ยไว้ในห้องน้ำ�	เพร�ะใช้น้ำ�น้อยกว่�ก�รใช้สุขภัณฑ์

AQ70249/9922
Close-Coupled WC รุ่น alny 
สุขภัณฑ์สองชิ้น ระบบ siphone  
แบบท่อลงพื้น s-Trap ระยะท่อถึง 
ผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 740 × 475 × 765 mm.

ปกติ 3,360.- 
ราคาพิเศษ 2,990.-
แถม สายน้ำาดี

แถม แวกซ์กันกลิ่น

hN2018
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ แบบก้านโยก

ปกติ 4,290.- 
พิเศษ 3,650.- 
 
 
AQ55857
สุขภัณฑ์ฟลัชตรง รุ่น direct  
แบบท่อลงพื้น s-Trap ระยะท่อถึงผนัง 
ที่ตกแต่งแล้ว: 300 mm. 
ขนาด 630 x 360 x 380 mm.

ปกติ 2,490.- 
ราคาพิเศษ 1,690.-

AQ70885/9935 
close-coupled WC รุ่น Cherry
สุขภัณฑ์สองชิ้น ระบบ siphonic Jet 
แบบท่อลงพื้น s-Trap ระยะท่อถึงผนัง
ที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 680 x 430 x 760 mm.

ปกติ 3,190.- 
ราคาพิเศษ 2,290.-

CLOSE COUpLED WC สุขภัณฑ์สองชิ้น

AQ80999
one piece WC รุ่น  donna 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ siphonic แบบท่อลงพื้น  
s-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว: 300 mm. 
ขนาด 670 x 405 x 580 mm.

ปกติ 8,990.-     พิเศษ 5,590.-

AQ90555
one piece WC รุ่น maya 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ siphonic แบบท่อลงพื้น  
s-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 720 × 385 × 660 mm.

ปกติ 8,240.-     พิเศษ 4,990.-

AQ90779
one piece WC รุ่น Kaya สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 
ระบบ siphonic แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 670 × 375 × 760 mm.

ปกติ 10,490.-     พิเศษ 6,990.-

AQ90117
one piece WC รุ่น Yato  
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ระบบ Washdown แบบท่อลงพื้น  
s-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 690 × 400 × 790 mm.

ปกติ 10,080.-     พิเศษ 7,650.-

AQ90303
one piece WC รุ่น KumpanGdin 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 680 x 380 x 750 mm.

ปกติ 9,190.-     พิเศษ 5,900.-

AQ90707
one piece WC รุ่น loYKraW 
ระบบ siphonic Jet แบบท่อลงพื้น s-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขนาด 700 x 370 x 790 mm.

ปกติ 10,090.-     พิเศษ 6,900.-

แถมฟรี  
Wax กันซึม, สายน้ำาดี, และสต๊อปวาล์ว รวมมูลค่า 679 บาท สำาหรับสุขภัณฑ์ One-Piece ทุกรุ่น

ONE pIECE WC สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

B 
สุข

ภัณ
ฑ์ช

ักโ
คร

ก

B 
สุข

ภัณ
ฑ์ช

ักโ
คร

ก



28 29

• ไส้ฟลัชวาล์วทำาจากวัสดุพิเศษ ไม่เป็นสนิม ทนทุกสภาวะของน้ำา 
• สมบูรณ์แบบด้วยชุด Filter กรองสกัดกั้นเศษวัสดุไม่ให้เข้าไป 
 ทำาลายชิ้นส่วนสำาคัญภายใน 
• ปรับตั้งจำานวนการไหลของน้ำาได้ตามความต้องการ 1-4 ลิตร  
• มีวาล์ว เปิด/ปิด น้ำาที่ตัวฟลัช สะดวกในการบำารุงรักษา ไม่ต้อง 
 ปิดวาล์วใหญ่ทั้งบ้าน 
• ระบบเสียงเบาเพียง 30db ที่ 3 bar 
• ชิ้นส่วนภายในมีน้อยชิ้นทำาให้ง่ายต่อการบำารุงรักษาได้ด้วยตัวเอง

ฟลัชปัสสาวะชายแบบลอยตัว Schell มีระยะท่อถึงผนังให้เลือก ตั้งแต่ 30-76 มม.
จึงสามารถใช้กับโถปัสาวะรุ่นต่างๆ โดยสามารถสอบถามจากพนักงานขาย

ULTIMATE 
FLUSh VALVES 
FOR URINALS

011130699
ฟลัชปัสสาวะชายลอยตัว  
ระบบ infra red  
แบบใช้แบตเตอรี่ 9v.

ปกติ 24,629.-

024740699
ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด  
ขนาด 1/2” ท่อ18 mm.  
พร้อม isolating valve รุ่น edition

ปกติ 7,969.-
พิเศษ 6,445.-

024770699
ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด 
ขนาด 1/2” ท่อ 18 mm. 
พร้อม isolating valve รุ่น Basic

ปกติ 4,609

024740699/497540699
ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด  
ขนาด 1/2” ท่อ15 mm.  
พร้อม isolating valve รุ่น edition

ปกติ 7,969.-

024770699/497540699
ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด 
ขนาด 1/2” ท่อ 15 mm. 
พร้อม isolating valve รุ่น Basic

ปกติ 4,609

AQSh11456/SET
ประกอบด้วย  
 urinal รุ่น resmo โถปัสสาวะ  

 แขวนผนัง ท่อด้านใน ขนาด 325 × 340 × 695 mm. 
 ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด ขนาด 1/2”  

 ท่อโค้ง 15 mm.  
 รุ่น schellomat Basic รหัส ... 
 ท่อน้ำาทิ้งเข้ากำาแพงโดยตรง

ปกติ 10,298.-   พิเศษ 6,665.-

AQSh11856/SET 
ประกอบด้วย  
 urinal รุ่น Tena แบบกด  

 ขนาด 370 × 320 × 690 mm. 
 ฟลัชปัสสาวะชาย ขนาด 1/2”  

 ท่อ 18 mm. พร้อม isolating valve 
 รุ่น schellomat Basic รหัส ... 
 ท่อน้ำาทิ้งเข้ากำาแพงโดยตรง

ปกติ 8,958.-   พิเศษ 6,855.-

AQSh11777/SET
ประกอบด้วย  
 urinal รุ่น Tope โถปัสสาวะแขวนผนัง 

 ท่อด้านใน ขนาด 330 × 320 × 570 mm. 
 ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด ขนาด 1/2”  

 ท่อโค้ง 15 mm.  
 รุ่น schellomat Basic รหัส ... 
 ท่อน้ำาทิ้งเข้ากำาแพงโดยตรง

ปกติ 8,593.-   พิเศษ 6,570.-

AQSh11789/SET 
ประกอบด้วย  
 urinal รุ่น mone โถปัสสาวะแขวนผนัง 

 ท่อด้านใน ขนาด 330 × 300 × 630 mm. 
 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด  ขนาด 1/2” 

 ท่อ 18 mm. พร้อม isolating valve 
 รุ่น schellomat Basic รหัส .... 
 ท่อน้ำาทิ้งเข้ากำาแพงโดยตรง

ปกติ 8,958.-   พิเศษ 5,905.-

AQSh11009/SET
ประกอบด้วย  
 urinal รุ่น andray  โถปัสสาวะแขวน 

 ผนัง ท่อด้านนอก ขนาด 340 × 280 × 500 mm. 
 ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด ขนาด 1/2” 

 ท่อ 15 mm. พร้อม isolating valve  
 รุ่น schellomat Basic รหัส ... 
 ซื้ออุปกรณ์เพิ่มถ้วยปัสสาวะและท่อน้ำาทิ้ง

ปกติ 6,509.-   พิเศษ 4,480.-

U3233 อุปกรณ์หน้าแปลน
ติดตั้งโถปัสสาวะชาย (สำาหรับติดตั้งท่อน้ำาทิ้ง 
เข้ากำาแพงโดยตรงไม่ผ่านท่อน้ำาทิ้ง)

มูลค่า 359.- 

UN 2553 ถ้วยโถปัสสาวะชาย
ปกติ 165.-   พิเศษ 140.-

028020699
แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม 
สำาหรับใช้กับโครงเหล็ก 
รหัส 032810099

ปกติ 4,350.-   พิเศษ 3,699.-
 
032810099
โครงยึดเหล็ก สำาหรับชักโครก 
แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว  
และชุดท่อยาง

ปกติ 15,650.-   พิเศษ 13,309.-

AQ12800
ชักโครกแบบแขวนกำาแพง 
ขนาด 530 x 380 x 350 mm.

ปกติ 8,190.-   พิเศษ 6,900.-

SUpER VALUED SET

LUXURY + hYGIENE

ฟรี

C 
ปัส

สา
วะ

ชา
ย

C 
ปัส

สา
วะ

ชา
ย

พิเศษ 20,939.-

พิเศษ 6,779.-

พิเศษ 3,919.-

พิเศษ 3,919.-
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AQ11777
urinal รุ่น Tope โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านใน ขนาด 330 x 320 x 570 mm. 
• สินค้าจำากัด

ปกติ 3,984.-   พิเศษ 3,190.-

AQ11009
urinal รุ่น Bruno โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านนอก ขนาด 340 x 280 x 500 mm. 
• ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม

ปกติ 1,900.-   พิเศษ 990.-

WX02A-03 
ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด 
สามารถใช้ได้กับ aQ11456,aQ11777

ปกติ 849.-   พิเศษ 729.-

WX05 
ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด 
สามารถใช้ได้กับ aQ11456,aQ11777

ปกติ 959.-   พิเศษ 819.-

hN2018-S
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก 
สามารถใช้ได้กับ aQ11234

ปกติ 4,290.-   พิเศษ 3,650.-

AQ11789
urinal รุ่น mone โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านในขนาด 330 x 300 x 630 mm.

ปกติ 4,349.-   พิเศษ 2,490.-

AQ11856
urinal รุ่น Tena โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านใน ขนาด 370 x 320 x 690 mm.

ปกติ 4,349.-   พิเศษ 3,490.-

AQ11456
urinal รุ่น resmo โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านใน ขนาด 325 x 340 x 695 mm.

ปกติ 5,689.-   พิเศษ 3,290.-

AQ11234
urinal รุ่น mores โถปัสสาวะแขวนผนัง 
ท่อด้านในขนาด 480 x 320 x 720 mm.

ปกติ 5,689.-   พิเศษ 3,690.-

*สำาหรับลูกค้าที่ซื้อ  
aQ11777, aQ11856, aQ11789,  
aQ11456, aQ11234,

URINAL SANITARY WARE โถปัสสาวะ WASTE pIpE

STOp VALVE

RECOMMEND  สินค้าแนะนำาสำาหรับโถปัสสาวะ

M SIZE

L SIZE L SIZE XL SIZE

M SIZE

U3233 อุปกรณ์หน้าแปลน*
ติดตั้งโถปัสสาวะชาย (สำาหรับติดตั้งท่อน้ำาทิ้ง 
เข้ากำาแพงโดยตรงไม่ผ่านท่อน้ำาทิ้ง)

มูลค่า 359.- 
UN 2553 ถ้วยโถปัสสาวะชาย
ปกติ 165.-   พิเศษ 140.-

ฟรี

110AA/p
ท่อน้ำาทิ้งกระปุก 
ขนาดยาว 11/4” 
ออกจากกำาแพง 
ยาว 20 ซม.

ปกติ 659.-
พิเศษ 559.- 

A-02/1
ท่อน้ำาทิ้งแบบคอห่าน 
ออกจากกำาแพง 
ขนาดยาว 20 ซม.

ปกติ 489.-
พิเศษ 419.-

A-11
ท่อน้ำาทิ้งกระปุก ทรงกระบอก  
ออกจากกำาแพงขนาดยาว 30 ซม.

ปกติ 1,089.-
พิเศษ 929.-

111AA/p
ท่อน้ำาทิ้งกระปุก 
ขนาดยาว 11/4” 
ออกจากกำาแพง 
ยาว 30 ซม.

ปกติ 789.-
พิเศษ 669.- 

A-02/1/30
ท่อน้ำาทิ้งแบบคอห่าน 
ออกจากกำาแพง 
ขนาดยาว 30 ซม.

ปกติ 619.-
พิเศษ 529.-

SF25DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 25 ซม. (10 นิ้ว)

ปกติ 91.-
พิเศษ 74.-

SF30DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 30 ซม. (12 นิ้ว)

ปกติ 94.-
พิเศษ 75.-

SF35DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 35 ซม. (14 นิ้ว)

ปกติ 96.-
พิเศษ 77.-

SF40DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 40 ซม. (16 นิ้ว)

ปกติ 98.-
พิเศษ 79.-

SF45DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 45 ซม. (18 นิ้ว)

ปกติ 100.-
พิเศษ 81.-

SF50DIY
สายน้ำาดี 
ยาว 50 ซม. (20 นิ้ว)

ปกติ 102.-
พิเศษ 83.-

B-15
สะดือป๊อปอัพ 
แบบกดตรงกลาง 
ใช้กับอ่างล้างหน้า 
แบบมีรูน้ำาล้น

ปกติ 351.-
พิเศษ 299.-

B-16
สะดือป๊อปอัพ 
แบบกดแป้นเดี่ยว 
ใช้กับอ่างล้างหน้า 
แบบมีรูน้ำาล้น

ปกติ 538.-
พิเศษ 459.-

B-17
สะดือป๊อปอัพ 
แบบกดแป้นเดี่ยว 
ใช้กับอ่างล้างหน้า 
แบบไม่มีรูน้ำาล้น

ปกติ 857.-
พิเศษ 729.-

052170699
สต๊อปวาล์ว  
ขนาด1/2” x 1/2” 
พร้อมหน้าแปลน 
รุ่น Comfort

F02
สต๊อปวาล์ว เปิดปิดน้ำาเย็น 
แบบสามทาง

ปกติ 475.-
พิเศษ 380.-

**สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ 
คือรูสต๊อปวาล์วอยู่ด้านบน
และรูสต๊อปวาล์วอยู่ด้านล่าง

ใช้ได้กับ
HN2018-S

ใช้ได้กับ
WX02A-03

ใช้ได้กับ
WX02A-03

ใช้ได้กับ
WX02A-03

ใช้ได้กับ
WX02A-03

ใช้ได้กับ
WX05

ใช้ได้กับ
WX05

ใช้ได้กับ
WX05

ใช้ได้กับ
WX05

ปกติ 297.-
พิเศษ 249.-

C 
ปัส

สา
วะ

ชา
ย

C 
ปัส

สา
วะ

ชา
ย
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FD82700
อ่างอาบน้ำา paris พร้อมสะดือ 
ขนาด 1730 x 780 x 570 mm.

ปกติ 39,990.-
พิเศษ 29,990.-

FD89500
อ่างอาบน้ำา seoul พร้อมสะดือ 
ขนาด 1700 x 820 x 650 mm.

ปกติ 39,990.-
พิเศษ 29,990.-

FD10180
อ่างอาบน้ำา norWaY  พร้อมสะดือ 
ขนาด 1650 x 650 x 580 mm.

ปกติ 49,990.-
พิเศษ 39,990.-

FD98300
อ่างอาบน้ำา Japan พร้อมสะดือ 
ขนาด 1300 x 650 x 700 mm.

ปกติ 39,990.-
พิเศษ 29,990.-

D 
อ่า

งอ
าบ

น้ำา

D 
อ่า

งอ
าบ

น้ำา
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032576C
ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำา  
พร้อมฝักบัวมือครบชุด 
รุ่น victoria

ปกติ 19,999.-
พิเศษ 16,999.-

353801C
ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำา 
พร้อมฝักบัวมือครบชุด  
รุ่น Thames

ปกติ 29,999.-
พิเศษ 25,489.-

WT61310
ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำา  
พร้อมฝักบัวมือครบชุด

 
ปกติ 19,999.-
พิเศษ 16,999.-

W312-SET
ฉากกั้นอาบน้ำา/ขาว พร้อมถาด 
รองอาบ สะดือและท่อน้ำาทิ้งกันกลิ่น 
ขนาด 90 x 90 x 200 cm. 
ปกติ 15,200.-
พิเศษ 9,900.-

W312-MIRROR
ฉากกั้นอาบน้ำา/ขาว 
ขนาด 90 x 90 x 200 cm. 
ปกติ 13,300.-  
พิเศษ 11,970.-

K311B-TRAY
ถาดรองอาบน้ำา สะดือและท่อน้ำาทิ้ง 
กันกลิ่น ขนาด 90 x 90 x 15 cm. 
ปกติ 4,400.-   
พิเศษ 3,959.-

K-9603B 
ตู้อาบน้ำา พร้อมวิทยุ ไฟสี  
และพัดลม ระบายอากาศ  
ขนาด 218 x 95 x 95 ซม.

Shower Cabin 
• ฝักบัวมือ 3 ระบบ 
• ฝักบัวก้านแข็งขนาด 13 ซม.  
 ปรับทิศทางได้ 
• ไฟเพดานขนาดใหญ่ 45 ซม. 
• หัวนวดเจ็ท 6 หัว 
• พัดลมระบายอากาศ 
ปกติ 36,690.- 
พิเศษ 29,990.-
*หมายเหตุ  
แผงควบคุมการทำางานอาจไม่เหมือนในภาพ

ติดตั้งฟรี มูลค่า 5,000 บาท  
เฉพาะในเขตกทม.
ฟรีค่าเดินทางเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  
( มีแถมอุปกรณ์การติดตั้งคือ  
ข้องอ 2 ชิ้น/สายน้ำาดี ยาว 100 เมตร  
2 ชิ้น/ซีลีโคน 2 หลอด )  

นอกเขตกรุงเทพฯ คิดค่าเฉพาะ 
ค่าพาหนะเดินทางโดยขึ้นอยู่กับระยะทาง

คุณสมบัติฉากกั้นอาบน้ำา
•	 กระจกอลูมิเนียมหนา	4	มม.
•	 ท่อยางแบบยืดได้ติดตั้งสะดวก
•	 เลื่อนเปิด-ปิด	สะดวก		
	 ด้วยลูกล้อคู่บนและล่าง

ShOWER ENCLOSURE  ฉากกั้นอาบน้ำา 
•	 แถบแม่เหล็กบานประตูปิดสนิทแน่น
•	 มือจับถนัด	แข็งแรง		
	 เบาแรงในการเปิด-ปิด
•	 สะดือท่อน้ำาทิ้งกันกลิ่นขนาดใหญ่	9	ซม.	
	 น้ำาไหลลงหมดจดรวดเร็ว

E 
ยืน

อา
บน

้ำา

D 
อ่า

งอ
าบ

น้ำา

FD10360
อ่างอาบน้ำา milan พร้อมสะดือ 
ขนาด 1800 x 800 x 580 mm.

ปกติ 51,990.-
พิเศษ 41,990.-

FD83000
อ่างอาบน้ำา Berlin พร้อมสะดือ 
ขนาด 1760 x 710 x 770 mm.

ปกติ 31,990.-
พิเศษ 21,990.-
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DIMENSIONS

ONE pIECE WC

super BideT aQ90505 aQ90959 aQ90333 aQ90222 aQ90444

aQ90303 aQ90707

aQ70885/9935

aQ90779 aQ90117 aQ90555 aQ80999

aQ70249/9922

 CLOSE COUpLED WC

aQ55857

WASh BASIN WITh FULL pEDESTAL 

aQ10555/5555

LAVATORY WALL hUNG 

WASh BASIN WITh hALF pEDESTAL CERAMIC WASh BASIN

CERAMIC WASh BASIN

aQ 40009aQ30988

aQ20889/5588 aQ20200/5544 aQ20777/5577 14359/50044 14743/50010

15667/50079 15554/50088 aQ60077 aQ60899aQ50988

INSERTED BASIN 

SEMI RECESS LAVATORY BOWL COUNTER

aQBG89955 aQBG89977 aQ89898

aQ10123/5525 aQ10789/5549

aQ10989/5599 aQ 10523/5578 10808/5541 10709/5506

20412/5549

aQ10330/5533

aQ89778

ARTISTIC BOWL

aQ89666 aQ89555

WASh BASIN WITh FULL pEDESTAL 
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DIMENSIONS

aQ89123 aQ89699aQ89665

ARTISTIC BOWL

aQ89634 aQ89658

aQ89759 aQ89645 aQ89137 aQ89254 aQ89452

aQ89428 aQ89371aQ89637 aQ89258 8000C

GLASS WASh BASIN

WASh BASIN WITh CABINET

YTG80a-100 YTG04-10080K-K100a-l

80a-l 60a-K YTG22-080 W7038YTG31-075

aQ11009 aQ11777aQ11856 aQ11234aQ11789 aQ11456

URINAL SANITARY WARE

82 cm.

50 cm. 46 cm.

46 cm.

80 cm.

17 cm.

Fd10180 Fd82700 Fd89500

BAThTUBS BAThTUBS

Fd98300 Fd10360 Fd83000



40

หมายเหตุ
• ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาแนะนำา โปรดตรวจสอบราคากับผู้แทนจำาหน่ายเป็นสำาคัญ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
• สินค้าจริงอาจแตกต่างจากรูปภาพในการพิมพ์ (ผิด ตก) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
• รายละเอียดของสินค้าทั้งขนาด และรูปภาพ หรือสี ในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ศูนย์บริการ บริษัท ชาญไพบูลย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านให้ได้รับความพอใจสูงสุด

 ลำาดับ  ยี่ห้อ  ประเภทสินค้า  การรับประกัน  ระยะเวลารับประกัน

 1.

 2.

3.

4.

5.

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

เฉพาะลูกล้อ รับประกันการแตกหัก

เฉพาะมอเตอร์อ่างอาบน้ำา รับประกัน

ไม่ร้าว ไม่ราน

ไม่รั่วซึม

ไม่แตก

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

ไม่รั่วซึม

ตู้อาบน้ำา ฉากกั้นอาบน้ำา

ตัวเนื้อเซรามิค

อ่างอาบน้ำา

หม้อน้ำาในสุขภัณฑ์

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ก๊อกน้ำา

ก๊อกน้ำา

ก๊อกน้ำา ฟลัชวาล์ว

สายฝักบัว สายน้ำาดี

เฉพาะสายฝักบัวใช้กับก๊อกซิ๊งค์ล้างจาน  
รับประกันการรั่วซึม

ตลอดอายุการใช้งาน

1 ปี

1 ปี

3 ปี

ตลอดอายุการใช้งาน

2 ปี

1 ปี

10 ปี

10 ปี

5 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือ
หลักฐานอ่ืนๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ - ขายเป็นสำาคัญ หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ว่าสินค้ายังอยู่ในระยะรับประกัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสินค้าพ้นระยะประกัน และจะขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่/สินค้า ตามอัตราที่ได้กำาหนดไว้
 
2. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น โดยจะ 
ไม่ครอบคลุม ถึงความเสียหายหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งาน การ 
ดัดแปลงสินค้าหรือการบำารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น คราบตะกรันจากน้ำาประปา  
สิ่งสกปรกอุดตัน คราบหินปูน การผุกร่อนอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี หรือสภาพ 
ที่เกิดจากการติดตั้งสินค้า และการใช้งานไม่ถูกวิธี รวมไปกถึงการชำารุดระหว่าง
การขนส่ง
 
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ ในระยะประกันเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความ 
ผิดพลาดทางการผลิต ทางบริษัทฯ จะพิจารณาซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะ
อะไหล่ หรือตัวสินค้าน้ันๆ หรือสินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ความรับผิดชอบจะ 
ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
 
4. ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในระยะการรับประกัน ทางศูนย์บริการจะแจ้งค่าบริการให้ทราบ
ก่อนเข้าบริการทุกครั้ง
 
5. การรับประกัน 10 ปีของ rasland รับประกันเฉพาะการรั่วซึมของวาล์ว ยกเว้นกลุ่ม
สินค้า ก๊อกคอสั้น ก๊อกสนาม สต๊อปฝักบัวน้ำาเย็น และสายฉีดชำาระ

6. หลังการติดตั้งสินค้าโดยช่างของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงรับประกันความสมบูรณ์ 
ของการติดตั้งอีก 3 เดือน

ศูนย์บริการด้านเทคนิค และอะไหล่
 
 ศูนย์แจ้งซ่อม
 บริการให้คำาแนะนำาการแก้ปัญหาเบื้องต้น และนัดคิว 
 การเข้าตรวจเช็คระบบการทำางานของผลิตภัณฑ์

 บริการอะไหล่
 ให้บริการเปลี่ยนอะไหล ่
 และมีอะไหล่บริการอย่างน้อย 10 ปี

 ให้คำาปรึกษาการติดตั้ง
 ให้คำาแนะนำาการเตรียมหน้างาน และการติดตั้ง 
 สำาหรับสินค้าที่ต้องการความชำานาญพิเศษ

ศูนย์บริการและโชว์รูม ภาคกลาง - กรุงเทพฯ
662-61-62 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-358-0080-1

ศูนย์บริการและโชว์รูม ภาคเหนือ - เชียงใหม่ 
ตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
411/28 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 053-308-885

เวลาทำาการของศูนย์บริการ: 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 , วันเสาร์ เวลา 9.00-14.30
(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดสำาคัญ)
โทร. 02-358-0080-1  แฟกซ์. 02-358-0079

บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดดิ้ง (1972) จำากัด  
94 ถ. อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทร. 0-2285-5795  แฟกซ์. 02-287-4422
email: ConTaCT@CHarnpaiBoon.Com    
WWW.CHarnpaiBoon.Com

ผู้แทนจำาหน่าย


