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THERMOSTATIC
SHOWER MIXER

PAINI / KNOW HOW

วาล์ ว ผสมอาบน้ำ � แบบ THERMOSTATIC VALVE
MIXER ควบคุมแบบองศาต่อองศา เพื่อการอาบน้ำ�
ที่ให้อุณหภูมิคงที่ ไม่เสียเวลาปรับตั้งอุณหภูมิใหม่
ให้รำ�คาญใจได้อุณหภูมิที่พอเหมาะและคงที่ ตามที่
ตั้งไว้ในทุกครั้งของการอาบน้ำ� ปลอดภัยด้วยการ
ตั้ ง หยุ ด อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ที่ 38 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ
ป้ อ งกั น อั น ตราย จากการปรั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ น
เกิ น ไปโดยไม่ ตั้ ง ใจ ซึ่ ง ท่ า นสามารถปรั บ อุ ณ หภู มิ
เพิ่มจาก 38-50 องศาเซลเซียส ได้เองง่ายๆ โดย
กดปุ่ ม ปลดล๊ อ คอุ ณ หภู มิเ ท่ า นั้ น หมดความกั ง วล
อั น ตรายจากการสั มผั ส ถู ก ความร้ อ นจากตั ว ก๊ อ ก
(Safty Touch) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Heat-Proof) ที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในก๊อกไม่ให้ร้อน โดย
ยังคงอุณหภูมิของน้ำ�ได้ตามองศาที่ต้องการ

MORGANA

78CR689RAIN
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
Rainshower รุ่น COX
วาล์วผสมอาบน้ำ�
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
ปกติ 25,990.-

พิเศษ 19,990.-

84CR689RAIN
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
Rainshower รุ่น DAX
วาล์วผสมอาบน้ำ�
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
ปกติ 35,990.-

พิเศษ 29,990.-

73CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
แบบ Thermostat
(ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 19,190.-

73CR691
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
แบบ Thermostat
พร้อมปุ่มปรับ
ทิศทางน้ำ�
ปกติ 26,270.-

7TCR111PA
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ลงอ่างอาบน้ำ�

7TCR511PA
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ยืนอาบ

ปกติ 26,390.-

ปกติ 21,990.-

2TCR111
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับอ่างอาบน้ำ�
พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ
(ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 9,009.-

2TCR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับอ่างอาบน้ำ�
พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ
(ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 7,059.-

พิเศษ 16,312.-

DAX

พิเศษ 22,432.-

COX

พิเศษ 7,279.-

02

พิเศษ 22,330.-

พิเศษ 17,759.-

พิเศษ 5,700.-
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ITALIAN KITCHEN SINK

FAUCETS
ดีไซน์ทันสมัย คงความหรูหรา
สไตล์ Minimalist
ด้วยการซ่อนปากก๊อกไว้ภายใน
ดึงใช้สะดวก ล้างได้ทั่วถึง
เหมาะกับอ่งซิงค์ขนาดใหญ่
และแบบ 2 หลุม

78CR591
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น งวงโค้งสูงพร้อม
ปากก๊อกดึงได้ รุ่น Cox
ปกติ 7,695.-

พิเศษ 6,220.-

78CR557
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
พร้อมฝักบัวฉีดล้าง รุ่น Cox
ปกติ 30,969.-

พิเศษ 25,020.-

84CR557
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
พร้อมด้ามฝักบัว รุ่น Dax
ปกติ 34,090.-

พิเศษ 27,829.-

78CR559
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
รุ่น Cox
ปกติ 49,990.-

พิเศษ 40,370.-

78CR568
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
แบบดึงได้ รุ่น Cox
ปกติ 12,339.-

พิเศษ 9,970.-

Whether it’s a busy farmhouse family
kitchen or a sleek shrine to minimalism
our pain taps add the finishing touch.

84CR556
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
รุ่น Dax
ปกติ 30,790.-

73CR205LL
ก๊อกซิ้งค์ผสม
รุ่น Morgana
ปกติ 51,950.-

พิเศษ 26,172.-

พิเศษ 44,159.-

27CR215B
ก๊อกซิ้งค์ผสม
น้ำ�ร้อน เย็น 8 นิ้ว รุ่น
Nostalgia
ปกติ 9,764.-

78CR572
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
งวงโค้งสูง รุ่น cox
ปกติ 6,079.-

78CR558
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
แบบสปริง รุ่น Cox
ปกติ 11,609.-

64CR588ANT
ก๊อกซิ้งค์ผสม
น้ำ�ร้อน เย็น
รุ่น Baroco
ปกติ 10,799.-

พิเศษ 8,729.-

พิเศษ 8,299.-

79CR572
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
งวงโค้งสูง รุ่น tubos
ปกติ 12,859.-

64CR544
ก๊อกซิ้งค์ผสมด้ามโยกขาว
รุ่น Cucina
ปกติ 7,579.-

79CR501
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
ออกจากกำ�แพง รุ่น Tubos
ปกติ 9,239.-

78CR501
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
ออกจากกำ�แพง รุ่น Cox
ปกติ 4,979.-

พิเศษ 4,910.-

พิเศษ 9,380.-

จำ�นวนจำ�กัด

78CR579
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
ปากก๊อกยาว รุ่น Cox	
ปกติ 6,859.-

พิเศษ 5,540.04

81CR557
ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน เย็น
พร้อมป๊อปอัพ รุ่น Pixel
ปกติ 15,610.-

พิเศษ 5,990.-

พิเศษ 10,385.-

พิเศษ 6,449.-

พิเศษ 7,859.-

พิเศษ 4,030.-
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74CR568
ก๊อกซิ้งค์ผสมงวงโค้งสูง ดึงได้
รุ่น First
ปกติ 7,689.-

พิเศษ 6,220.-

74CR573
ก๊อกซิ้งค์รูเดียวผสม รุ่น First
ปกติ 5,009.-

พิเศษ 4,050.-

80CR568
ก๊อกซิ้งค์ผสมงวงโค้งสูง ดึงได้
รุ่น Cooper
ปกติ 7,229.-

พิเศษ 5,850.-

04CR568
ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน ผสมน้ำ�ร้อน
เย็น พร้อมฝักบัวแบบดึงได้
รุ่น Pilot
ปกติ 5,690.-

80CR583
ก๊อกซิ้งค์ผสมงวงโค้งสูง
รุ่น Cooper
ปกติ 4,389.-

67CR573
ก๊อกซิ้งค์รูเดียวผสม
รุ่น Atomix 2000
ปกติ 4,579.-

พิเศษ 3,550.-

พิเศษ 2,990.-

พิเศษ 3,510.-

LIBERTY
63CR573
ก๊อกซิ้งค์รูเดียวผสม รุ่น Mini
ปกติ 3,290.-

พิเศษ 2,660.-

พิเศษ 2,180.-

24CR522LUQCP
ก๊อกซิ้งค์คอโค้งสูงตัว J รุ่น
Lunac
ปกติ 2,039.-

24CR225LUQCP
ก๊อกซิ้งค์คอโค้งสูง รุ่น Lunac
ปกติ 1,769.-

24CR915LUQCP
ก๊อกซิ้งค์เดี่ยวตัว J รุ่น Lunac
ปกติ 1,889.-

24CR519LUQCP
ก๊อกซิ้งค์เดี่ยวตัว C รุ่น Lunac
ปกติ 1,639.-

พิเศษ 1,529.-

พิเศษ 1,429.-
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69CR203PLUS
ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น ด้ามทองเหลือง
รุ่น Jolly Plus	
ปกติ 2,690.-

พิเศษ 1,399.-

พิเศษ 1,300.-

24CR215 QE
ก๊อกซิ้งค์ผสม น้ำ�ร้อนเย็น รุ่น
Triss 8 นิ้ว (ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,549.-

17CR105+17CR173BE
ก๊อกผสมครบชุด
ขึ้นจากพื้น
ปกติ 24,990.-

พิเศษ 21,249.-

17CR433QCPE
ก๊อกอ่างอาบน้ำ�ผสมแบบ
วาล์วฝัง 4 ทาง พร้อม
ฝักบัวมือครบชุด
ปกติ 12,920.-

พิเศษ 10,990.-

24CR225 QE
ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น ขึ้นจาเคาน์เตอร์
รุ่น Triss (ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 1,590.-

พิเศษ 1,100.-

24CR519 QE
ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น ออกจากกำ�แพง
รุ่น Triss (ไส้เซรามิควาล์ว
ปกติ 1,290.-

พิเศษ 999.-
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NEW ARRIVal / ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น

I-CET & T-CET

“ไพนี่” ผู้ผลิตก๊อกน้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี ภูมิใจนำ�เสนออ่างล้างหน้า
ที่ ผ ลิ ต จากหิ น อ่ อ นเที ย ม พร้ อ มก๊ อ กน้ำ � ล้ า งหน้ า ที่ ฝั ง เป็ น ชิ้ น เดี ย วกั น กั บ อ่ า ง
เป็นผลงานของนักออกแบบชาวอเมริกัน ชื่อว่า ARNELL GROUP แห่งกลุ่ม
บริ ษั ท PEGASUS โดยออกแบบอ่ า งให้ เ ป็ น เหลี่ ย มสามารถติ ด ตั้ ง ให้ อ่ า งเป็ น
ชิ้นเดียวกันกับเคานเตอร์ในห้องน้ำ� และออกแบบให้ก๊อกน้ำ�เรียบเป็นชิ้นเดียว
กับอ่างล้างหน้า โดยกำ�หนดสายน้ำ�ให้มีการไหลออกมาเป็นรูปทรง ที่ไม่ซ้ำ�ใคร
แปลกแตกต่างจากที่เห็นในชีวิตประจำ�วัน อีกทั้งการออกแบบ สะดืออ่างที่ซ่อน
อยู่ด้านล่างของอ่าง เพื่อให้รูปลักษณ์เรียบหรูและดูขาวโล่งสะอาดตา

84CR204
ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น DAX
ปกติ 3,490.-

พิเศษ 2,490.สินค้าสั่งพิเศษ

92CR204
ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น ARENA
ปกติ 2,490.-

พิเศษ 1,990.08

T-CET เป็นก๊อกน้ำ�แบบ MANUAL LEVER
ก๊ อ กน้ำ � เป็ น แบบยกแผ่ น ด้ า มโยกขึ้ น ซึ่ ง ลั ก ษณะแผ่ น โยกออกแบบให้ เ รี ย บ
เป็ น ชิ้ น เดี ย วกั น กั บ อ่ า ง ในตอนปิ ด น้ำ � และโยกขึ้ น ด้ า นซ้ า ยหรื อ ด้ า นขวา
เพื่อปรับระดับความแรงของน้ำ� และอุณหภูมิที่ผสม ซึ่งอ่างล้างหน้าแบบ T-Cet
นี้ ไม่ ต้ อ งใช้ ก ล่ อ งควบคุ ม อี เ ล็ ค โทรนิ ค ใดๆ ในการติ ด ตั้ ง เพี ย งแค่ ต่ อ น้ำ � เข้ า
ใต้อ่างล้างหน้า และสามารถใช้งานได้ทันที ตัววัสดุอ่างล้างหน้าทำ�มาจากหิน
อ่ อ นเที ย มที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท นต่ อ แรงขู ด ขี ด ได้ และไม่ ซี ด เหลื อ ง จึ ง สามารถคง
ความสวยงาม และความหรูหราที่ได้จากวัสดุหินอ่อน และง่ายต่อการดูแลรักษา
เพี ย งใช้ น้ำ � ยาล้ า งจานทั่ ว ไป พร้ อ มฟองน้ำ � ในการเช็ ด ทำ � ความสะอาดเพี ย ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น
ปกติ 129,990.-

พิเศษ 110,489.-
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NEW INNOVATION
ก๊ อ กน้ำ � Mirko Bosio นี้ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ มี
ทางเลือกด้วยกันถึง 4 สีทำ�ให้เหมาะกับการเลือกให้
เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องครัว ตามความชอบ
ของผูใช้อย่างแท้จริง ไพนี่รับประกันอะไหล่ทุกชิ้น
พร้ อ มรั บ ประกั น น้ำ � ไม่ รั่ ว ซึ ม ตลอดอายุ ก ารใช้ ง าน

Mirko bosio

Mirko Chrome / Matt white
ก๊อกซิงค์ผสมอิเล็คโทรนิค โครม/ขาว
ปกติ 72,990.-

พิเศษ 62,049.-

Mirko pvd / pvd
ก๊อกซิงค์ผสมอิเล็คโทรนิค ซาติน/ซาติน
ปกติ 79,990.-

พิเศษ 67,999.-

Mirko pvd / matt black
ก๊อกซิงค์ผสมอิเล็คโทรนิค ซาติน/ดำ�
ปกติ 79,990.-

พิเศษ 67,999.-

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกซิงค์ล้างจานผสมน้ำ�ร้อน - เย็น
แบบอิเล็คโทรนิค
ก๊อกซิงค์ล้างจานที่สวยและหรูที่สุด ที่ไพนี่นำ�เสนอ
ด้วยการออกแบบของ Mirko Bosio นักออกแบบ
ชื่ อ ดั ง ชาวอิ ต าลี โดยออกแบบรู ป ทรงที่ ทั น สมั ย
เหมาะสำ � หรั บ ห้ อ งครั ว ที่ มี ก ารตกแต่ ง แบบหรู ห รา
และทันสมัย โดยเน้นการออกแบบให้มีหน้าที่การใช้
งานที่ ห ลากหลาย เหมาะสำ � หรั บ ผู้ ท่ี ชื่ น ชอบความ
สะดวกสบายในการใช้ ง านอย่ า งแท้ จ ริ ง ก๊ อ กน้ำ � มี
ทรงที่สูงสามารถล้างภาชนะที่มีขนาดใหญ่ได้ โดย
ให้ความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ที่กว้างขึ้น ระหว่าง
อ่างและปากก๊อกน้ำ� ตัวหัวฝักบัวสามารถดึงออกมา
เพื่อใช้ชำ�ระล้างบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ
หลุมซิงค์ ที่อยู่ห่างออกไปหรือที่คว่ำ�จาน เพื่อความ
สะดวกในการชำ�ระล้าง หรือใช้เติมน้ำ�ในภาชนะต่างๆ
ตั ว ฐานก๊ อ กสามารถหมุ น ได้ ถึ ง 180 องศา จึ ง
สามารถชำ�ระล้างหรือเปลี่ยนการชำ�ระล้างไปยังจุด
อื่นบนอ่างซิงค์ได้อย่างสะดวก โดยหัวฝักบัวยังคง
อยู่บนตัวฐานก๊อกน้ำ�
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ระบบควบคุมของก๊อกน้ำ�เป็นระบบอิเล็คโทรนิค ที่ผ่านนระบบแปลงไฟฟ้าให้เหลือเพียง 9 volt จึงปลอดภัย
และไม่ต้องกังวลในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีแสงแสดงถึงสถานะของอุณหภูมิน้ำ� สีน้ำ�เงินคืออุณหภูมิน้ำ�
เย็น สีม่วงเป็นน้ำ�ผสมแบบอุ่น และสีแดงแสดงถึงอุณภูมิของน้ำ�ที่สูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมระบบ safety ที่เมื่อผู้ใช้
งานคนสุดท้ายเปิดเป็นน้ำ�ร้อนสุดไว้ เมื่อปิดก๊อก และเปิดใหม่น้ำ�จะกลับมาอยู่ในสถานะอุ่น ทำ�ให้ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้ใช้ท่านต่อไป ปุ่มตรงกลางบนหัวก๊อกเมื่อกดค้างไว้จะเปลี่ยนรูปแบบของน้ำ�จากระบบนุ่มนวล
เป็นระบบน้ำ�แบบฉีด ซึ่งสามารถช่วยในการล้างคราบสกปรกที่อยู่บนภาชนะออกเบื้องต้น โดยไม่ต้องใช้วัสดุ
อื่นช่วยในการทำ�ความสะอาด

Mirko Chrome
ก๊อกซิงค์ผสมอิเล็คโทรนิค
ปกติ 68,990.-

พิเศษ 58,639.-
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TULIP

89BY111TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ลงอ่างอาบน้ำ� สีขาว
ปกติ 34,690.-

พิเศษ 29,489.-

89CR111TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 22,790.-

พิเศษ 19,379.-

89OP111TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ลงอ่างอาบน้ำ� สีทอง
ปกติ 34,690.-

พิเศษ 11,899.-

89BY211
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ สีขาว
ปกติ 20,990.-

พิเศษ 17,849.12

89OP211
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ สีทอง
ปกติ 20,990.-

พิเศษ 17,849.-

89BY211LL
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
คอสูง สีขาว
ปกติ 32,090.-

พิเศษ 27,279.-

89OP211LL
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
คอสูง สีทอง
ปกติ 32,090.-

พิเศษ 27,279.-

89CR211LL
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
คอสูง
ปกติ 21,390.-

พิเศษ 18,189.-

89BY691
วาล์วฝังกำ�เเพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ� สีขาว
ปกติ 18,790.-

พิเศษ 15,979.-

89OP691
วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ� สีทอง
ปกติ 18,990.-

พิเศษ 16,149.-

พิเศษ 21,249.-

89CR511TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ยืนอาบ สีโครม
ปกติ 16,990.-

พิเศษ 14,449.-

89OP511TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ยืนอาบ สีทอง
ปกติ 24,890.-

พิเศษ 29,489.-

89CR211
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 13,990.-

89BY511TH
ก๊อกเทอร์โมแสตท
ยืนอาบ สีขาว
ปกติ 24,990.-

พิเศษ 21,159.-

89CR691
วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ� สีโครม
ปกติ 12,590.-

พิเศษ 10,709.-

89BY690
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น สีขาว
ปกติ 10,990.-

พิเศษ 9,349.-

89CR690
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 7,990.-

พิเศษ 6,799.-

89OP690
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น สีทอง
ปกติ 10,790.-

พิเศษ 9,179.-
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73CR205LLVR (73CR205LL 73CR205LLLH)
ก๊อกล้างหน้าคอสูงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ก๊อกซิ้งค์ Glass/Chrome/Bleached Osk
ปกติ 51,950.-

พิเศษ 44,158.-

MORGANA
เพิ่มความโดดเด่น

สูงสุดในการออกแบบอย่างโดดเด่น ที่ยกระดับรูปแบบการใช้งาน
แบบเดิมๆ ด้วยการออกแบบบังคับการไหลของสายน้ำ� ให้มีลักษณะ
การไหลรินที่สวยงามหรูหรา และแปลกแหวกแนวจากก๊อกน้ำ�ทั่วๆ ไป
เพื่อให้ความรู้สึกที่โดดเด่นและไม่ซ้ำ�แบบใคร

เอกลักษณ์แห่งคุณภาพ

สุดยอดแห่งคุณภาพสินค้าที่ทำ�ขึ้นจากวัสดุ เกรดเอ ทั้งหมด
เพื่อความสวยงามที่ยืนยาว และความคงทน ไส้วาล์วเรามิคแบบพิเศษ
ที่กล้ารับประกันน้ำ�ไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน ควบคุมการผลิต
เพื่อให้มีมาตรฐานชั้นเยี่ยมเหนือกว่าทั่วๆ ไป เพื่อผู้ที่มองหาสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

73CR111VR ( 73CR111 73CR111 LH )
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับอ่างอาบน้ำ� และยืนอาบ
ไม่รวมฝักบัว Glass/Chrome/Bleached Osk
ปกติ 41,510.-

73CR690
วาล์วฝังกำ�แพง ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
แบบไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 13,550.-

73CR211VR (73CR211 73CR211 LH)
ก๊อกอ่างล้างหน้า ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ Glass/Chrome/Bleached Osk
ปกติ 43,430.-

73CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับยืนอาบ
แบบ Thermostat (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 19,190.-

73CR691
วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
แบบ Thermostat พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 26,270.-

73CR430VR (73CR430 73CR430 LH)
ปากก๊อกออกจากกำ�แพง หรือใช้เป็นก้านแข็ง
Glass/Chrome/Bleached Osk
ปกติ 23,990.-

พิเศษ 35,284.-

พิเศษ 11,518.-

พิเศษ 36,916.-

เติมสีสันตามอารมณ์ของคุณ
เติมสีสีนให้เข้ากับความรู้สึกตามอารมณ์ของคุณด้วย
โครเมี่ยม ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย แข็งแรง มั่นคง
ไม้บิช
ให้ความรู้สึกที่คลาสสิค หรูหรา
แก้ว
ให้ความรู้สึกที่โฉบเฉี่ยว อ่อนโยน

พิเศษ 16,312.14

พิเศษ 22,330.-

พิเศษ 20,392.-
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DAX
NEW
ARRIVal

84CR204
ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น รุ่น DAX
ปกติ 3,490.-

84CR689RAIN
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
Rainshower รุ่น DAX
วาล์วผสมอาบน้ำ�
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
ปกติ 35,990.-

พิเศษ 2,490.-

84CR211LLR
(V)ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น คอสูง พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 20,190.-

84CR211R
(V) ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 14,890.-

84CR250
(V) ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 15,280.-

7TCR511PA
(V)ก๊อกเทอร์โมแสตทยืนอาบ

84CR556
(V) ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น

84CR557
(V) ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น

ปกติ 21,990.-

ปกติ 30,790.-

ปกติ 34,090.-

พิเศษ 17,159.-

พิเศษ 12,659.-

พิเศษ 12,339.-

พิเศษ 29,990.-

84CR690
(V)วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 7,690.-

7TCR111PA
(V)ก๊อกเทอร์โมแสตท
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 26,390.-

พิเศษ 6,219.-

84CR691
(V)วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทาง
ปกติ 12,100.-

พิเศษ 9,779.16

พิเศษ 22,432.-

84CR208RQ
(V)ก๊อกล้างหน้าผสม น้ำ�ร้อน-เย็น
ออกจากกำ�แพง พร้อมแป้นกำ�แพง
ปกติ 14,590.-

พิเศษ 11,779.-

พิเศษ 17,759.-

พิเศษ 26,172.-

พิเศษ 27,829.17

LEMON

New Point of View

The new Paini ‘LEMON’ series brings a true freshness and zest to your
bathroom. Designed to take inspiration from nature itself, the handles
arguably remind us of the internal segments of the Lemon fruit and the
series as a whole brings on opportunity for elegance, refinement and a
freash feel to your bathroom.

86CR211
(V) ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 10,290.-

86CR204
(V) ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น

83CR111
(Q)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 19,240.-

86CR214
(V) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3 รูก๊อก ออกจากเคาน์เตอร์พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 22,290.-

86CR208P
(V) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ออกกำ�แพงพร้อมแป้นกำ�แพง
ปกติ 14,590.-

86CR690
(V) วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 5,990.-

83CR511
(Q)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
ปกติ 13,090.-

86CR111
(V) ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 13,990.-

86CR511
(V) ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
ปกติ 8,390.-

86CR691
(V) วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 10,390.-

83CR205
(Q)ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น รุ่นวาล์วทางเดียว
ปกติ 10,890.-

83CR207
(Q)ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำ�
ร้อน-เย็น 3 รูก๊อกออกจากกำ�แพง
ปกติ 16,490.-

82CR131
(Q)ฝักบัวมือทรงสี่เหลี่ยม
พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
ปกติ 3,190.-

พิเศษ 13,319.-

พิเศษ 2,712.18

Dreams, reaching for the stars, search for something that little bit speacial...
the Paini team seek to make the dream a reality with OVO, a new tap
range from Paini. The principles of elegance, quality and design associated
with Paini product is the key to OVO. Tap into innovation, enjoy the superb
chrome or PVD finish - make the dream a reality with OVO from Paini.

86CR211LL
(V) ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น คอสูงพร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 16,000.-

83CR250
(Q)ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 16,490.-

พิเศษ 14,017.-

OVO

New Point of View

พิเศษ 9,257.-

พิเศษ 16,354.-

พิเศษ 11,127.-

83CR214
(Q)ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น 3 รูก๊อกออกจาเคาน์เตอร์
ปกติ 16,490.-

พิเศษ 14,017.-

พิเศษ 12,919.-

พิเศษ 18,009.-

พิเศษ 9,990.-

พิเศษ 7,999.-

พิเศษ 12,399.-

พิเศษ 6,990.-

ปกติ 10,290.-

พิเศษ 8,749.-

พิเศษ 5,089.-

พิเศษ 7,990.-
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EXTRO

LIBERTY

17CR105QE
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่าง พร้อมฝักบัว
ครบชุด
ปกติ 10,755.-

พิเศษ 9,149.-

17CR433Qcpe
ก๊อกอ่างอาบน้ำ�ผสม
แบบวาล์วฝัง 4 ทาง
พร้อมฝักบัวมือครบชุด
ปกติ 12,920.-

17CR509QE
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบพร้อม
ฝักบัวครบชุด
ปกติ 6,959.-

พิเศษ 10,990.-

46CR241or
(v)ก๊อกล้างหน้าคอม้ารูเดี่ยวผสม
พร้อมสะดือน้ำ�ทิ้งแบบป๊อปอัพ
ปกติ 6,759.-

46CR211or
(v)ก๊อกล้างหน้าผสม 8”
พร้อมสะดือน้ำ�ทิ้งแบบป๊อปอัพ
ปกติ 11,790.-

พิเศษ 5,749.-

พิเศษ 10,029.-

46CR109or
(v)ก๊อกอาบน้ำ�ผสมขึ้นจากอ่าง
พร้อม diverter และฝักบัวสายอ่อนติดอ่าง
ปกติ 23,990.-

พิเศษ 20,399.-

17CR204QE
(v)ก๊อกล้างหน้าเดี่ยวน้ำ�เย็น

พิเศษ 5,919.-

17CR105+
17CR173BE
(v)ก๊อกอาบน้ำ�ผสม
ครบชุดขึ้นจากพื้น
ปกติ 24,990.-

พิเศษ 21,249.-

ปกติ 1,990.-

17CR241QE
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 6,520.-

17CR211QE
ก๊อกล้างหน้าผสม 8”
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 8,925.-

17CR207QE
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3รู ออกจากกำ�แพง
ปกติ 6,269.-

17CR109QE
(v)ก๊อกผสมขึ้นจาก
อ่างอาบน้ำ� 5 รูก๊อก
ปกติ 19,990.-

17CR400QE
วาล์วฝังกำ�แพงเดี่ยวขนาด
1/2”
ปกติ 1,990.-

พิเศษ 1,699.-

พิเศษ 5,549.-

พิเศษ 7,589.-

ฝักบัวมือในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
46CR326or
(v)ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้)
รูเดียวผสม พร้อมสะดือน้ำ�
ทิ้งแบบป๊อปอัพ 1 1/4”
ปกติ 6,929.-

พิเศษ 5,889.20

46cr105or
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่าง พร้อมฝักบัวครบชุด
ปกติ 12,290.-

พิเศษ 10,449.-

46cr509or
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
พร้อมฝักบัวครบชุด
ปกติ 7,190.-

พิเศษ 6,119.-

46cr400or
วาล์วฝังกำ�แพง 1/2”

ปกติ 2,590.-

พิเศษ 2,209.-

พิเศษ 5,329.-

พิเศษ 16,999.-

พิเศษ 1,699.-
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COX
Concealed and Exposed Thermostats
แบบองศาต่อองศา เพื่อการอาบน้ำ�ที่ให้อุณหภูมิคงที่ ไม่เสียเวลาปรับตั้ง
อุณหภูมิใหม่ให้รำ�คาญใจ สะดวกในการตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะเฉพาะคุณ
ให้คงที่ทุกครั้งของการอาบน้ำ� เพิ่มความสบายให้แก่คุณ

2TCR111
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับ
อ่างอาบน้ำ� พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ
(ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 9,009.-

พิเศษ 7,279.-

ไพนี่คำ�นึงถึงความปลอดภัยของท่านและครอบครัวเป็นสำ�คัญ
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ สำ�หรับก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
แบบ Thermostatic
- Heat Proof เพื่อคุณไม่ต้องสัมผัสถูกความร้อนจากตัวก๊อก
(Safety Touch) ด้วยเทคโนโลยี่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายใน
ตัวก๊อกไม่ให้ร้อน โดยยังคงอุณหภูมิของน้ำ�ได้ตามองศาที่คุณต้องการ
- ปุ่มล็อคหยุดอุณหภูมิที่ 38 องศา เพื่อป้องภัยจากการปรับอุณหภูมิ
ที่ร้อนเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ท่านสามารถ
ปรับเพิ่มอุณหภูมิจากจุด 38 องศา ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม
ปลดล็อคเท่านั้น

6TCR690
(v)วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 24,079.-

พิเศษ 19,449.-

78CR211
ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 5,140.-

พิเศษ 4,160.-

78CR306
(v)ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้)
รูเดียวผสมน้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 5,659.-

78CR211LL
(v)ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�
ร้อน-เย็น คอสูง พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 12,089.-

พิเศษ 4,570.-

พิเศษ 9,770.-

78CR689RAIN
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
Rainshower รุ่น COX
วาล์วผสมอาบน้ำ�
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
ปกติ 25,990.-

พิเศษ 19,990.2TCR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับ
ยืนอาบ พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ
(ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 7,059.-

พิเศษ 5,700.-

ITALIAN KITCHEN SINK

FAUCETS

78CR568
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�
ร้อน-เย็น แบบดึงได้
ปกติ 12,339.-

พิเศษ 9,970.-

78CR579
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�
ร้อน-เย็น ปากก๊อกยาว
ปกติ 6,859.-

พิเศษ 5,540.22

78CR572
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น งวงโค้งสูง
ปกติ 6,079.-

พิเศษ 4,910.-

78CR591
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
งวงโค้งสูงพร้อมปากก๊อกดึงได้
ปกติ 7,695.-

พิเศษ 6,220.-

78CR109
(v)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ขึ้นจากอ่าง 5 รูก๊อก
ปกติ 24,089.-

78CR214
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3 รู เซ็นเตอร์ 8” ยื่นจากเคาน์เตอร์
ปกติ 7,759.-

78CR208
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ออกจากกำ�แพง
ปกติ 6,025.-

78CR207
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3 รู ออกจากกำ�แพง
ปกติ 7,050.-

พิเศษ 19,460.-

78CR557
(v)ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวฉีดล้าง
ปกติ 30,969.-

พิเศษ 25,020.-

78CR558
(v)ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�
ร้อน-เย็น แบบสปริง
ปกติ 11,609.-

พิเศษ 9,380.-

78CR559
(v)ก๊อกซิงค์ผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 49,990.-

พิเศษ 40,370.-

78CR501
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ออกจากกำ�แพงรุ่น Cox
ปกติ 4,979.-

พิเศษ 4,030.-

78CR250
ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 5,390.-

พิเศษ 4,360.-

78CR001
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 6,599.-

พิเศษ 5,330.-

พิเศษ 4,880.-

78CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ (ไม่รวมฝักบัวชุด)
ปกติ 4,349.-

พิเศษ 3,520.-

พิเศษ 6,270.-

พิเศษ 5,700.-

78CR690
วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 3,210.-

พิเศษ 2,600.-

78CR691
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อม
ปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 5,770.-

พิเศษ 4,670.-

78CR207CAN
(v)ปากก๊อกล้างหน้า
ออกจากกำ�แพง
ปกติ 4,109.-

พิเศษ 3,330.-

78CR400sx
(v)วาล์วฝังกำ�แพงเดี่ยว
ขนาด 1/2”
ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,430.-
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TUBOS

สินค้าพิเศษ

FIRST

79CR214
ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3 รู เซ็นเตอร์ 8” พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 15,029.-

79CR251
ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้)
รูเดียวผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 12,859.-

พิเศษ 10,929.-

พิเศษ 3,469.-

พิเศษ 12,140.79CR250
ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 12,999.-

พิเศษ 10,499.-

74CR211
(Q)ก๊อกอ่างล้างหน้า รูเดียวผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 5,309.-

74CR306
(Q)ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้)
รูเดียวผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 5,309.-

พิเศษ 3,469.-

พิเศษ 26,629.-

พิเศษ 4,395.-

74CR511
(Q)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 5,590.-

79CR306
ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้)
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น เซ็นเตอร์ 8”
ปกติ 8,219.79CR109
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับ
อ่างอาบน้ำ� 5 รู ขึ้นจากอ่าง
ปกติ 31,319.-

74CR111
(Q)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 6,309.-

พิเศษ 3,850.-

พิเศษ 6,640.-

74CR690
(Q)วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น

79CR400
วาล์วฝังกำ�แพง
ปกติ 4,109.-

พิเศษ 3,499.-

ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,065.-

74CR691
(Q)วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้�ำ ร้อน-เย็นพร้อม
ปุ่มปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 5,590.-

พิเศษ 3,850.-

COOPER

79CR001
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 14,729.-

พิเศษ 12,519.-

80CR211
ก๊อกอ่างล้างหน้ารูเดียว
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 4,089.79CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ(ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 8,739.-

พิเศษ 3,310.-

80CR306
ก๊อกปัสสาวะหญิง (บิเด้) รูเดียว
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 4,089.-

พิเศษ 3,310.-

80CR111
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 4,409.-

พิเศษ 3,570.-

80CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ (ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 3,839.-

พิเศษ 7,429.-

พิเศษ 3,110.79CR207
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
3 รู ออกจากกำ�แพง
ปกติ 11,649.-

พิเศษ 9,420.-

80CR690
วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 2,329.-

พิเศษ 1,880.24

80CR691
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมปุ่ม
ปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 4,590.-

พิเศษ 3,650.-
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SUPERMILLION

JOLLY PLUS

39CR111
(V)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 5,190.-

69CR111PLUS
(V)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น ลงอ่าง
ปกติ 3,090.-

พิเศษ 2,635.-

พิเศษ 2,235.39CR511
(V)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
(ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 4,190.-

พิเศษ 2,210.-

69CR211PLUS
(V)ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 2,590.-

69CR511PLUS
(V)ก๊อกผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
ปกติ 2,990.-

พิเศษ 1,779.39CR211
(V)ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 4,390.-

พิเศษ 2,210.-

39CR690
(V)วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ปกติ 2,990.-

พิเศษ 1,530.-

พิเศษ 2,060.-

69CR200PLUS
(v)ก๊อกน้ำ�เย็นล้างหน้า
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 2,590.-

พิเศษ 1,779.-

PILOT

69CR690PLUS
(V)วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น

04CR111
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 3,990.-

ปกติ 2,330.-

พิเศษ 1,530.-

พิเศษ 2,550.-

69CR691PLUS
(V)วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมปุ่ม
ปรับทิศทางน้ำ�
ปกติ 4,505.-

พิเศษ 2,605.-

TEXMONO
04CR511
ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
สำ�หรับยืนอาบ
(ไม่รวมฝักบัว)
ปกติ 3,190.-

04CR211
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อน-เย็นพร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 3,390.-

04CR690P2
วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อน-เย็น สำ�หรับ
ยืนอาบ
ปกติ 2,290.-

04CR568
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวแบบดึงได้
ปกติ 5,690.-

พิเศษ 2,290.-

พิเศษ 1,460.26

พิเศษ 2,170.-

พิเศษ 3,890.-

68CR200
ก๊อกน้ำ�เย็นล้างหน้า
พร้อมป๊อปอัพ
ปกติ 2,469.-

พิเศษ 1,999.-
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LUNAC

LIBERTY

24CR204LUQCP
ก๊อกล้างหน้าเดี่ยว
ปกติ 1,319.-

24CR523LUQCP
ก๊อกคอสั้น
ปกติ 1,179.-

พิเศษ 1,090.-

พิเศษ 999.-

24CR528LUQCP
สต็อปฝักบัว
ปกติ 1,189.-

พิเศษ 999.-

17CR109QE
(v)ก๊อกผสมขึ้นจากอ่างอาบน้ำ� 5 รูก๊อก
ปกติ 19,990.-

พิเศษ 16,999.24CR915LUQCP
ก๊อกซิงค์น้ำ�เย็น
ออกจากกำ�แพง C สเปาท์
ปกติ 1,889.-

พิเศษ 1,429.-

24CR522LUQCP
ก๊อกซิงค์น้ำ�เย็น
ขึ้นจากเคาน์เตอร์ C สเปาท์
ปกติ 2,039.-

24CR519LUQCP
ก๊อกซิงค์เดี่ยวตัว C
ปกติ 1,639.-

พิเศษ 1,300.-

พิเศษ 1,529.-

COX

24CR225LUQCP
ก๊อกซิงค์คอโค้งสูง
ปกติ 1,769.-

พิเศษ 1,399.-

78CR109
(v)ก๊อกผสมน้ำ�
ร้อน-เย็นขึ้นจากอ่าง
อาบน้ำ� 5 รูก๊อก
ปกติ 24,089.-

TRISS CLASSIC

พิเศษ 19,460.-

TUBOS
24CR204QE
ก๊อกอ่างล้างหน้า
น้ำ�เย็น(ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 1,290.-

พิเศษ 999.-

24CR520
ก๊อกสนาม
ปกติ 990.-

พิเศษ 849.-

24CR523
ก๊อกคอสั้น
ปกติ 990.-

พิเศษ 849.-

79CR109
(v)ก๊อกผสมน้ำ�
ร้อน-เย็นสำ�หรับอ่าง
อาบน้ำ� 5 รู ขึ้นจากอ่าง
ปกติ 31,319.-

พิเศษ 26,629.-

24CR519QE
ก๊อกซิงค์น้ำ�เย็นเดี่ยว
ตัว C ออกจากกำ�แพง
(ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 1,290.-

พิเศษ 999.-

24CR225QE
ก๊อกซิงค์คอโค้งสูงน้ำ�เย็น
(ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 1,590.-

24CR215QE
ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
8 นิ้ว (ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 2,990.-

24CR215QE/SHAMPoo
ก๊อกสระผมผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวชุด (ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 2,990.-

24CR528QE
(ไส้เซรามิควาล์ว)
ปกติ 1,090.-

พิเศษ 1,100.-

พิเศษ 2,579.28

EXTRA

พิเศษ 2,549.-

พิเศษ 899.-

46CR109OR
(v)ก๊อกอาบน้ำ�ผสมขึ้นจากอ่างพร้อม Diverter
และฝักบัวสายอ่อนติดอ่าง
ปกติ 23,990.- พิเศษ 20,399.29

SHOWER HOOL

30441
ขอแขวนฝักบัว
โครเมี่ยม MODULO
ปกติ 499.-

พิเศษ 409.-

PUSH BASIN POP UP

20CR185
ขอแขวนฝักบัว
ปกติ 549.-

20CR3002
ขอแขวนฝักบัว
ทองเหลือง
ปกติ 749.-

SU30492
ขอแขวนฝักบัว
แบบปรับได้
ปกติ 1,119.-

994202C
ขอแขวนฝักบัว
ปกติ 990.-

พิเศษ 449.- พิเศษ 609.-

พิเศษ 809.-

พิเศษ 969.-

994201C
ขอแขวนฝักบัว
ปกติ 1,090.-

พิเศษ 885.-

B-15
สะดือป๊อปอัพ
แบบกดตรงกลาง
ใช้กับอ่างล้างหน้า
แบบมีรูน้ำ�ล้น

B-16
สะดือป๊อปอัพ
แบบกดแป้นเดี่ยว
ใช้กับอ่างล้างหน้า
แบบมีรูน้ำ�ล้น

B-17
สะดือป๊อปอัพ
แบบกดแป้นเดี่ยว
ใช้กับอ่างล้างหน้า
แบบไม่มีรูน้ำ�ล้น

ปกติ 351.-

ปกติ 538.-

ปกติ 857.-

พิเศษ 299.-

พิเศษ 439.-

พิเศษ 695.-

VALVE OUTLET

30474
ข้อต่อฝักบัว
1/2” x 1/2” DESIGN
ปกติ 307.-

พิเศษ 249.-

WASTE PIPE

32095
ข้อต่อฝักบัว
1/2” x 1/2” CLASSIC”
ปกติ 505.-

พิเศษ 409.-

4137
(Q)ข้อต่อฝักบัว 1/2” x 1/3”
ทำ�จากทองเหลืองเกรด A
ปกติ 1,139.-

พิเศษ 969.-

992103C
ข้อต่อฝักบัว 1/2” x 1/3”
ทำ�จากทองเหลืองเกรด A
ปกติ 1,139.-

พิเศษ 925.-

992102C
ข้อต่อฝักบัว 1/2” x 1/2”
ทำ�จากทองเหลืองเกรด A
ปกติ 1,339.-

พิเศษ 1,085.-

SHOWER HOSE

A-02/1
ท่อน้ำ�ทิ้งแบบ
คอห่าน ไม่รวม
สะดือ ยาว 20 ซม.
ปกติ 489.-

พิเศษ 399.-

53CR161C
สายฝักบัวโครเมี่ยม
ยาว 120 ซม.
ปกติ 351.-

53CR162C
สายฝักบัว ขนาด
150 ซม.โครเมี่ยม
ปกติ 362.-

พิเศษ 285.-

พิเศษ 295.-

53CR200
สายฝักบัวหุ้ม
พลาสติกเกรดพิเศษ
ขนาด 150ซม.
ปกติ 373.-

A-02/1/30
ท่อน้ำ�ทิ้งแบบคอห่าน
ไม่รวมสะดือ ท่อออก
จากกำ�แพง ยาว 30 ซม.
ปกติ 619.-

พิเศษ 505.-

110AA/P
ท่อน้ำ�ทิ้งแบบกระปุก
ขนาด 1 1/4” ไม่รวมสะดือ
ท่อออกจากกำ�แพง
ยาว 20 ซม.
ปกติ 659.-

พิเศษ 535.-

WC/URINAL FLUSH VALVE

111AA/P
ท่อน้ำ�ทิ้งแบบกระปุก
ขนาด 1 1/4” ไม่รวมสะดือ
ท่อออกจากกำ�แพง
ยาว 30 ซม.
ปกติ 789.-

A-11
ท่อน้ำ�ทิ้งแบบกระปุก
ทรงกระบอก ท่อออก
จากกำ�แพง ยาว 30 ซม.
ปกติ 1,089.-

พิเศษ 639.-

พิเศษ 885.-

BATHTUB ACCESSORIES

พิเศษ 305.-

SUPERFLEX

DY SF25 ขนาด 25 ซม. ( 10 นิ้ว ) ปกติ 91.DY SF30 ขนาด 30 ซม. ( 12 นิ้ว ) ปกติ 94.DY SF35 ขนาด 35 ซม. ( 14 นิ้ว ) ปกติ 96.DY SF40 ขนาด 40 ซม. ( 16 นิ้ว ) ปกติ 98.DY SF45 ขนาด 45 ซม. ( 18 นิ้ว ) ปกติ 100.DY SF50 ขนาด 50 ซม. ( 20 นิ้ว ) ปกติ 102.-

พิเศษ 74.พิเศษ 75.พิเศษ 77.พิเศษ 79.พิเศษ 81.พิเศษ 83.-

SF16/A1
สต๊อปฝักบัว
ขนาด 1/2” X 3/8”

SF16/A2
สต๊อปฝักบัว
ขนาด 1/2” X 1/2”

ปกติ 285.-

ปกติ 296.-

พิเศษ 230.30

พิเศษ 240.-

WX05
ฟลัชปัสสาวะชาย
ปกติ 959.-

พิเศษ 779.SF1013 4
สายฝักบัว PVC
ขนาด 120 ซม.
ปกติ 285.-

พิเศษ 229.-

SF16/A3
สต๊อปฝักบัว
ขนาด 1/2” X 1/2”
พร้อมฝาครอบ (หัวน้ำ�เงิน)
ปกติ 241.-

พิเศษ 209.-

SF1013 5
สายฝักบัว โครเมี่ยม
ขนาด 150 ซม.
ปกติ 318.-

SF1013 6
สายฝักบัว โครเมี่ยม
ขนาด 200 ซม.
ปกติ 407.-

CF-3003
สต๊อปวาล์วสามทาง
ขนาด 1/2” x 1/2” x 1/2”
พร้อมฝาครอบ
ปกติ 362.-

CF-3008
สต๊อปวาล์วสามทาง
ขนาด 1/2” x 1/2”
x 1/2” พร้อมฝาครอบ
ปกติ 318.-

พิเศษ 259.-

พิเศษ 290.-

WX02A-03
ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด
ปกติ 849.-

พิเศษ 1,759.-

พิเศษ 695.-

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�

พิเศษ 325.-

พิเศษ 269.-

50CR451
สะดืออ่างอาบน้ำ�
ทองแดงแบบป๊อปอัพ
ขนาด 1 1/2”
ปกติ 2,169.-

993101C
ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�
แบบสี่เหลี่ยม
ปกติ 1,790.-

พิเศษ 1,460.-

993104C
(V) ปากก๊อก
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 1,390.-

พิเศษ 1,130.-

993201C
(V) ปากก๊อก
ลงอ่างอาบน้ำ�
ปกติ 1,390.-

พิเศษ 1,130.31

NEW INNOVATION

CHARADE

Lights
Thanks to LED (Light Emertting Diodel)
Technology, a cold environment can be
transformed into one that is full of emotion. LEDs have a very long lifespan. Compared to an avarage life of 2000 hours for a
normal light bulb. LEDs have and
average life of 90000 hours .The LEDs
created a light inside the shower head
itself that creates moment of intense
emotion: The nozzlles become point of light
that seem to draw the water into a soft
intense blue rain
All the electronic elements are supplied
with low voltage current (9V) and they are
insulatled and not indirect contact with
the water.

Anti – scale face nozzles
The Anti-scale face nozzles are in
trasparent silicon. We have chosen this
type of material because it is longer-lasting
than other anti-scale face system and
always remain soft to the touch.Should the
spray nozles become clogged with excess
limescale, can be un blocked simply by
squeezing then between the finger.

Low water consumption
The shower heads have been designed
to offer great performance with low
water consumption.Even in low pressure
conditions (0.5-1 Bar)the flow still gives a
pleasurable enveloping effect to optimise
water consumption. And withstand very
high pressure (Over 4 bar) all shower heads
are fitted with aflow reducer.

Stainless Steel 800 x 800
441 silicon nozzles anti-scale face. Weight
empty 28kg/Weight with water 40kg. recommended flow above 16l/min.
Max flow26l/min. with reducer water
elbow3/4 gas

Stainless Steel 500 x 500
196 silicon nozzles anti-scale face. Weight
empty 9kg/Weight with water 14kg. recommended flow above 10l/min. Max flow26l/
min. with reducer water elbow1/2 gas

Stainless Steel 350 x 350
121 silicon nozzles anti-scale face.
Weight empty 6kg/Weight with water 8kg.
recommended flow above 8l/min.
Max flow15l/min. with reducer water
elbow1/2 gas

SG29476LUC/01
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม.
สีโครเมียม มี blue light 20 ดวง
พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง
ปกติ 329,295.-

SG29475LUC/01
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 50x50 ซม.สีโครเมียม
มี blue light 16 ดวง พร้อมโครงเหล็ก
ยึดติดกับผนัง
ปกติ 198,180.-

SG29468LUC/01
เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 35x35 ซม.
สีโครเมียม มี blue light 8 ดวง
พร้อมก้านออกจากเพดาน
ปกติ 121,175.-

SG29476LUC
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม. สีโครเมียม
พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง
ปกติ 280,000.-

SG29475LUC
ฝักบัวก้านแข็งสีโครเมียม ขนาด 50x50 ซม.
พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง
ปกติ 180,000.-

SG29544LUC
ฝักบัวก้านแข็งสีโครเมียม ขนาด 35x35 ซม.
พร้อมก้านออกจากเพดาน ยาว 25 ซม.
ปกติ 121,635.-

วัสดุ Stainless Steel ชนิดพิเศษ ต้านการ
เกิดสนิมได้ดีเยี่ยม วัสดุเคลือบผิวหน้าฝักบัว
มีคุณสมบัติทำ�ความสะอาดง่าย ป้องกันคราบน้ำ�
ติดบนพื้นผิว จุดปล่อยน้ำ�ทำ�ด้วยซิลิโคนที่นิ่ม และ
ไม่แห้งแข็งในระยะยาว สามารถทำ�ความสะอาด
ตะกรันง่ายๆ เพียงใช้นิ้วถูเบาเบา

ใช้แรงดันน้ำ�ปกติ ได้ตั้งแต่ 0.5-1 บาร์

ปลอดภัย 100% จากไฟดูด ด้วยการแยกอุปกรณ์
อีเล็คโทรนิคภายในออกจากระบบน้ำ� และแปลง
กระแสไฟเป็น 9 โวลท์ หลอดไฟ LED มีอายุการใช้
งานนานถึง 90,000 ชม.

พิเศษ 279,900.-

พิเศษ 238,000.-

พิเศษ 168,450.-

พิเศษ 153,000.-

แนะนำ�ใช้คู่กับวาล์วฝังกำ�แพง HIGH FLOW RATE
แบบปรับอุณหภูมิ TE33873 & TE33877
by Fornara & Maulini Made In Italy

พิเศษ 103,000.-

พิเศษ 103,390.-

TE33873
วาล์วฝังกำ�แพง Thermostat
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ�
ปกติ 55,830.-

พิเศษ 47,459.32

TE33877
วาล์วฝังกำ�แพง Thermostat
พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
ปกติ 46,790.-

พิเศษ 39,779.-
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ฝักบัวก้านแข็ง

สินค้าจำ�นวนจำ�กัด

BR35251
(v)ฝักบัวก้านแข็ง
ปรับน้ำ�้ได้ 2 ระบบ
ปกติ 26,989.-

34434
(BR)ฝักบัวก้านแข็ง
Susy แบบคอยาง
ปกติ 3,559.-

พิเศษ 21,800.-

พิเศษ 2,290.-

• เหนือกว่าด้วยคุณภาพ วัสดุทองเหลืองเกรดเอ
รับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน
• สายน้ำ�สวยนุ่มนวลต่อจุดซ่อนเร้น
• รูปทรงจับถนัดมือ น้ำ�หนักพอเหมาะ
• ดีไซน์หรูหราเหนือกาลเวลา
• ด้ามกดเปลี่ยนซ่อมได้ ทำ�ให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการซื้อใหม่ทั้งชุด คุ้มค่าและประหยัด
34313
ฝักบัวก้านแข็ง
พร้อมก้านยาว 18 ซม.
รุ่น susy (ซาติน/โครเมี่ยม)
ปกติ 3,199.-

พิเศษ 1,990.-

BR35271
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ
พร้อมก้านรุ่น Okay
ปกติ 2,030.-

พิเศษ 1,590.-

ฝักบัวมือ
PATTY
28425/01
ฝักบัวมือ OKAY AC
พร้อมสายโครเมี่ยม
120 ซม. และขอแขวน
ปกติ 1,389.-

พิเศษ 990.-

28425
เฉพาะฝักบัวมือ OKAY AC
ในชุด 28425/01
ปกติ 1,029.-

พิเศษ 839.-

35375/01
ฝักบัวมือ Welcome
3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวน
ปกติ 1,955.-

พิเศษ 1,390.-

28593/01
ฝักบัวมือ Magic
5 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวน
ปกติ 2,219.-

28594/01
ฝักบัวมือ Style
7 ระบบ
พร้อมสาย และขอแขวน
ปกติ 2,639.-

DO 28593
เฉพาะฝักบัวมือ
รุ่น Magic 5 ระบบ
ปกติ 1,869.-

DO 28594
เฉพาะฝักบัวมือ
รุ่น Style 7 ระบบ
ปกติ 2,289.-

พิเศษ 1,490.-

พิเศษ 1,510.-

CLASSIC PIST

พิเศษ 1,890.-

พิเศษ 1,855.-

ราวเลื่อนพร้อมฝักบัวชุด

37268
หัวฉีดชำ�ระพร้อมสาย
และขอแขวน ครบชุด
โครเมี่ยม/ขาว
ปกติ 2,640.-

37269
หัวฉีดชำ�ระพร้อมสาย
และขอแขวน ครบชุด
โครเมี่ยม/ดำ�
ปกติ 2,640.-

พิเศษ 1,990.-

พิเศษ 1,990.-

37288
หัวฉีดชำ�ระพร้อมสาย
และขอแขวน ครบชุด
ชุบทอง/ดำ�
ปกติ 3,739.-

พิเศษ 1,990.34

CO35375-RAIL
ราวฝักบัว 65 ซม.
พร้อมฝักบัวมือ
Welcome 3 ระบบ
และสายฝักบัว
ปกติ 2,600.-

พิเศษ 1,990.-

CO34487
ราวฝักบัว 65 ซม.
พร้อมฝักบัวมือ
Magic 5 ระบบ
และสายฝักบัว
ปกติ 4,339.-

พิเศษ 2,990.-

CO34489
ราวฝักบัว 90 ซม.
พร้อมฝักบัวมือ
Style 7 ระบบ
และสายฝักบัว
ปกติ 5,669.-

พิเศษ 3,990.-

37315
หัวฉีดชำ�ระพร้อมสาย
และขอแขวน ครบชุด โครเมี่ยม
ปกติ 3,409.-

พิเศษ 2,190.-

37316
หัวฉีดชำ�ระพร้อมสายและ
ขอแขวน ครบชุด โครเมี่ยม/ทอง
ปกติ 4,209.-

พิเศษ 3,405.-

37324
หัวฉีดชำ�ระครบชุด
แบบขาเสียบ
โครเมี่ยม/ขาว
ปกติ 2,640.-

พิเศษ 2,990.-

LUXUS PATTY-SET

CO34545
ราวฝักบัว 65 ซม.
พร้อมฝักบัวมือ
Okay AC 1 ระบบ
และสายฝักบัว
ปกติ 2,649.-

LUXUS PIST

พิเศษ 1,990.-

37335
หัวฉีดชำ�ระครบชุด
แบบขาเสียบ
โครเมี่ยม
ปกติ 3,409.-

พิเศษ 2,290.-

NEW LUXUS PATTY-SET

37314
(V)หัวฉีดชำ�ระพร้อมสายและ
ขอแขวน ครบชุด โครเมี่ยม
ปกติ 3,099.-

พิเศษ 2,509.-

37318
(V)หัวฉีดชำ�ระพร้อมสายและ
ขอแขวน ครบชุด โครเมี่ยม/ทอง
ปกติ 4,369.-

พิเศษ 3,535.-
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รับประกันน้ำ�ไม่รั่วซึม 10 ปี เต็ม
Silver Shower Hoses รุ่น Silverflex
Silver Shower Hoses with G1/2 Conical x G1/2 Hex Nut
สุดยอดความหรูหราทำ�ความสะอาดง่าย

Washing machine hose 3/4”

สายต่อน้ำ�เข้า สำ�หรับเครื่องซักผ้า ขนาดข้อต่อ 3/4 นิ้ว
-

หยุดน้ำ�เองได้ทันที เมื่อสายรั่ว
รุ่น Aqua Stop

ทนแรงดันน้ำ�สูงสุดที่ 10 บาร์
ทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 90 องศาเซลเซียส
ความยาว 150 ซม.
รับประกันสายไม่รั่วซึม 10 ปีเต็ม

-

สายสองชั้น เมื่อสายรั่ว วาล์วพิเศษที่หัวสาย
จะหยุดน้ำ�ที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ�เองทันที

50015019
สายฝักบัวขนาด 150 ซม.
Silverflex
ปกติ 1,009.-

มีขนาด 120 ซม., 150 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE
ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 500 N
- สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ
ทำ�ความสะอาดง่าย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- ทนแรงดันน้ำ�ได้ถึง 6 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำ�ปลอดกลิ่นสายฝักบัว

พิเศษ 839.-

50012019-120
สายฝักบัวขนาด 120 ซม.
ทนแรงดันน้ำ�สูง Silverflex
ปกติ 1,009.Rotating conical nut TWIST
ข้อต่อหมุนได้ไม่พันกัน

เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุด
จากประเทศ
เยอรมนี
8150165167
สายน้ำ�เข้าเครื่องซักผ้า 150 ซม.
ปกติ 1,590.-

08800971-150
สายน้ำ�เข้าเครื่องซักผ้า aqua stop 150 ซม.
ปกติ 2,490.-

พิเศษ 590.-

พิเศษ 1,290.-

HEX NUT 2 x G1/2 HEX NUT
-

-

วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE ที่ทนทานสูงพิเศษ
ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 800 N
สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ ทำ�ความสะอาดง่าย
ทนความร้อนถึง 110 °C
ทนแรงดันน้ำ�ได้ถึง 16 บาร์
Anti Kinks ทนการหักงอ
Anti Twist ข้อต่อหมุนได้ป้องกันสายพันกัน
ปลอดสารตะกั่ว จึงใช้กับน้ำ�ดื่มได้ เพราะผ่านการรับรอง
จาก NSF 61/9 สถาบันทดสอบมาตรฐานว่าปลอดภัย
และมาตรฐานการผลิตทุกประเทศในสหภาพยุโรป
รับประกันสายไม่รั่วซึม 10 ปีเต็ม

8030
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 30 ซม.
ปกติ 230.-

พิเศษ 209.-

80600
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 60 ซม.
ปกติ 359.-		

พิเศษ 269.36

8040
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 40 ซม.
ปกติ 250.-		

พิเศษ 229.-

80800
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 80 ซม.
ปกติ 389.-		

พิเศษ 319.-

ทนแรงดันน้ำ�สูงถึง 14 บาร์

Metal Shower Hoses รุ่น Aggraf

Metal Shower Hoses with G1/2 with Conical x G1/2 Hex Nut
สวยเงางาม ทนต่อแรงหักงอ
มีขนาดให้เลือก 120, 150 และ 200 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE
ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 900 N
เพราะเป็นสาย Double Lock
- PVD Coating สายชุบ PVD เงางาม ซึ่งเป็นการ
ชุบแบบเดียวกับ นาฬิกา แว่นตา ก๊อกน้ำ�
ที่ต้องการความคงทนต่อทุกสภาวะ
ความเปียกชื้น และการเสียดสีของพื้นผิวมาก
- สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ
ทำ�ความสะอาดง่าย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- ทนแรงดันน้ำ�ได้ถึง 6 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำ�ปลอดกลิ่นสายฝักบัว

Supply Hoses รุ่น Kott Glide

พิเศษ 839.-

3112013
สายฝักบัวขนาด 120 ซม.
PVD

พิเศษ 439.-

3115013
สายฝักบัวขนาด 150 ซม.
PVD

พิเศษ 499.-

3120013
สายฝักบัวขนาด 200 ซม.
PVD

พิเศษ 599.-

5112013
สายฝักบัวขนาด 120 ซม.
Plastoflex

พิเศษ 349.-

5115013
สายฝักบัวขนาด 150 ซม.
Plastoflex

พิเศษ 399.-

ปกติ 499.-

ปกติ 579.-

ปกติ 660.-

Plastic Shower Hoses รุ่น Plastoflex

Plastoflex PVC Shower Hoses with G1/2 with Conical x G1/2 Hex Nut
ทำ�ความสะอาดง่าย

8050
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 50 ซม.
ปกติ 270.-		

พิเศษ 249.-

80100
สายน้ำ�ดี สแตนเลสถัก
ขนาด 100 ซม.
ปกติ 449.-		

มีขนาดให้เลือก 120 และ 150 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE
ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 500 N
- สายมีความเงาสวยงาม เนื่องจากผ่านการ
ชุบโครเมี่ยม ก่อนหุ้มสาย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- ทนแรงดันน้ำ�ได้ถึง 6 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำ�ปลอดกลิ่นสายฝักบัว

ปกติ 369.-

ปกติ 449.-

พิเศษ 379.-
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MADE IN NETHERLANDS

KOSMOS CHROME

สินค้าจำ�นวนจำ�กัด/สั่งพิเศษ

สินค้าจำ�นวนจำ�กัด/สั่งพิเศษ

VIERO-STAINLESS STEEL CHROME PLATED

25010110
หิ้งกระจกวางของแบบมีราวกั้น ขนาดยาว 60 ซม.
ปกติ 2,559.-

25020110
ชุดถ้วยใส่แปรงเดี่ยว
ปกติ 1,449.-

25030110
จานวางสบู่
ปกติ 1,209.-

25160110
โถใส่สบู่เหลว
ปกติ 1,830.-

415401
หิ้งกระจกวางของ
ปกติ 3,090.-

415402
ถ้วยวางแปรงเดี่ยว
ปกติ 1,990.-

415408
ถ้วยวางแปรงคู่
ปกติ 2,690.-

415416
โถใส่สบู่เหลว
ปกติ 2,690.-

25090110
ราวพาดผ้าเดี่ยวยาว 60 ซม.
ปกติ 2,169.-

25090240
ราวพาดผ้าเดี่ยวยาว 80 ซม.
ปกติ 2,889.-

25060110
ห่วงแขวนผ้า
ปกติ 1,209.-

25070110
ราวมือจับ
ปกติ 1,809.-

25180110
ขอแขวนผ้าแบบคู่
ปกติ 959.-

415409
ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 cm.
ปกติ 2,790.-

415406
ห่วงแขวนผ้าเช็ดมือ
ปกติ 2,490.-

415412
ขอแขวนผ้าเดี่ยว
ปกติ 990.-

415418
ขอแขวนผ้าคู่
ปกติ 1,490.-

25290110
ราวพาดผ้าคู่ยาว 60 ซม.
ปกติ 3,019.-

25290240
ราวพาดผ้าคู่ยาว 80 ซม.
ปกติ 3,489.-

25130110
ที่ใส่กระดาษชำ�ระ แบบมีฝาปิด
ปกติ 1,919.-

25240110
แกนใส่กระดาษชำ�ระ
ปกติ 1,309.-

415429
ราวพาดผ้าคู่ 60 cm.
ปกติ 3,390.-

415413
ที่ใส่กระดาษชำ�ระมี
ฝาปิด
ปกติ 2,690.-

415414
ที่ใส่กระดาษชำ�ระไม่มี
ฝาปิด
ปกติ 2,490.-

415466
ที่ใส่กระดาษชำ�ระคู่
ปกติ 2,790.-

415424
แกนใส่กระดาษชำ�ระ
สำ�รอง
ปกติ 2,090.-

415410
ตะแกรงวางสบู่
ปกติ 1,690.-

415419
ที่ใส่แปรงขัดชักโครก
ปกติ 3,590.-

พิเศษ 1,961.-

พิเศษ 1,849.-

พิเศษ 2,569.-

25110110
ราวพาดผ้าแบบแยกได้
ปกติ 2,309.-

พิเศษ 1,969.-
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พิเศษ 2,459.-

พิเศษ 2,969.-

พิเศษ 1,239.-

พิเศษ 1,029.-

พิเศษ 1,029.-

พิเศษ 1,539.-

พิเศษ 1,639.-

25140110
ที่ใส่กระดาษชำ�ระ แบบไม่มีฝาปิด
ปกติ 1,809.-

พิเศษ 1,539.-

พิเศษ 1,556.-

พิเศษ 819.-

พิเศษ 1,119.-

25190110
แปรงขัดชักโครก
พร้อมถ้วย
ปกติ 2,889.-

พิเศษ 2,459.-

พิเศษ 2,103.-

พิเศษ 1,689.-

พิเศษ 2,369.-

พิเศษ 2,119.-

พิเศษ 2,879.-

415411
ราวพาดผ้าคู่ปรับได้
ปกติ 3,390.-

พิเศษ 2,879.-

พิเศษ 2,289.-

415465
ราวพาดผ้าข้างอ่างล้างหน้า
ปกติ 2,690.-

พิเศษ 2,289.-

พิเศษ 1,779.-

พิเศษ 2,289.-

พิเศษ 839.-

พิเศษ 2,119.-

พิเศษ 1,439.-

พิเศษ 2,289.-

พิเศษ 1,269.-

พิเศษ 2,369.-

พิเศษ 3,049.-
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ฟลัชปัสสาวะชาย แบบฝังกำ�แพง

รับประกันไส้วาล์ว 5 ปี

สินค้าสั่งพิเศษ

005702474
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อโค้ง 15 mm. พร้อม
Isolating valve
รุ่น Schellomat Edition
ปกติ 7,969.-

พิเศษ 6,445.-

024770057
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อโค้ง 15 mm พร้อม
Isolating valve
รุ่น Schellomat Basic
ปกติ 4,609.-

พิเศษ 3,725.-

011210699
แป้นระบบ Infra Red
แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น COMPACT
INFRA พร้อมไส้วาล์ว
ปกติ 26,659.-

028092899
แป้นระบบ Infra Red
สีสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า
พร้อมไส้วาล์ว
ปกติ 22,585.-

028012899
แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว
สีสแตนเลส
สำ�หรับปัสสาวะชาย
ปกติ 5,425.-

011230699
(V)แป้นระบบ Infra Red
แบบใช้แบตเตอรี่ 9V รุ่น
COMPACT พร้อมไส้วาล์ว
ปกติ 24,969.-

028060699
แป้นระบบ Infra Red
สีโครเมี่ยม แบบใช้แบตเตอรี่
พร้อมไส้วาล์ว
ปกติ 18,115.-

028000699
แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว
สีโครเมียม
สำ�หรับปัสสาวะชาย
ปกติ 4,250.-

พิเศษ 21,990.-

พิเศษ 21,229.-

พิเศษ 18,820.-

พิเศษ 15,095.-

ฟลัชปัสสาวะชายแบบลอยตัว Schell มีระยะ
จึ ง สามารถใช้ ไ ด้ กั บ โถปั ส สาวะรุ่ น ต่ า งๆ โดย
สามารถสอบถามจากพนักงานขาย

พิเศษ 2,720.-

ฟลัชชักโครก แบบลอยตัว

พิเศษ 12,939.-

011930099
กล่องฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย
สำ�หรับฝังกำ�แพง พร้อมไส้
แกนทองเหลือง และ
Isolating valve
รุ่น Compact (Housing)
ปกติ 3,590.-

พิเศษ 2,990.-

031050099
ข้อต่อตรง 1/2”สำ�หรับโถ
ปัสสาวะชายชนิดฝังกำ�แพง
ปกติ 569.-

พิเศษ 3,540.-

028001599
แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีขาว
สำ�หรับปัสสาวะชาย
ปกติ 3,260.-

ติดตั้งท่อถึงผนัง ให้เลือก ตั้งแต่ 30-76 มม.

ฟลัชปัสสาวะชาย แบบลอยตัว

พิเศษ 4,520.-

011580699
แป้นกดพร้อมไส้วาวล์สำ�หรับ
ปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม
รุ่น Edition
ปกติ 16,019.-

พิเศษ 489.-

ปริมาณน้ำ�
ปรับได้ 2 ลิตร และ 4 ลิตร

แป้นฟลัชชักโครกระบบอีเลคทรอนิค Verona E-Wall และ Vero

VERONA E Electronic WC
Flushing System
NEW FREEDOM , NO1

011130699
ฟลัชปัสสาวะชายลอยตัว
ระบบ Infra Red
แบบใช้แบตเตอรี่ 9 V.
รุ่น Schetronic
ปกติ 24,629.-

พิเศษ 19,895.-

024740699
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อ 18 mm.
พร้อม Isolating valve
รุ่น Schellomat Edition
024740699/497540699
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อ 15 mm.
พร้อม Isolating valve
รุ่น Schellomat Edition
ปกติ 7,969.-

พิเศษ 6,445.-

024770699
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อ 18 mm
พร้อม Isolating valve
รุ่น Schellomat Basic
024770699/497540699
ฟลัชปัสสาวะชาย 1/2”
ท่อ 15 mm
พร้อม Isolating valve
รุ่น Schellomat Basic
ปกติ 4,609.-

022480699
ฟลัชชักโครกลอยตัว
ขนาด 3/4”
พร้อม Isolating valve
รุ่น Schellomat Basic
ปกติ 5,319.-

พิเศษ 5,500.-

Always ready to flush
หมดปั ญ หาการรอคอยที่ เ สี ย เวลากั บ การกดชำ � ระ
ล้างที่ไม่ต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยี ที่สามารถกดฟลัช
ชำ�ระล้างได้ทันทีทุกครั้งตามต้องการ

022240699
ฟลัชชักโครกขนาด 1”
แบบกด
รุ่น Schellomat D25
ปกติ 6,809.-

011690699
ปุ่มกดชักโครก
3/6 ลิตร
Verona E-wall

พิเศษ 4,190.-

011670099
ชุดไส้วาล์วแบบฝังกำ�แพง
รุ่น Verona E-wall
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• รางวัล Reddot Award และ
Design Plus Award
• ออกแบบโดย Sieger

ปริมาณน้ำ� : ปรับได้ 1-6 ลิตร
แรงดันน้ำ� : 0.8 บาร์
อัตราการไหล : 0.3 ลิตร/วินาที

ปกติ 48,849.-

พิเศษ 41,529.-

ฟลัชชักโครก
Verona E-celling
011720099+
011690699+
014680099+
031160099+
026080099
032070099
ปกติ 48,849.-

พิเศษ 41,529.-

Electronic Control
สะดวกใช้งานด้วยการควบคุมโดยระบบอีเลคทรอนิค
ที่ ใ ห้ ก ารทำ � งานที่ แ ม่ น ยำ � และรวดเร็ ว โดยมี ส วิ ท ซ์
แบบ Dual Flush ให้เลือกใช้แบบ 3 ลิตร และ 6
ลิตร ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละครั้ง
New Freedom to position the activation switch
สุ ด ยอดเทคโนโลยี่ ที่ ใ ห้ คุ ณ สามารถติ ด ตั ง สวิ ท ซ์
ฟลัช ได้ทุกตำ�แหน่งที่ต้องการ อาทิ ผนังด้านซ้าย –
ขวา หรือแม้แต่ซ่อนบนเพดาน เพิ่มความสะดวกให้
แก่คุณ สามารถกำ�หนดตำ�แหน่งที่คุณสะดวกใช้งาน
ได้ด้วยตัวเอง

พิเศษ 3,725.-

ฟลัชชักโครก
Verona E-wall
011670099+
011690699+
031160099+
026080099+
032070099
ปริมาณน้ำ� : ปรับได้ 2-10 ลิตร
แรงดันน้ำ� : 0.5-5 บาร์
อัตราการไหล : 0.3 ลิตร/วินาที

031160099
ชุดท่อต่อจาก
ฟลัชักโครก

026080099
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�
Verona E

032070099
ชุดอุปกรณ์ท่อยางและ
สกรูยึดผนัง

Elegance design
หรูหราด้วยแป้นสวิทซ์ฟลัช วัสดุทองเหลืองเกรด เอ
ชุบโครเมี่ยม เงางาม ปุ่มกดสแตนเลส ทนทาน แป้น
สวิทซ์มีขนาดกระทัดรัด เพียง 80 มม. และสามารถ
ถอดเพลท ใช้เฉพาะปุ่มกดได้ ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง
ให้ห้องน้ำ�ดูสะอาดตา
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ก๊อกน้ำ�อัตโนมัติ

รับประกันไส้วาล์ว 5 ปี

ฟลัชชักโครก แบบฝังกำ�แพง ระบบแป้นกด

032360699
แป้นชักโครกแบบกด
รุ่น Verona Edition
ปกติ 16,599.-

พิเศษ 13,405.-

032220699
แป้นชักโครกแบบกด
3/6 ลิตร
รุ่น Verona Eco
ปกติ 7,759.-

พิเศษ 6,270.-

032040699
แป้นชักโครกแบบกด
รุ่น Verona
ปกติ 6,389.-

พิเศษ 5,159.-

022330399
ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก
แบบฝังกำ�แพง
รุ่น Verona
ปกติ 18,739.-

พิเศษ 15,135.-

012290699
ก๊อกล้างหน้าผสม
อัตโนมัติระบบ
อินฟราเรด
ปกติ 21,320.-

พิเศษ 17,790.7-2301
โครงยึดเหล็ก
สำ�หรับชักโครก
แขวนผนัง
ปกติ 5,779.-

พิเศษ 4,675.-

• มีเข็มทำ�ความสะอาด
อัตโนมัติ
• ออกแบบโดย Sieger

• มีเข็มทำ�ความสะอาด
อัตโนมัติ
• มีปุ่ม 6 ลิตร และ 9 ลิตร

032070099
ชุดอุปกรณ์ท่อยาง
และสกรูยึดผนัง
สำ�หรับชุดฟลัช
ชักโครกฝังกำ�แพง
ปกติ 1,390.-

พิเศษ 16,490.-

อัตราการไหล : 6 ลิตร/นาที
ที่แรงดันน้ำ� 3 บาร์
แรงดันน้ำ� : 0.5-5 บาร์
ปรับตั้งระยะเซ็นเซอร์ได้

012010699
(Q) ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น Infrared แบบใช้แตเตอรี่ 9
V. รุ่น PURIS
ปกติ 28,529.-

พิเศษ 24,249.-

พิเศษ 1,189.-

022330399
ปริมาณน้ำ� : ปรับได้ 6/9 ลิตร
แรงดันน้ำ� : 1.2-5 บาร์
อัตราการไหล : 1-1.3 ลิตร/นาที

• มีเข็มทำ�ความสะอาด
อัตโนมัติ

012300699
ก๊อกล้างหน้าน้ำ�
เย็นอัตโนมัติระบบ
อินฟราเรด
ปกติ 19,700.-

REGULATING VALVE
เกลียวยึดท่อออกแบบให้ติดตั้งได้เร็ว
ยึดติดท่อได้แน่น
เพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง กรณีที่
ไม่ตรงตำ�แหน่ง ด้วยหน้าแปลน 18 มม.

จารบีพิเศษ ช่วยการเปิดปิดวาล์ว
ได้อย่างนิ่มนวล
ชุดตัวหนีบสปริงเพิ่มความปลอดภัย
ไม่ให้เกิดการหมุนออกจากเกลียว
ปกป้องเกลียวทองเหลืองจากแรงดันน้ำ� ยืด
อายุการใช้งาน

พิเศษ 10,500.-

พิเศษ 3,079.-

032300099
โครงยึดเหล็กสำ�หรับ
ชักโครก แบบแขวน
พร้อมไส้ฟลัชวาล์วและ
ชุดท่อยาง
ปกติ 17,739.-

พิเศษ 14,329.-

028040699
แป้นกดชักโครกแบบ
กด 3/6 ลิตร สีโครเมี่ยม
สำ�หรับใช้กับโครงเหล็ก
032810099
ปกติ 6,145.-

028052899
แป้นกดชักโครก
สีสแตนเลส สำ�หรับ
ใช้กับโครงเหล็ก
032810099
ปกติ 7,545.-

028032899
แป้นกดชักโครกแบบ
กด 3/6 ลิตร สีสแตนเลส
สำ�หรับใช้กับโครงเหล็ก
032810099
ปกติ 6,070

028020699
แป้นกดชักโครก
สีโครเมี่ยม สำ�หรับ
ใช้กับโครงเหล็ก
032810099
ปกติ 4,350.-

พิเศษ 5,125.-

พิเศษ 5,090

พิเศษ 6,290.-

พิเศษ 3,625.-

ลูกยาง 2 ชั้ัน ทนแรงดันน้ำ�สูง
ยืดอายุการใช้งานถึง 3 เท่า

032810099
โครงยึดเหล็ก สำ�หรับ
ชักโครก แบบแขวนผนัง
พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว
และชุดท่อยาง
ปกติ 15,650.-

พิเศษ 4,090.-

อัตราการไหล : 6 ลิตร/นาที
ที่แรงดันน้ำ� 3 บาร์
แรงดันน้ำ� : 0.5-5 บาร์
ระยะเวลาปรับได้
ตั้งแต่ 4-120 วินาที
ประหยัดน้ำ� 40 %

สต๊อปวาล์ว

- เพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง กรณี
ไม่ตรงตำ�แหน่งด้วยหน้าแปลน 18 มม.
- ทองเหลืองทรงกรวยยึดส่วนประกอบ
ชุดวาล์วได้แน่นเป็นพิเศษ
- จารบีพิเศษ ช่วยในการ เปิด –ปิด วาล์ว
ได้อย่างนุ่มนวล
- เกลียวยึดท่อออกแบบให้ติดตั้งได้เร็ว
ยึดติดท่อได้แน่นไม่หลุดง่าย
- ชุดตัวหนีบสปริง เพิ่มความปลอดภัย
อีกชั้นเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนออกจาก
เกลียว
- ระบบการหมุนต่อเนื่องที่นุ่มนวล
ปกป้องเกลียวทองเหลืองจากแรงดันน้ำ�
เพิ่มความทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ลูกยาง 2 ชั้น ทนแรงดันน้ำ�สูง ยืดอายุ
การใช้งานถึง 3 เท่า

049070699
สต๊อปวาล์ว ขนาด
1/2” x 3/8”
พร้อมหน้าแปลน
รุ่น Comfort
ปกติ 340.-

พิเศษ 289.-

052170699
สต๊อปวาล์ว ขนาด
1/2” x 1/2”
พร้อมหน้าแปลน
รุ่น Comfort
ปกติ 297.

พิเศษ 249.-

พิเศษ 13,090.-

จำ�นวนจำ�กัด

จำ�นวนจำ�กัด

053200699
สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2” x
3/8” พร้อมหน้าแปลนรุ่น
Sieger Design

053230699
สต๊อปวาล์ว
ขนาด 1/2” x 1/2”
รุ่น Puris

053220699
สต๊อปวาล์ว
ขนาด 1/2” x 1/2”
รุ่น Cross

ปกติ 2,529.-

ปกติ 2,179.-

ปกติ 2,029.-

พิเศษ 2,045.42

พิเศษ 2,889.-

021360699
ก๊อกล้างหน้าออก
จากกำ�แพงแบบกด
อัตโนมัติ
ปกติ 4,825.-

สต๊อปวาล์ว

ทองเหลืองทรงกรวย ยึดส่วนประกอบ
ชุดวาล์วได้แน่นพิเศษ

032340699
แป้นกดชักโครก
สำ�หรับใช้กบ
ั โครงเหล็ก
รหัส 032300099 รุ่น
Compact
ปกติ 3,809.-

พิเศษ 13,390.-

021220699
ก๊อกกดอัตโนมัติน้ำ�
เย็นรุ่น Petit
ปกติ 3,390.-

SCHELL regulating angle valve no.1 in europe

ฟลัชชักโครกแบบฝังกำ�แพง ระบบโครงเหล็ก

011610699
แป้นกดชักโครก
สำ�หรับใช้กบ
ั โครงเหล็ก
รหัส 032300099 รุ่น
Edition
ปกติ 12,990.-

012360699
ก๊อกกดอัตโนมัติ
ปกติ 16,020.-

พิเศษ 990.-

พิเศษ 990.-

051520699
สต๊อปวาล์ว
ขนาด 1/2” x 3/8”
พร้อมหน้าแปลน
รุ่น Rondo
ปกติ 1,619.-

พิเศษ 1,379.-

051720699
สต๊อปวาล์ว
ขนาด 1/2” x 3/8”
พร้อมหน้าแปลน
รุ่น Classic
ปกติ 1,249

พิเศษ 1,069
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ศูนย์บริการ บริษัท ชาญไพบูลย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านให้ได้รับความพอใจสูงสุด
ลำ�ดับ

ยี่ห้อ

1.

ประเภทสินค้า

ก๊อกน้ำ�

การรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

ตลอดอายุการใช้งาน

เฉพาะสายฝักบัวใช้กับก๊อกซิ๊งค์ล้างจาน

1 ปี

รับประกันการรั่วซึม

2.

ตู้อาบน้ำ� ฉากกั้นอาบน้ำ�

เฉพาะลูกล้อ รับประกันการแตกหัก

1 ปี

อ่างอาบน้ำ�

เฉพาะมอเตอร์อ่างอาบน้ำ� รับประกัน

3 ปี

ตัวเนื้อเซรามิค

ไม่ร้าว ไม่ราน

ตลอดอายุการใช้งาน

หม้อน้ำ�ในสุขภัณฑ์

ไม่รั่วซึม

2 ปี

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ไม่แตก

1 ปี

ก๊อกน้ำ�

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

10 ปี

4.

ก๊อกน้ำ� ฟลัชวาล์ว

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

5 ปี

5.

สายฝักบัว สายน้ำ�ดี

ไม่รั่วซึม

10 ปี

3.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือ
หลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ-ขายเป็นสำ�คัญ หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ว่าสินค้ายังอยู่ในระยะรับประกัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสินค้าพ้นระยะประกัน และจะขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่/สินค้า ตามอัตราที่ได้กำ�หนดไว้
2. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น โดยจะ
ไม่ครอบคลุม ถึงความเสียหายหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งาน 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

ศูนย์บริการด้านเทคนิค และอะไหล่
ศูนย์แจ้งซ่อม
บริการให้คำ�แนะนำ�การแก้ปัญหาเบื้องต้น และนัดคิว
การเข้าตรวจเช็คระบบการทำ�งานของผลิตภัณฑ์
บริการอะไหล่
ให้บริการเปลี่ยนอะไหล่
และมีอะไหล่บริการอย่างน้อย 10 ปี

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 หรือเห็นสมควรเปลี่ยน
เฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้านั้นๆ หรือสินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ความรับผิดชอบ
จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า

ให้คำ�ปรึกษาการติดตั้ง
ให้คำ�แนะนำ�การเตรียมหน้างาน และการติดตั้ง
สำ�หรับสินค้าที่ต้องการความชำ�นาญพิเศษ

4. ในกรณีทส
่ี น
ิ ค้าไม่อยูใ่ นระยะการรับประกัน ทางศูนย์บริการจะแจ้งค่าบริการให้ทราบ
ก่อนเข้าบริการทุกครั้ง
5. การรับประกัน 10 ปีของ Rasland รับประกันเฉพาะการรั่วซึมของวาล์ว ยกเว้น
กลุ่มสินค้า 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

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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