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CERTIFIED
QUALITY BADGES
WARRANTY
ANTI-BREAK

Premium
Flush
System

AntiBacterial

รับประกันฟลัชวาล์วหม้อน้ำ� 2 ปี
(การรับประกันต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทฯ)

สะอาดไร้คราบไร้กลิน
่ เพราะผสมสาร
ต้านแบคทีเรีย และเคลือบทุกอณูของ
ผิวสุขภัณฑ์ จึงเรียบเนียนแม้แต่ด้าน
ในและตามขอบ สิ่งสกปรกจึงหลุด
ออกง่าย ปลอดภัยจากแบคทีเรีย
เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว

Slowly Silence

Premium Flush System

ฝารองนั่งปิดนุ่มนวล ป้องกัน
การกระแทกเพื่อความปลอดภัย
(สำ�หรับรุ่นที่ระบุ)

Super Design

Super Durable

ตัวตู้ด้านนอกพ่นสีด้วยระบบ UV ด้านในเคลือบ
เมลามิน ด้วยวิธีสูญญากาศ ด้านข้างของแผ่นไม้
ปิดขอบป้องกันน้ำ�ซึมเข้า ทำ�ให้ทนทานต่อการ
ใช้งาน บานตู้แบบ Soft ปิดนุ่มนวล ไม่กระแทก
ให้เกิดเสียงดัง ดีไซน์ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย
อย่างลงตัว และออกแบบให้ติดตั้งง่าย

ผลิตจากอะคริลิค เกรดเอ ขาว แวววาวสูง ไม่เปลี่ยสี
หรือซีดจาง เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยไฟเบอร์กลาส
ยากต่อการแตกร้าว พื้นผิวอ่างอาบน้ำ�แบบลอยตัว
เรียบเนียน ทำ�ความสะอาดง่าย

Hurricane Flush

Super Premium

Super Value

Water Save 3/6 LPF เลือกชำ�ระได้
ทั้ง 3 และ 6 ลิตร ต่อครั้ง ประหยัดน้ำ�
ปรับปริมาณน้ำ�ชำ�ระได้ตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน
(สำ�หรับรุ่นที่ระบุ)

กดเพียงครั้งเดียวก็สะอาดหมดจด
รวดเร็ว ไม่เหลือคราบ ด้วยชุด
ฟลัชวาล์ว ขนาดใหญ่ทรงพลัง
มาตรฐานยุโรป ที่มีพลังขับเคลื่อน
ของน้ำ�ให้ชำ�ระล้างได้หมดจดที่สุด

ลูกล้อคู่บนและล่าง เลื่อนเปิด-ปิด สะดวก รับประกัน
คุณภาพ ไม่แตก 1 ปี เต็ม กระจกนิรภัย (Tempered
Glass) ปลอดภัยและแข็งแรงด้วยความหนา 4-7 มม.
ท่อน้ำ�ทิ้งมาตรฐานยุโรป ขนาดใหญ่ 9 ซม. น้ำ�ไหลลง
หมดจดรวดเร็ว กันกลิ่น 2 เท่า และกันเศษอุดตันด้วย
ตะแกรงเสริมภายใน ท่อยางแบบยืดได้ติดตั้งสะดวก
เบาแรงในการเปิด-ปิด และปิดได้แนบสนิท

วัสดุแก้วอบนิรภัย Tempered Glass แข็งแรงและ
ปลอดภัยด้วยความหนา 15 มม. เมื่อแตกจะมีลักษณะ
คล้ายเม็ดข้าวโพด ไม่มีคมอ่างแก้วใส แวววาว เรียบเนียน
เสมอกัน พิถีพิถันในการผลิต ไม่มีบิ่นตามขอบมุม และ
ใช้เทคโนโลยี่การเคลือบสีอ่างที่คงทน เอื้อประโยชน์
ใช้สอย ให้ง่ายต่อการเก็บของใช้ประจำ�วัน ด้วยชั้นวาง
ของที่ออกแบบอย่างหรูหรา กลมกลืนกับตัวอ่าง

Posture Design

Vitreous China

100,000 Times

โถสุขภัณฑ์ออกแบบเข้ากับสรีระ
นั่งสบาย

รับประกันตัวสุขภัณฑ์ Vitreous
China ไม่แตกร้าวตลอดอายุการ
ใช้งาน (การประกันต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัท)

ผ่านการทดสอบความทนทาน
ของบานพับของฝารองนั่ง ด้วยการ
เปิด - ปิด จำ�นวน 100,000 ครั้ง

Flush Value Warranty

Series 8

ฟลัชวาล์ว SCHELL ผลิตจาก
ประเทศเยอรมนี รับประกัน 5 ปี

พลังฟลัชแบบกดชำ�ระล้างครัง้ เดียว
ผ่านมาตรฐานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ฝารองนั่งรับน้ำ�หนัก 200 กก.
ไม่แตกหักง่าย
รับประกันการกระแทก 1 ปี

Slowly Silence

SUPER

DESIGN

ตู้เฟอร์นิเจอร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น
QUEENSWOOD ผลิตจาก ply wood
ไม่พ่นสี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลก)
- ทนน้ำ� 100% สำ�หรับรุ่น QUEENSWOOD ที่ผลิตจาก
เมลามีน วีเนียเท่านั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์ ที่ตัวตู้
รับประกันตัวตู้ น้ำ�ไม่ซึมเข้า 1 ปี
- รางลิ้นชัก ปิดได้นุ่มนวล ไม่กระแทกเสียงให้เกิดเสียงดัง
รับประกัน 1 ปี
- ตัวอ่างเซรามิค รับประกันไม่ร้าว หรือราน
ตลอดอายุการใช้งาน
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ผ่านการรับรอง มอก.
สำ�หรับสุขภัณฑ์ประเภทนั่งราบ
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อ่างล้างหน้า

A

อ่างล้างหน้า

A

TIARA

VICTORIA
BDF6000

BDF1006/06

BDF7000

BDFA2016/04

อ่างล้างหน้าเซรามิค รุ่น VICTORIA
ขนาด 119 x 56 x 85 ซม.
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ
สะดืออ่างและท่อน้ำ�ทิ้ง

ตู้เก็บของด้านข้าง
แบบตั้งพื้น
ขนาด 55 x 41 x 155 ซม.

อ่างล้างหน้าเซรามิค รุ่น TIARA
ขนาด 80 x 49 x 85 ซม.
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ
สะดืออ่างและท่อน้ำ�ทิ้ง

ตู้เก็บของด้านข้าง
แบบตั้งพื้น
ขนาด 49 x 35 x 120 ซม.

ราคา 33,020.-

ราคา 15,160.-

ราคา 30,340.-

ราคา 28,120.-

BDF1006/01

BDF1006/02

BDFA2016/01

กระจกส่องหน้า
ขนาด 118 x 60 ซม.
พร้อมโทรทัศน์
และเครื่องเล่น DVD

กระจกส่องหน้า
ขนาด 118 x 60 ซม.

กระจกส่องหน้า
ขนาด 75 x 82 ซม.

ราคา 27,520.-

ราคา 7,750.-

พิเศษ 28,070.-

พิเศษ 23,400.04

พิเศษ 12,890.-

พิเศษ 25,790.-

พิเศษ 23,900.-

ราคา 8,350.-

พิเศษ 7,100.-

พิเศษ 6,590.05

อ่างล้างหน้า

A

อ่างล้างหน้า

A

OLIVIA

RAFELA
BDF8000

BDF6022

อ่างล้างหน้าหินเทียม รุ่น OLIVIA
ขนาด 100 x 51 x 85 ซม.
พร้อมเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของ
สะดืออ่างและท่อน้ำ�ทิ้ง

อ่างล้างหน้าหิน แบบแขวนกำ�แพง
(อ่างล้างหน้าทำ�มาจากหินเทียม)
ขนาด 45 x 50 ซม.

ราคา 40,210.-

พิเศษ 19,990.-

พิเศษ 34,180.BDFA2033/01

MIRROR 6022

กระจกส่องหน้า
ขนาด 80 x 80 ซม.

กระจกส่องหน้า
พร้อมตู้เก็บของ

ราคา 9,400.-

ราคา 8,990.-

พิเศษ 7,990.-
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ราคา 21,590.-

พิเศษ 7,990.-
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BROWN OAK

อ่างล้างหน้า

A

A

อ่างล้างหน้า

ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร

ตู้เฟอร์นิเจอร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น
QUEENSWOOD ผลิตจาก ply wood
ไม่พ่นสี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลก
- ทนน้ำ� 100% สำ�หรับรุ่น QUEENSWOOD ที่ผลิตจาก
เมลามีน วีเนียเท่านั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์ ที่ตัวตู้
รับประกันตัวตู้ น้ำ�ไม่ซึมเข้า 1 ปี
- รางลิ้นชัก ปิดได้นุ่มนวล ไม่กระแทกเสียงให้เกิดเสียงดัง
รับประกัน 1 ปี
- ตัวอ่างเซรามิค รับประกันไม่ร้าว หรือราน
ตลอดอายุการใช้งาน

วัสดุดีเยี่ยม

เมลานีน วีเนีย

กันน้ำ� 100%

คอนโดฟิต
ประหยัดพื้นที่
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วัสดุดีเยี่ยม
ทนความชื้น และ ทนน้ำ� 100% ด้วยการสรรหาวัสดุ
ในการผลิต ให้ตัวตู้เฟอร์นิเจอร์ กันน้ำ�และ
กันความชื้น ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ� ปิดผิวเฟอร์นิเจอร์
ด้วยเมลามีน วีเนีย วัสดุที่ให้ความสวยงาม
และกันน้ำ�ได้อย่างมั่นใจ

คอนโดฟิต
เล็กแต่จุ ด้วยการคัดเลือกขนาดที่เหมาะกับ
ขนาดของห้องน้ำ� ที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่ยังคง
ประโยชน์ในการเก็บของได้มากเท่าเดิม

คุณภาพ
อ่างเซรามิค

รับประกันไม่แตกร้าว
ตลอดอายุการใช้งาน

รับประกัน
ทนความชื้น
รางเปิดนุ่มนวล
1 ปีเต็ม

คุณภาพ
ตัวอ่างเซรามิค รับประกันไม่ร้าว และไม่มีรอยราน
ตลอดอายุการใช้งาน ด้วยการควบคุมการผลิต ที่
ผ่านการเผาที่ 2000 องศาเซลเซียส ให้มั่นใจว่า
ความชื้นได้ถูกขับออกหมดด้วยการผ่านการเผา
เนื้อเซรามิค ตัวอ่างจึงแข็งแกร่ง และไม่เกิดร้อยร้าว
หรือราน เมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนาน
รับประกัน
รางลิ้นชัก และบานพับ รับประกันนาน 1 ปีเต็ม ด้วย
การปิด ไม่กระแทก ให้เกิดเสียงดัง และทนความชื้น
ไม่ขึ้นสนิม ทำ�ให้มั่นใจกับการใช้งานได้อย่างเต็มที่

P559912-BROAK

982100

Main Cabinet
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำ�
มากขึ้น 3 เท่า ลิ้นชักเปิดปิด
ด้วยระบบ Soft closed
ขนาด 990 x 455 x 550 mm.

Basin
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
ขนาด 100 x 460 x 170 mm.

ราคา 19,900.-

Mirror Cabinet
เฉพาะตู้กระจกส่องหน้าพร้อมตู้เก็บของ
ขนาด 800 x 120 x 800 mm.

พิเศษ 11,900.ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำ�ให้แห้ง
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำ�โดยตรง
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม
ยาวนานขึ้น

ราคา 15,900.-

พิเศษ 5,000.MC801280-BROAK

ราคา 16,900.-

พิเศษ 6,900.-
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WHITE OAK

WHITE SILVER

A

A

อ่างล้างหน้า

ตู้กว้าง 60 ซม.

อ่างล้างหน้า

ตู้กว้าง 80 ซม.

สีขาวเงิน

P507912-WOAK

982080

OR556012-CWS

953060

Main Cabinet
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำ�
มากขึ้น 3 เท่า ลิ้นชักเปิดปิด
ด้วยระบบ Soft closed
ขนาด 790 x 500 x 500 mm.

Basin
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
ขนาด 820 x 460 x 170 mm.

Main Cabinet
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้า ลิ้นชักสองชั้น
ตกแต่งด้วยวัสดุ เมลานิน วีเนีย
เพื่อการทนความชื้น และทนน้ำ�
ลิ้นชักเปิดปิด
ด้วยระบบ Soft closed
ขนาด 600 x 460 x 550 mm.

Basin
เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
ขนาด 615 x 476 x 166 mm.

ราคา 18,900.-

Mirror Cabinet
เฉพาะตู้กระจกส่องหน้าพร้อมตู้เก็บของ
ขนาด 800 x 120 x 800 mm.

พิเศษ 10,900.ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำ�ให้แห้ง
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำ�โดยตรง
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม
ยาวนานขึ้น
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ราคา 14,900.-

พิเศษ 4,000.MC801280-WOAK

ราคา 16,900.-

พิเศษ 6,900.-

ราคา 9,900.-

พิเศษ 3,000.-

ราคา 15,900.-

พิเศษ 6,990.ข้อควรระวัง : ควรเช็ดคราบน้ำ�ให้แห้ง
หริออย่าให้ตู้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสน้ำ�โดยตรง
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ให้สวยงาม
ยาวนานขึ้น
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อ่างล้างหน้า

WHITE SILVER LINE

Wash Basin With Cabinet ตู้ล้างหน้าเฟอร์นิเจอร์

คอนโดฟิต
ประหยัดพื้นที่

A

ตู้กว้าง 60 ซม.

A

อ่างล้างหน้า

Wash Basin With Cabinet ตู้ล้างหน้าเฟอร์นิเจอร์

A508501-WOAK
เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของสีโอ๊คขาว (ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 79x45.5x50 ซม. ราคา 11,590.- พิเศษ 6,900.-

T345645-CWS

QW-70206560

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของใต้อ่างล้างหน้า เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิคสีขาว
แบบเปิดสองบาน สีขาวลายเงิน ขนาด
ขนาด 60x46x19 ซม.
56x33.5x45 ซม. (คู่ อ่าง QW7020656) (คู่ อ่าง T34564-CWS)
ราคา 12,900.- พิเศษ 5,000.ราคา 5,900.- พิเศษ 1,590.-

คอนโดฟิต

M451280-CWS

A508501-CWS

821D85

YTG04-100-CWS

CP10046

กระจกส่องหน้าพร้อมหิ้งวางของ
ขนาด 45x90 ซม.

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ
สีขาวลายเงิน
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 80x80x30.6 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค สีขาว
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 85x49.5x21 ซม.

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น
ขาวลายเงิน
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 100x46 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 100x46 ซม.

ราคา 3,990.-

พิเศษ 1,990.-

ราคา 11,590.- พิเศษ

คอนโดฟิต

ประหยัดพื้นที่

ประหยัดพื้นที่

6,900.-

ราคา 3,500.- พิเศษ

2,000.-

NEW ARRIVAL
ผิวไม้จริงให้ความรู้สึกหรูหรา

ราคา 14,390.- พิเศษ

10,090.-

ราคา 7,190.- พิเศษ

4,900.-

NEW ARRIVAL
ผิวไม้จริงให้ความรู้สึกหรูหรา

CP505911-CWS

982060

CP505911-5657

982060

YTG04-100-5657

CP10046

YTG04-100-5652

CP10046

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์ สีขาวลายเงิน
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 59x45.5x55 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 60x46x17 ซม.

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์ สีโอ๊คน้ำ�ตาล
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 59x45.5x55 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 60x46x17 ซม.

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น เทาเข้ม
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 100x46 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 100x46 ซม.

เฉพาะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น โอ๊คขาว
(ไม่รวมอ่างเซรามิคล้างหน้า)
ขนาด 100x46 ซม.

เฉพาะอ่างล้างหน้าเซรามิค
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้างหน้าใต้อ่าง)
ขนาด 100x46 ซม.

ราคา 3,500.- พิเศษ

ราคา 6,990.- พิเศษ

ราคา 3,500.- พิเศษ

ราคา 14,390.- พิเศษ

ราคา 7,190.- พิเศษ

ราคา 14,390.- พิเศษ

ราคา 7,190.- พิเศษ

ราคา 6,990.-
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พิเศษ 4,990.-

2,000.-

4,990.-

2,000.-

10,090.-

4,900.-

10,090.-

4,900.13

Wash Basin with Half Pedestal อ่างล้างหน้าแบบขาแขวน

อ่างล้างหน้า
AQ10555/5555

AQ10989/5599

Lavatory with
full pedestal
รุ่น Unya
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
ขนาด 550 x 430
x 830 mm.

Lavatory with
full pedestal
รุ่น Mler
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
ขนาด 500 x 425
x 855 mm.

ปกติ 2,240.-

ปกติ 1,865.-

พิเศษ 1,490.-

AQ20889/5588

A

A

อ่างล้างหน้า

Wash Basin with Full Pedestal อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง

Lavatory with half pedestal รุ่น Anna
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขาครึ่ง
ขนาด 545 x 490 x 520 mm.
ปกติ 2,240.-

พิเศษ 1,490.-

พิเศษ 1,190.-

XL SIZE
AQ20777/5577
AQ10330/5533

AQ10789/5549

Lavatory with
full pedestal รุ่น Kara
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
ขนาด 610 x 500
x 850 mm.

Lavatory with full
pedestral รุ่น Lemon
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
ขนาด 460 x 560
x 850 mm.

ปกติ 5,690.-

พิเศษ 3,900.-

XL SIZE

NEW
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ปกติ 5,690.-

พิเศษ 2,290.-

20412/554988
lavatory with full pedestal รุ่น BEER
ขนาด 600 x 500 x 430 mm.
ปกติ 3,590.-

พิเศษ 2,090.-

ปกติ 1,690.-

พิเศษ 1,490.-

Lavatory Wall Hung อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Q : การทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ที่มีคราบน้ำ�
ฝังแน่นมาเป็นเวลานาน สามารถทำ�ได้ง่ายๆ
โดยไม่ต้อง ออกแรงขัดไม่ต้องใช้วัสดุหยาบๆ
ทำ�ร้ายสุขภัณฑ์ ให้เกิดริ้วรอย สามารถทำ�ได้
อย่างไร

NEW

AQ10808/5541

AQ10709/5506

Lavatory with
full pedestal รุ่น BEER
ขนาด 560 x 430
x 830 mm.

Lavatory with
full pedestal รุ่น Oval
ขนาด 600 x 500
x 850 mm.

ปกติ 2,900.-

ปกติ 3,590.-

พิเศษ 1,990.-

Lavatory with half pedestal รุ่น Seka
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขาครึ่ง
ขนาด 610 x 500 x 540 mm.

พิเศษ 2,090.-

S SIZE

M SIZE

AQ30988

AQ40009

Lavatory Wall hung รุ่น Onva
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขนาดเล็กพร้อมสะดือ
ขนาด 410x365x170 mm.

Lavatory Wall hung รุ่น Dewa
อ่างล้างหน้าแบบแขวนขนาดกลาง
ขนาด 520 x 445 x 185 mm.

ปกติ 615.-

พิเศษ 399.-

ปกติ 1,730.-

A : ทำ�ได้โดยการใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
รถยนต์ ทาทิ้งไว้ แล้วล้างออก สุขภัณฑ์จะ
เงางามและส่องแสงสดใสออกมา

พิเศษ 599.-

แถมฟรี สะดืออ่าง B-2
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IMAgination
flows
ปลดปล่อยจินตนาการของคุณไปกับสุขภัณฑ์อาควาเฟลค
ด้วยความหลากหลายของอาควาเฟลค ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ที่หลากหลายของสินค้าแต่ละกลุ่ม หรือขนาดที่แตกต่างกันไป
ทำ�ให้คุณสามารถปลดปล่อยจินตนาการในการเลือกสรรห้องน้ำ�
ให้เข้าชุดกันได้ด้วยใจคุณเองอย่างไร้ขีดจำ�กัด
aquaflex นำ�เสนอแนวคิด Imagination Flow ให้คุณเลือกดีไซน์ ที่บ่งบอกสไตล์ที่เป็นคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นห้องไหนในบ้านที่อบอุ่นของคุณ
คุณก็คงอยากจะมีความสุขกับทุกๆ ห้องที่คุณได้สรรสร้างจินตนาการ และออกแบบทุกห้องด้วยตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ� ซึ่งเป็นหนึ่งที่สำ�คัญ
ไม่น้อยไปกว่าห้องใดๆ จุดเด่นของสุขภัณฑ์ aquaflex คือ ดีไซน์ ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ต้องการความใหม่ของชีวิต และมี ไลฟ์สไตล์ ที่ชัดเจน
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีดีไซน์โดดเด่น ที่ช่วยยกระดับการตกแต่งห้องน้ำ�ให้ดูทันสมัย คุณจะต้องถูกใจกับงานดีไซน์ของสุขภัณฑ์ Aquaflex ที่สุด CHIC
และ InTrend โดยยังคงเพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัยและวัสดุที่คุณภาพจากการคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การชำ�ระล้างได้เต็มที่และการออกแบบที่คำ�นึงถึง ความสบายของสรีระและการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยที่สะดวก ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการความหรูหราและทันสมัย aquaflex จึงมีให้เลือกหลากหลายแบบเพื่อความลงตัวกับจินตนาการการออกแบบของคุณ

016

017

อ่างล้างหน้า

ฝังใต้เคาน์เตอร์

A

ฝังบนเคาน์เตอร์

Artistic Bowl อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงกลม

A

อ่างล้างหน้า

Inserted Basin อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์

AQ50988

AQ60077

AQ60899

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

Lavatory under counter รุ่น Vedam
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ ทรงเหลี่ยม
ขนาด 510 x 380 x 185 mm.

Lavatory under counter รุ่น Dama
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ ทรงมน
ขนาด 550 x 390 x 185 mm.

ปกติ 1,360.-

ปกติ 2,160.-

ปกติ 1,860.-

พิเศษ 1,090.-

พิเศษ 1,500.-

AQ89778

AQ89666

Lavatory top Bowl รุ่น Laleeka
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 465 x 465 x 155 mm
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่าง

Lavatory top Bowl รุ่น Bundes
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 420 x 420 x 165 mm.

ปกติ 2,490.-

พิเศษ 1,990.-

ปกติ 2,490.-

พิเศษ 1,990.-

พิเศษ 1,290.-

Semi Recess Lavatory top bowl counter อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ / สำ�หรับห้องน้ำ�ที่มีเคาเตอร์ปูนขนาดแคบ

AQ89665

AQ89123

Lavatory top Bowl รุ่น Deska
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 430 x 430 x 165 mm.

(Q)Lavatory top Bowl รุ่น Dream
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 415 x 415 x 130 mm.

ปกติ 2,490.-

พิเศษ 1,990.-

ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,590.-

อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ�

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษ

AQBG89955

AQBG89977

AQ89898

Lavatory top Bowl รุ่น Maros
(V) อ่างล้างหน้า Semi-Recess
ขนาด 560 x 405 x 185 mm.

Lavatory top Bowl รุ่น Kate
(V) อ่างล้างหน้า Semi-Recess
ขนาด 445 x 445 x 165 mm.

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Grady
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 435 x 435 x 180 mm.
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่าง

ปกติ 3,290.-

ปกติ 2,890.-

ปกติ 2,590.-

พิเศษ 2,590.18

พิเศษ 2,290.-

พิเศษ 2,290.-

AQ55000

AQ55050

AQ55080

ที่ใส่กระดาษชำ�ระเซรามิค พร้อมแกน

ที่วางสบู่เซรามิค

ราวพาดผ้าเซรามิค

ปกติ 240.-

พิเศษ 165.-

ปกติ 240.-

พิเศษ 150.-

ปกติ 480.-

พิเศษ 250.19

A

A

อ่างล้างหน้า

Artistic Bowl อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงฟรีสไตล์

อ่างล้างหน้า

Artistic Bowl อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์ทรงเหลี่ยม

AQ89634
Lavatory top Bowl รุ่น Gamet
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 590 x 370 x 120 mm.
ปกติ 2,890.-

พิเศษ 2,590.-

AQ89658 สินค้าสั่งพิเศษ

AQ89759 สินค้าสั่งพิเศษ
(V)Lavatory top Bowl รุ่น Squarist
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 570 x 400 x 125 mm.
ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,400.-

AQ89137

AQ89254 สินค้าสั่งพิเศษ

AQ89452 สินค้าสั่งพิเศษ

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Traingular
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 455 x 550 x 180 mm.

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Splash
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 455 x 410 x 115 mm.

ปกติ 2,990.-

ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,400.-

พิเศษ 1,990.-

AQ89428 สินค้าสั่งพิเศษ

AQ89637 สินค้าสั่งพิเศษ

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Tepe
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 410 x 410 x 130 mm.

Lavatory top Bowl รุ่น Squlast
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 460 x 460 x 160 mm.
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่าง

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Spectacular
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 575 x 435 x 135 mm.

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Lotus
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 410 x 410 x 140 mm.

ปกติ 2,590.-

ปกติ 3,590.-

ปกติ 3,990.-

ปกติ 2,990.-

AQ89371 สินค้าสั่งพิเศษ

AQ89258 สินค้าสั่งพิเศษ

Lavatory top Bowl รุ่น Tulip
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 380 x 380 x 160 mm.

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Canation
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 435 x 435 x 120 mm.

ปกติ 2,990.-

ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,290.-

พิเศษ 2,700.-

พิเศษ 3,459.-

พิเศษ 1,990.-

Glass Wash Basin อ่างล้างหน้าแก้ว

AQ89645
Lavatory top Bowl รุ่น Duncan
อ่างล้างหน้าชามเคาน์เตอร์
ขนาด 600 x 425 x 165 mm.
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่าง
ปกติ 3,290.-

พิเศษ 2,990.20

S90000
อ่างล้างหน้าแก้วทรงกลม สีใส Clear
หนา 15 mm. ขนาด 42 x 42 x 13 cm.
ปกติ 2,590.-

พิเศษ 690.-

พิเศษ 1,990.-

พิเศษ 1,990.-
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AQ90505
One Piece WC รุ่น MANDALAY
ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น S-Trap
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 670 x 350 x 700 mm.

ปกติ 9,190.-

พิเศษ 5,590.-

ปกติ 8,190.-

พิเศษ 4,590.-

B

สุขภัณฑ์ชักโครก

B

AQ90303
One Piece WC รุ่น KUMPANGDIN
ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น S-Trap
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 680 x 380 x 750 mm.

ONE PIECE WC สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

AQ90555

AQ90333

One Piece WC รุ่น Maya
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic แบบท่อลงพื้น
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 720 × 385 × 660 mm.

One Piece WC รุ่น PRADA
ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น S-Trap
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 700 x 310 x 740 mm.

ปกติ 8,240.-

พิเศษ 3,990.-

ปกติ 8,490.-

พิเศษ 4,990.-

LUXURY + HYGIENE
028020699
แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม
สำ�หรับใช้กับโครงเหล็ก
รหัส 032810099
ปกติ 4,350.-

ชักโครกแบบแขวนกำ�แพง
ขนาด 530 x 380 x 350 mm.
ปกติ 8,190.-
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พิเศษ 3,699.-

032810099

AQ12800

พิเศษ 6,900.-

สุขภัณฑ์ชักโครก

THE BEST
CHOICE
FOR STYLE
AND
COMFORT

ONE PIECE WC สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

โครงยึดเหล็ก สำ�หรับชักโครก
แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว
และชุดท่อยาง
ปกติ 15,650.-

พิเศษ 13,309.-

AQ90222

AQ90707

One Piece WC รุ่น GUCCI
ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น S-Trap
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 720 x 400 x 640 mm.

One Piece WC รุ่น LOYKRAW
ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น S-Trap
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 700 x 370 x 790 mm.

ปกติ 11,900.-

พิเศษ 8,990.-

ปกติ 10,090.-

พิเศษ 6,590.-

แถมฟรี

Wax กันซึม, สายน้ำ�ดี, และสต๊อปวาล์ว รวมมูลค่า 679 บาท สำ�หรับสุขภัณฑ์ One-Piece ทุกรุ่น
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แถม สายน้ำ�ดี

B

B

AQ SUPER BIDET
สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่ง
แบบบิเด้

สุขภัณฑ์ชักโครก

สุขภัณฑ์ชักโครก

SUPER
BIDET

CLOSE COUPLED WC สุขภัณฑ์สองชิ้น

AQ70249/9922

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ใช้พลังน้ำ�
ทำ�ความสะอาด ติดตั้งได้
ทุกหน้างาน

Close-Coupled WC รุ่น Alny
สุขภัณฑ์สองชิ้น ระบบ Siphone
แบบท่อลงพื้น S-Trap ระยะท่อถึง
ผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm.
ขนาด 740 × 475 × 765 mm.
ปกติ 3,360.-

ปกติ 9,490.-

ราคาพิเศษ 2,990.-

พิเศษ 5,990.ส่ิงที่มาด้วยกับสินค้า
1. ฝารองนั่งพร้อมชุดยึดฝา
2. สายน้ำ�ดีขนาดยาว 45 ซม จำ�นวน 1 เส้น
3. ทางแยกน้ำ� 3 ทาง
การรับประกันสินค้า
• รับประกันฝาไม่แตก 1 ปี รับน้ำ�หนักได้ 200 กิโลกรัม
• รับประกันระบบ 1 ปี (ทุกอย่างทำ�งานได้ปกติ)
• รับประกันระบบฟลัชวาล์ว 2 ปี
• รับประกันตัวสุขภัณฑ์ไม่ร้าวราน ตลอดอายุการใช้งาน
การใช้งาน
• ฝาเปิดปิดแบบ soft closed
• ติดตั้งและถอดออกง่ายด้วยปุ่ม clix fix ด้านข้าง
• ใช้ระบบพลังน้ำ�ในการทำ�งาน ด้วยแรงดันน้ำ�ต่ำ�เพียง 0.5 บาร์
(แรงดันน้ำ�บ้านทั่วไปอยู่ที่ 1 บาร์)

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.-

Aquaflex Tips
• เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ�
• หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำ�เพื่อลดการสูญเสียน้ำ�อย่างเปล่าประโยชน์
• ตรวจสอบจุดรั่วซึมของสุขภัณฑ์ โดยหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ�
หากมีน้ำ�สีลงมาที่คอห่าน โดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบซ่อม
• ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ  สารเคมี ทุกชนิด
เพราะทำ�ให้สูญเสียน้ำ�จากการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของลงท่อ
• ควรติดตั้งโถปัสสาวะชายไว้ในห้องน้ำ� เพราะใช้น้ำ�น้อยกว่าการใช้สุขภัณฑ์

โยกคอนโทรลไปด้านหน้า เพื่อแรงฉีดแบบเส้นเดียว
โยกคอนโทรลไปด้านหลัง เพื่อแรงฉีดแบบสเปรย์
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เคอร์เซอร์ด้านข้าง
หมุนเพื่อปรับความแรงและเบาของสายน้ำ�

ปุ่มกดด้านข้าง
เพื่อฉีดล้างหัวสเปรย์ให้สะอาดเมื่อต้องการ
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Urinal Sanitary Ware โถปัสสาวะ

FD10360
อ่างอาบน้ำ� MILAN พร้อมสะดือ
ขนาด 1800 x 800 x 580 mm.
ปกติ 60,479.-

พิเศษ 50,399.ใช้ได้กับ

ใช้ได้กับ

WX05

WX05

ใช้ได้กับ

ใช้ได้กับ

WX02A-03

WX02A-03

L SIZE

AQ11009

AQ11456

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

พิเศษ 990.-

ปกติ 5,689.-

ฟรี

พิเศษ 3,290.-

U3233 อุปกรณ์หน้าแปลน*
ติดตั้งโถปัสสาวะชาย (สำ�หรับติดตั้งท่อน้ำ�ทิ้ง
เข้ากำ�แพงโดยตรงไม่ผ่านท่อน้ำ�ทิ้ง)

มูลค่า 359.-

UN 2553 ถ้วยโถปัสสาวะชาย
ปกติ 165.-

*สำ�หรับลูกค้าที่ซื้อ
AQ11777, AQ11856, AQ11789,
AQ11456, AQ11234,

พิเศษ 140.-

FD83000
อ่างอาบน้ำ� BERLIN พร้อมสะดือ
ขนาด 1760 x 710 x 770 mm.
ปกติ 32,399.-

พิเศษ 26,990.-

อ่างอาบน้ำ�

Recommend สินค้าแนะนำ�สำ�หรับโถปัสสาวะ

D

C

ปัสสาวะชาย

ปกติ 1,900.-

Urinal รุ่น Resmo โถปัสสาวะแขวนผนัง
ท่อด้านใน ขนาด 325 x 340 x 695 mm.

WX02A-03

WX05

HN2018-S

ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด
สามารถใช้ได้กับ AQ11456,AQ11777

ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด
สามารถใช้ได้กับ AQ11456,AQ11777

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
สามารถใช้ได้กับ AQ11234

ปกติ 990.-
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พิเศษ 695.-

ปกติ 1,110.-

พิเศษ 779.-

ปกติ 4,290.-

พิเศษ 3,650.-
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FD10180

สินค้าสั่งพิเศษ

FD89500

สินค้าสั่งพิเศษ

อ่างอาบน้ำ� NORWAY พร้อมสะดือ
ขนาด 1650 x 650 x 580 mm.

อ่างอาบน้ำ� SEOUL พร้อมสะดือ
ขนาด 1700 x 820 x 650 mm.

ปกติ 57,590.-

ปกติ 43,190.-

FD82700

FD98300

อ่างอาบน้ำ� PARIS พร้อมสะดือ
ขนาด 1730 x 780 x 570 mm.

อ่างอาบน้ำ� JAPAN พร้อมสะดือ
ขนาด 1300 x 650 x 700 mm.

ปกติ 43,190.-

ปกติ 43,190.-

พิเศษ 47,990.-

D

D

อ่างอาบน้ำ�

พิเศษ 35,990.-

อ่างอาบน้ำ�

พิเศษ 35,990.-

พิเศษ 35,990.-
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Shower Enclosure ฉากกั้นอาบน้ำ�

คุณสมบัติฉากกั้นอาบน้ำ�
•

กระจกอลูมิเนียมหนา 4 มม.

•

แถบแม่เหล็กบานประตูปิดสนิทแน่น

•

ท่อยางแบบยืดได้ติดตั้งสะดวก

•

มือจับถนัด แข็งแรง เบาแรงในการเปิด-ปิด

•

เลื่อนเปิด-ปิด สะดวก

•

สะดือท่อน้ำ�ทิ้งกันกลิ่นขนาดใหญ่ 9 ซม.

ด้วยลูกล้อคู่บนและล่าง

น้ำ�ไหลลงหมดจดรวดเร็ว

032576C
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำ�
พร้อมฝักบัวมือครบชุด
รุ่น Victoria
ปกติ 19,999.-

พิเศษ 16,999.-

W312-SET

K311B-TRAY

ฉากกั้นอาบน้ำ�/ขาว
พร้อมถาดรองอาบ
สะดือและท่อน้ำ�ทิ้งกันกลิ่น
ขนาด 90 x 90 x 200 cm.
ปกติ 15,200.-

ถาดรองอาบน้ำ�
สะดือและท่อน้ำ�ทิ้งกันกลิ่น
ขนาด 90 x 90 x 15 cm.
ปกติ 4,400.-

พิเศษ 9,900.-

W312-MIRROR
ฉากกั้นอาบน้ำ�/ขาว
ขนาด 90 x 90 x 200 cm.
ปกติ 13,300.-

พิเศษ 11,970.-

พิเศษ 3,959.-

K-9603B

ตู้อาบน้ำ� 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
แผงควบคุมการทำ�งานอาจไม่เหมือนในภาพ

ติดตั้งฟรี มูลค่า 5,000 บาท
เฉพาะในเขตกทม.
ฟรีค่าเดินทางเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
( มีแถมอุปกรณ์การติดตั้ง คือ
ข้องอ 2 ชิ้น/สายน้ำ�ดี ยาว 100 เมตร
2 ชิ้น/ซีลีโคน 2 หลอด )
นอกเขตกรุงเทพฯ คิดค่าเฉพาะ
ค่าพาหนะเดินทางโดย
ขึ้นอยู่กับระยะทาง

353801C

WT61310

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำ�
พร้อมฝักบัวมือครบชุด
รุ่น Thames

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ขึ้นจากพื้น ลงอ่างอาบน้ำ�
พร้อมฝักบัวมือครบชุด

ปกติ 29,999.-

ปกติ 19,999.-

E

E

ยืนอาบน้ำ�

พิเศษ 16,999.-

ยืนอาบน้ำ�

พิเศษ 25,489.-
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DimenSions
One Piece WC

Lavatory Wall Hung

Wash Basin with Full Pedestal

SUPER BIDET

AQ90505

AQ90222

AQ10789/5549

AQ30988

AQ10330/5533

AQ 40009

WASH BASIN WITH HALF PEDESTAL

AQ90303

AQ90555

AQ90707

Wash Basin with Full Pedestal

Close Coupled WC

AQ70249/9922

AQ70885/9935

AQ55857

AQ10555/5555

20412/5549

AQ20889/5588

AQ20777/5577

AQ60077

AQ60899

Inserted Basin

AQ50988

Artistic Bowl

SEMI RECESS LAVATORY BOWL COUNTER

AQ10989/5599

32

10808/5541

10709/5506

AQBG89955

AQBG89977

AQ89898

AQ89778

AQ89666
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DimenSions
wash basin with cabinet

Artistic Bowl

82 cm.

46 cm.

17 cm.

80 cm.

50 cm.

AQ89665

AQ89759

AQ89123

AQ89645

AQ89634

AQ89137

AQ89658

AQ89254

AQ89452

46 cm.

80K-K

100A-L

80A-L

60A-K

AQ89637

AQ89371

AQ89258

S9000

bathtubs

fd10180

34

YTG31-075

Urinal Sanitary Ware

glass wash basin

AQ89428

YTG04-100

YTG80A-100

YTG22-080

AQ11009

W7038

AQ11456

bathtubs

fd82700

fd89500

fd98300

fd10360

fd83000
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ศูนย์บริการ บริษัท ชาญไพบูลย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านให้ได้รับความพอใจสูงสุด
ลำ�ดับ

ยี่ห้อ

1.

2.

ประเภทสินค้า

การรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

ตลอดอายุการใช้งาน

เฉพาะสายฝักบัวใช้กับก๊อกซิ๊งค์ล้างจาน
รับประกันการรั่วซึม

1 ปี

ตู้อาบน้ำ� ฉากกั้นอาบน้ำ�

เฉพาะลูกล้อ รับประกันการแตกหัก

1 ปี

ก๊อกน้ำ�

อ่างอาบน้ำ�

เฉพาะมอเตอร์อ่างอาบน้ำ� รับประกัน

3 ปี

ตัวเนื้อเซรามิค

ไม่ร้าว ไม่ราน

ตลอดอายุการใช้งาน

หม้อน้ำ�ในสุขภัณฑ์

ไม่รั่วซึม

2 ปี

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ไม่แตก

1 ปี

รางลิ้นชัก/บานพับ ของตู้อ่างล้างหน้า

คงความเปิดปิดนุ่มนวล

1 ปี

3.

ก๊อกน้ำ�

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

10 ปี

4.

ก๊อกน้ำ� ฟลัชวาล์ว

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

5 ปี

5.

สายฝักบัว สายน้ำ�ดี

ไม่รั่วซึม

10 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือ
หลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ - ขายเป็นสำ�คัญ หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ว่าสินค้ายังอยู่ในระยะรับประกัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสินค้าพ้นระยะประกัน และจะขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่/สินค้า ตามอัตราที่ได้กำ�หนดไว้
2. การรั บ ประกั น จะครอบคลุ ม เฉพาะสิ น ค้ า ตามสภาพการใช้ ง านปกติ เ ท่ า นั้ น โดยจะ
ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความเสี ย หายหรื อ ความผิ ด พลาดอั น เนื่ อ งมาจากการใช้ ง าน การ
ดั ด แปลงสิ น ค้ า หรื อ การบำ � รุ ง รั ก ษาที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น คราบตะกรั น จากน้ำ � ประปา
สิ่งสกปรกอุดตัน คราบหินปูน การผุกร่อนอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี หรือสภาพ
ที่ เ กิ ด จากการติ ด ตั้ ง สิ น ค้ า และการใช้ ง านไม่ ถู ก วิ ธี รวมไปกถึ ง การชำ � รุ ด ระหว่ า ง
การขนส่ง
3. หากพบว่ า สิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นระยะประกั น เกิ ด ความเสี ย หาย อั น เนื่ อ งมาจากความ
ผิดพลาดทางการผลิต ทางบริษัทฯ จะพิจารณาซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะ
อะไหล่ หรือตัว สิน ค้า นั้น ๆ หรือ สินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ความรับผิด ชอบจะ
ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในระยะการรับประกัน ทางศูนย์บริการจะแจ้งค่าบริการให้ทราบ
ก่อนเข้าบริการทุกครั้ง
5. การรับประกัน 10 ปีของ Rasland รับประกันเฉพาะการรั่วซึมของวาล์ว ยกเว้นกลุ่ม
สินค้า ก๊อกคอสั้น ก๊อกสนาม สต๊อปฝักบัวน้ำ�เย็น และสายฉีดชำ�ระ
6. หลังการติดตั้งสินค้าโดยช่างของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงรับประกันความสมบูรณ์
ของการติดตั้งอีก 3 เดือน
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

ศูนย์บริการด้านเทคนิค และอะไหล่
ศูนย์แจ้งซ่อม
บริการให้คำ�แนะนำ�การแก้ปัญหาเบื้องต้น และนัดคิว
การเข้าตรวจเช็คระบบการทำ�งานของผลิตภัณฑ์
บริการอะไหล่
ให้บริการเปลี่ยนอะไหล่
และมีอะไหล่บริการอย่างน้อย 10 ปี
ให้คำ�ปรึกษาการติดตั้ง
ให้คำ�แนะนำ�การเตรียมหน้างาน และการติดตั้ง
สำ�หรับสินค้าที่ต้องการความชำ�นาญพิเศษ

หมายเหตุ
• ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาแนะนำ� โปรดตรวจสอบราคากับผู้แทนจำ�หน่ายเป็นสำ�คัญ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
• สินค้าจริงอาจแตกต่างจากรูปภาพในการพิมพ์ (ผิด ตก) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
• รายละเอียดของสินค้าทั้งขนาด และรูปภาพ หรือสี ในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

เวลาทำ�การของศูนย์บริการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 , วันเสาร์ เวลา 9.00-14.30
(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดสำ�คัญ)
โทร. 02-358-0080-1 แฟกซ์. 02-358-0079

ผู้แทนจำ�หน่าย

บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดดิ้ง (1972) จำ�กัด
94 ถ. อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0-2285-5795 แฟกซ์. 02-287-4422
email: contact@charnpaiboon.com
www.charnpaiboon.com
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