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EUROPEAN DESIGN WITH
HIGH PERFORMANCE

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

สินค้าสั่งพิเศษ

CLASSICAL SERIES

ชุดฝักบัวแบบท่อลอยผสม
พร้อมฝักบัวสายอ่ออน

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษ

102320BH (สีทองแดง)

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่าง พร้อมหัวฝักบัว สาย
และขอแขวนครบชุด

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบพร้อมหัวฝักบัว สาย
และขอแขวนครบชุด

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกล้างหน้า
ผสมน้�ำ ร้อนเย็น3 รู

RASLAND / 002

ก๊อกล้างหน้าผสมน้�ำ ร้อนเย็น
พร้อมป๊อบอัพ

2,890 .-

881750C

ก๊อกซิ้งค์ ผสมน้�ำ ร้อนเย็น
แบบหมุน

2,890 .-

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น พร้อมป๊อบอัพ

882752C

2,500 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3,630
สำ�หรับลงอ่าง

732641C

881751C

.-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3,550
คอสูง (ไม่มีป๊อบอัพ)

.-

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
11,890 .Siena

สินค้าสั่งพิเศษ

503290BH (สีทองแดง)

3,900 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

101390BH (สีทองแดง)

สินค้าสั่งพิเศษ

101725BH (สีทองแดง)

14,990.-

The fasionable creation of round in square.
The flashing annotation of classical modernism.

สินค้าสั่งพิเศษ

102215BH (สีทองแดง)

4,390 .-

TOLEDO SERIES

102018BH (สีทองแดง)

Time to reflect : on history true values and the art of living

3,190 .-

881740C

503223BH (สีทองแดง)
ก๊อกซิ้งค์ ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
แบบโยก

3,190 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3 รูก๊อก บนเคาน์เตอร์

882750C

2,980 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

881748C

2,820 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
ออกจากกำ�แพง

2,910 .003 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

สินค้าสั่งพิเศษ

324700C

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้�ำ ร้อนเย็น

MONTELLA SERIES

COLOGNE SERIES

The elegance of Montella enchancing harmony for your modern bathroom.

A perfect art is created by combining fashionable elements
and humanistic art inspiration and after numerous negation of ego.

2,340 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

323700C

วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อนเย็น
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ�

สินค้าสั่งพิเศษ

S371566C

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
ออกจากกำ�แพง

S372581C

2,910 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่าง

สินค้าสั่งพิเศษ

S372681C

3,390 .-

ชุดฝักบัวผสมน้ำ�ร้อนเย็น แบบท่อลอย
พร้อมฝักบัวสายอ่อน Montella

สินค้าสั่งพิเศษ

324101C

323101C
11,049 .-

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับอ่างอาบน้ำ�

3,229 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

S372580C

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

RASLAND / 004

S371565C

2,660 .-

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น พร้อมป๊อบอัพ

2,500 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

2,549 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

321104C

321101C

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น

3,100 .-

2,200 .-

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น คอสูง

324601C

2,880 .-

ชุดฝักบัวแบบท่อลอยผสม น้ำ�ร้อนเย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

11,299 .005 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

YORK
SERIES

Simple and clear because of lines and
roundness, with plenty of choises,
life is no more boring with York.

871634C

ก๊อกล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
คอสูง (ไม่มีป๊อบอัพ)

4,749 .-

MARSALA SERIES

สินค้าสั่งพิเศษ

A perfect melting of lines and curves, a masterpiece of toughness and softness.

372412C

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
ขึ้นจากขอบอ่าง

872646C

871635C

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้ำ�ร้อนเย็น พร้อมป๊อบอัพ

3,309 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่าง

1242101
4,839 .-

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อนเย็น

872645C

872642C

6,539 .-

LUXURY
AND SELECTED BY
เดอะชายน์
คอนโดมิเนียม เชียงใหม่
"คอนโดหรู
ในจังหวัดเชียงใหม่"
RASLAND / 006

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

ก๊อกอ่างอาบน้ำ�ผสม
น้ำ�ร้อนเย็น

372151C
3,489 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

3,039 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

2,969 .-

1237301

วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อนเย็น
4,169
มีปุ่มปรับทิศทางน้�ำ

วาล์วฝังกำ�แพง Thermostat
พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง

872685C

1242001

3,649 .-

8,490 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
ขึ้นจากอ่าง 4 รูก๊อก

372433C

.-

ชุดฝักบัวผสมน้ำ�ร้อนเย็น
แบบท่อลอย พร้อมฝักบัว
12,059
สายอ่อน Marsala

1227001
12,659 .-

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
พร้อมปุ่มปรับ 3 ทาง

372234C-2
6,029 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

.-

371233C

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
ออกจากกำ�แพง

2,740 .-

3,150 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

371277C

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
ออกจากกำ�แพง

วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อนเย็น
แบบมีปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ�

3105900
1,670 .-

ปากก๊อกล้างหน้า
ออกจากกำ�แพง

1,590 .007 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

สินค้าสั่งพิเศษ

371433C

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
พร้อมป๊อบอัพ

371215C
3,069 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกล้างหน้า
น้ำ�เย็น

A350

990 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น คอสูง

3,799 .-

SIENA SERIES

สินค้าสั่งพิเศษ

Round in square or square in round a unique design for special taste

891722C

ก๊อกล้างหน้าผสมน้�ำ ร้อนเย็น
4,409
คอสูง (ไม่มีป๊อบอัพ)

.สินค้าสั่งพิเศษ

892716C

A290

ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น คอสูง

A135

3,539 .-

ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น Rocket

ชุดฝักบัวผสมน้ำ�ร้อนเย็น
แบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่าง
และฝักบัวสายอ่อน
13,790
Siena

471153C

2,955 .-

ก๊อกอ่างล้างหน้า
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น คอสูง Harry

3,015 .-

.-

สินค้าสั่งพิเศษ

891732C

ก๊อกล้างหน้า ผสมน้�ำ ร้อนเย็น
2,969
พร้อมป๊อบอัพ

372204C-2

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อนเย็น

372341C
2,290 .-

วาล์วข้อต่อฝักบัว
น้ำ�เย็น

892732C
.-

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่าง

1240701
4,329 .-

วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้�ำ ร้อนเย็น

2,629 .-

333140C

990 .-

ก๊อกซิงค์ผสม
งวงดึงได้

3,790 .-

สินค้าสั่งพิเศษ
Cold Water

สินค้าสั่งพิเศษ

371007C

วาล์วฝังกำ�แพง สำ�หรับเปิดปิดน้ำ�
วาล์วเดี่ยว น้ำ�เย็น

RASLAND / 008

371043C

373433C
929 .-

ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
ปากสเปาท์ยาว

2,830 .-

ก๊อกซิงค์ผสมน้ำ�ร้อนเย็น
โค้งสูง

891736C
2,790 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
4,169
ออกจากกำ�แพง

892731C
.-

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

สินค้าสั่งพิเศษ

892736C

1240801
3,389 .-

วาล์วฝังกำ�แพงผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3,819
มีปุ่มปรับทิศทางน้�ำ

.-

ชุดฝักบัวผสมน้ำ�ร้อนเย็น แบบท่อลอย
และฝักบัวสายอ่อน
11,890 .Siena
009 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

Texmono

Cold water | ก๊อกเดี่ยวน้ำ�เย็น

031405C

G2004

ก๊อกล้างหน้าผสมน้�ำ ร้อนเย็น
พร้อมป๊อบอัพ

3,100 .-

ก๊อกล้างหน้าผสม
น้�ำ ร้อนเย็น

KA66
1,500 .-

G2001

ก๊อกล้างหน้า
น้�ำ เย็น

890 .-

Cold water | วาล์วเดี่ยวน้�ำ เย็น

VICTORIA SERIES

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่างอาบน้ำ�

G2047A

1,990 .-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

1,690 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

A real interpretation of classic modernism

032405C

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่างอาบน้�ำ

4,169 .-

KA67

KA90

วาล์ว
ฝังน้ำ�เย็น

890 .-

วาล์วเปิดปิดน้�ำ เย็น
ออกจากกำ�แพง

1,190 .Elgon

สินค้าสั่งพิเศษ

032503C

031526C

ก๊อกผสมลงอ่าง 4 รูก๊อก
ขึ้นจากขอบอ่าง
พร้อมฝักบัวครบชุด

14,129 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
ออกจากกำ�แพง

071035C
2,040 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3 รูก๊อก ออกจากกำ�แพง 3,819

.-

3007-CR

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น

3090-CR
1,560 .-

วาล์วเปิดปิดน้�ำ เย็น
ออกจากกำ�แพง

1,360 .-

3080-CR

วาล์วฝังน้�ำ เย็น

1,299 .Puris

031513C

072015C

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบน้ำ�

RASLAND / 010

3,279 .-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำ�ร้อนเย็น
3 รูก๊อก ออกจากเคาน์เตอร์
4,789
พร้อมป๊อปอัพ

032341C
.-

วาล์วข้อต่อฝักบัว
น้ำ�เย็น

031006C
999 .-

วาล์วฝังกำ�แพงเดี่ยว
สำ�หรับเปิดปิดน้�ำ

1020-CR
890 .-

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับลงอ่างอาบน้ำ�

2020-CR
1,890 .-

ก๊อกผสมน้�ำ ร้อนเย็น
สำ�หรับยืนอาบ

1,590 .011 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น / Size L

สินค้าสั่งพิเศษ

721101C/L

051121C/L

GT4080

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Crossle

1,705 .-

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Ono

1,500 .-

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Pond du gard

T0811A

1,375 .-

GT4079

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
คอสูง รุ่น Lombard

2,730 .-

202102C/L

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
คอสูง รุ่น Oreint

201101C/L

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Lombard

1,290 .-

ก๊อกล้างหน้า
น้ำ�เย็น

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
คอสูง รุ่น Talis

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
คอสูง สแตนเลส รุ่น Toppy

1,905 .-

371026C

1,805 .-

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
คอสูง รุ่น York

899 .-

DW24098

1,805 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
คอสูง สแตนเลส รุ่น Teppo

899 .Size M

T0811B

971001C

1,399 .-

DW28024

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
คอสูง รุ่น Ono

DW28028
1,145 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Jor

799 .-

NEW
สีสแตนเลสด้าน

F1501

ก๊อกล้างหน้า
น้ำ�เย็น รุ่น Koby

890

499 .-

2361A

ก๊อกล้างหน้า
น้�ำ เย็น

2241B
499 .-

ก๊อกล้างหน้า
น้ำ�เย็น

5900A

459 .-

ก๊อกล้างหน้า
น้ำ�เย็น

9800B
569 .-

ก๊อกล้างหน้า
น้�ำ เย็น

569 .Size S

DW28023

CT-1075

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Monarch

RASLAND / 012

985 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Ouuy

DW28025

DW28025 SATIN

899 .-

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Kaw

899 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Teen

88888C

799 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Stich

88999C

319 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Rose

M806-S

319 .-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
รุ่น Inva

M806B-S

299 .-

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
รุ่น Ever

299 .013 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น

NEW

M808/K-S
F5912

ก๊อกซิ้งค์น�้ำ เย็น
เคาน์เตอร์งวงอิสระ

T4036

ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น
งวงสูง 2 สเปาท์

1,499 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกซิ้งค์น�้ำ เย็น
บนเคาน์เตอร์

M808B/K-S

969 .-

สินค้าสั่งพิเศษ

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
ด้ามปัด รุ่น Maro

S337018C

S331016C

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
ด้ามปัดยาว

99664C

1,690 .-

389 .-

1,950 .-

ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น
เคาน์เตอร์ รุ่น Rina

99881C

459 .-

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
รุ่น Loly

99224C
559 .-

599 .-

429 .-

ก๊อกซิ้งค์น�้ำ เย็น
ออกจากกำ�แพง รุ่น Tina

99112C

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
รุ่น Gergen

M808A-S

ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น
ด้ามปัดยาว

1234

M809-S

RASLAND / 014

399 .-

890 .-

99773C

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
รุ่น Bullet

ก๊อกซิ้งค์บนเคาน์เตอร์
งวงโค้งสูง รุ่น Viana

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
รุ่น Crossy

99553C
599 .-

ก๊อกน้�ำ เย็น คอสูง
ด้ามปัด รุ่น Boris

475 .-

ก๊อกซิ้งค์ปากก๊อก
ปรับได้ รุ่น Knober

475 .-

ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น
ออกจากกำ�แพง งวงอิสระ

M809A-S

M809B-S

459 .-

ก๊อกซิ้งค์น้ำ�เย็น
ออกจากกำ�แพง รุ่น Biva

499 .-

899 .015 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

Size S

33444

สต็อปฝักบัว รุ่น Liberty
ขนาดกลาง

JY2001

JY2002

ก๊อกเดี่ยวออกกำ�แพง
หัวสีซาติน 1/2” × 3/4”

299 .-

399 .-

299 .-

ก๊อกสนามออกกำ�แพง
หัวก้านตรง 1/2” × 3/4”

319 .-

Size S

TWT7001

679 .-

GT8130-2

539 .-

249 .-

ก๊อกคอส้ันออกกำ�แพง
รุ่น Plus

Size S

6352
249 .-

Size S

ก๊อกคอส้ันพร้อมวาล์วน้ำ�เย็น
รุ่น Knober

349 .-

Size S

22333

TWT6001

11333

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
รุ่น Rina

JY2004

ก๊อกสนามออกกำ�แพง
หัวสีซาติน 1/2” × 3/4”

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
รุ่น Fato

ก๊อกคอส้ันพร้อมวาล์วน้ำ�เย็น
รุ่น Cluster

Size S

44555

สต็อปฝักบัว รุ่น Cox
ขนาดกลาง

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น

Cold water faucets | ก๊อกน้ำ�เย็น

Size S

สต็อปฝักบัว
ขนาดเล็ก รุ่น I-plate

KA33B

229 .-

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
แบบก้านโยกขึ้น-ลง ขนาดเล็ก

290 .-

Size M

Size M

GT8132-2

329 .-

ก๊อกสนามออกกำ�แพง
รุ่น Plus

329 .D34

สต็อปฝักบัวน้�ำ เย็น
แบบก้านโยกขึ้น-ลง ขนาดเล็ก

ZC212

299 .-

Size M

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
ขนาดใหญ่

ZC248

499 .-

Size M

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
ขนาดใหญ่

599 .-

Size M

สินค้าสั่งพิเศษ

GT8130-1

ก๊อกคอส้ันออกกำ�แพง
รุ่น Minus

RASLAND / 016

GT8132-1

329 .-

ก๊อกสนามออกกำ�แพง
รุ่น Minus

2202

329 .-

ก๊อกสนามออกกำ�แพง
เล็ก ด้ามปัด

2207

219 .-

ก๊อกเดี่ยวออกกำ�แพง
เล็ก ด้ามปัด

M8000
219 .-

สต็อปฝักบัวน้�ำ เย็น
ขนาดเล็ก

D55
459 .-

สต็อปฝักบัวน้�ำ เย็น
ขนาดกลาง

T8108
379 .-

วาล์วเปิดปิดน้�ำ เย็น
รุ่น Lombard

1,400 .017 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

NEW

สินค้าสั่งพิเศษ

NEW

5300501/SET

D226C-KP/SET

ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Lidia

ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Grace

629 .-

699 .-

D991/SET

981226C/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Harmony

ฝักบัวมือ 4 ระบบ
พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
รุ่น Kombo

981226C

เฉพาะฝักบัวมือ 4 ระบบ

D507C-KP/SET

ฝักบัวมือ 6 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Century

ฝักบัวมือ 1 ระบบ
พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
รุ่น Finest

ฝักบัวมือ 4 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Richy

599 .-

699 .-

800 .-

499 .-

5300301/SET

D224C-KP/SET

799 .-

981119C/SET

ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Boris

960 .-

981119C

เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ

D658C-KP/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Family

399 .380 .-

599 .-

D528C/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนขาว ครบชุด รุ่น Bella

269.-

G-03

ขอแขวนฝักบัว 2 ระดับ

RASLAND / 018

D224/SET

D528WHITE/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Bella

170 .-

209.-

SL185

ขอแขวนฝักบัว

99 .-

D224WHITE/SET

ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด รุ่น Whishy

ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนขาว ครบชุด รุ่น Whishy

319.-

KP-60

ขอแขวนฝักบัวมือปรับองศา Premium

249.-

490 .-

KP-63

ขอแขวนฝักบัวมือปรับองศา Kikok

390 .-

994208C

ขอแขวนฝักบัวแบบปรับองศาได้

590 .019 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2-1

ชุดที่ 2-2

5389201

5389201

5389201

ชุดฝักบัวก้านแข็ง
และวาล์วฝังกำ�แพง

ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ
พร้อมก้านออกจากกำ�แพง
รุ่น Milton

ชุดฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวมือชุด
และวาล์วฝังกำ�แพง พร้อมปุ่ม
เปลี่ยนทิศทางน้�ำ 2 ทาง

1,180.-

372204C-2
วาล์วฝังกำ�แพง
ผสมน้ำ�ร้อนเย็น

SHOWER
COMBINATION

ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ
พร้อมก้านออกจากกำ�แพง
รุ่น Milton

1,180.-

372234C-2

2,290.-

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อนเย็น แบบมีปุ่มเปลี่ยน
ทิศทางน้�ำ รุ่น York

3213301

สินค้าสั่งพิเศษ

ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ
พร้อมก้านออกจากกำ�แพง
รุ่น Milton

3,150.1,349.-

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
น้ำ�ร้อนเย็น แบบมีปุ่มเปลี่ยน
ทิศทางน้ำ� รุ่น York

1,180.-

3,150.-

D658C-KP/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด
รุ่น Family

912996C

ข้อต่อฝักบัวออกจากกำ�แพง

ชุดที่ 3-1

ชุดฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวมือชุด ปาก
ก๊อกลงอ่าง และวาล์วฝังกำ�แพง พร้อม
ปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ� 3 ทาง

5384701+5412200

372234C-2

สินค้าสั่งพิเศษ

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้�ำ
รุ่น Marasala

ชุดฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวมือชุด
และวาล์วฝังกำ�แพง พร้อมปุ่มเปลี่ยน
ทิศทางน้ำ� 2 ทาง

599.839.-

ฝักบัวก้านแข็ง
กว้าง 20 ซม. รุ่น Beauty

912996C

ข้อต่อฝักบัวออกจากกำ�แพง

หัวฉีดนวดตัว
ฝังกำ�แพง

RASLAND / 020

839.-

ฝักบัวก้านแข็ง
กว้าง 20 ซม. รุ่น Beauty

6,029.-

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้�ำ
3 ทาง

3,030.-

D658C-KP/SET

599.839.-

912996C

ข้อต่อฝักบัวออกจากกำ�แพง

5382001 สินค้าสั่งพิเศษ
1,349.-

หัวฉีดนวดตัวฝังกำ�แพง 1 หัว

ฝักบัวก้านแข็ง
กว้าง 20 ซม. รุ่น Beauty

3,030.-

1237301 สินค้าสั่งพิเศษ

6,029.-

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด
รุ่น Family

ชุดที่ 4

ชุดฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวมือชุด หัวฉีด
นวดตัวฝังกำ�แพง ปากก๊อกลงอ่าง
และวาล์วฝังกำ�แพง พร้อมปุ่มเปลี่ยน
ทิศทางน้ำ� 4 ทาง แบบควบคุมอุณหภูมิ
Thermostat

5384701+5412200

1227001 สินค้าสั่งพิเศษ

3213301

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้�ำ
รุ่น Marsala

5382001

3,030.-

D658C-KP/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด
รุ่น Family

ชุดฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวมือชุด หัวฉีด
นวดตัวฝังกำ�แพง และวาล์วฝังกำ�แพง
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้�ำ 3 ทาง

5384701+5412200

1227001 สินค้าสั่งพิเศษ

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้�ำ
3 ทาง

ชุดที่ 3-2

วาล์วฝังกำ�แพงผสม
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ�
12,659.4 ทาง

D658C-KP/SET

599.839.839.-

ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสาย
และขอแขวนครบชุด
รุ่น Family

599.-

912996C

839.-

ข้อต่อฝักบัวออกจากกำ�แพง

5382001 สินค้าสั่งพิเศษ
หัวฉีดนวดตัวฝังกำ�แพง 1 หัว

839.-

3213301 สินค้าสั่งพิเศษ

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�
รุ่น Marsala

1,349.-

021 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

สินค้าสั่งพิเศษ
15 4602C

892716C

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมน้ำ�ร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

14,450.-

RASLAND / 022

สินค้าสั่งพิเศษ

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมสเปาท์ลงอ่าง
และฝักบัวสายอ่อน Siena

13,790.-

สินค้าสั่งพิเศษ
87 2685C

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
Marasala

12,059.-

สินค้าสั่งพิเศษ
324601C

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
Cologne

S372681C

11,299.-

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
Montella

สินค้าสั่งพิเศษ
732641C

892736C

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

11,049.-

สินค้าสั่งพิเศษ

9,990.-

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
Siena

104608C

9,990.-

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน
Talano

6,900.-

023 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี
Rain shower cold

NEW

NEW

91-003

ข้อต่อฝักบัว
สำ�หรับชุด Rain Shower
ขนาด 1/2” x 1/2”

ฝักบัวมือและ
ฝักบัวก้านแข็งในภาพ
อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ฝักบัวมือและ
ฝักบัวก้านแข็งในภาพ
อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

WE2010

WE3000

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
และฝักบัวสายอ่อน

สินค้าสั่งพิเศษ

270

WE1990

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
น้ำ�เย็น และฝักบัวสาย
อ่อน ใช้กับเครื่องทำ�
น้ำ�อุ่นได้

55123

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์
ใช้กับเครื่องทำ�น้�ำ อุ่น

2,790.-

ฝักบัวมือและ
ฝักบัวก้านแข็งในภาพ
อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ฝักบัวมือและ
ฝักบัวก้านแข็งในภาพ
อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

55678

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น
พร้อมสเปาท์ลงอ่าง
และฝักบัวสายอ่อน

2,990.-

1,990.-

7,990.-

ฝักบัวมือและ
ฝักบัวก้านแข็งในภาพ
อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

102018BH

D8803TP-C

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น พร้อม
ฝักบัวสายอ่อน Novel

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์
ผสมสีทองแดง

ชุดฝักบัวแบบท่อลอย
ผสมร้อน-เย็น พร้อม
ฝักบัวสายอ่อน

5,990.-

สินค้าสั่งพิเศษ

6,900.-

14,990.-

25 cm.
34 cm.

39 cm.

90 cm.

68 cm.

10 cm.

10 cm.

10 cm.

10 cm.

RASLAND / 024

81-115 cm.

10 cm.

68 cm.

81-115 cm.

10 cm.

6 cm.

20 cm.

20 cm.

39 cm.

20 cm.

15 cm.

34 cm.

025 / RASLAND

สินค้าสั่งพิเศษ

28,049.-

810B
MEGA RAIN
35 X35 CM.
PARIS
- ทำ�จากวัสดุทองเหลืองเกรด A ชุบโครเมี่ยม
- ปุ่ม Silicon 560 ปุ่ม ปลดปล่อยสายน้ำ�ลงมา
จากฟากฟ้า กว่า 560 สาย สามารถทำ�
ความสะอาดตะกรันที่ติดอยู่ได้อย่างง่ายดาย
เพียงใช้นิ้วถู
- ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 35 x 35 ซม.
- บางเพียง 1.5 ซม.
- น้ำ�หนัก 7 กก.

สินค้าสั่งพิเศษ

25,499.-

808B
NEW YORK RAIN
30 X30 CM.
NEW YORK

สินค้าสั่งพิเศษ

28,049.-

809B
STAR RAIN
35 CM.
ROME

- ทำ�จากวัสดุทองเหลืองเกรด A ชุบโครเมี่ยม
- ปุ่ม Silicon 196 ปุ่ม สามารถทำ�ความสะอาด
ตะกรันที่ติดอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้นิ้วถู
- ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 30 ซม.
- บางเพียง 1.5 ซม.
- น้ำ�หนัก 6 กก.

- ทำ�จากวัสดุทองเหลืองเกรด A ชุบโครเมี่ยม
- ปุ่ม Silicon 480 ปุ่ม แบบสลับฟันปลาให้สายน้ำ�
ที่หนาแน่นและทั่วถึงกว่า 480 สาย สามารถทำ�ความสะอาด
ตะกรันที่ติดอยู่ได้อย่างง่ายดายเพียงใช้นิ้วถู
- ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 35 ซม.
- บางเพียง 1.5 ซม.
- น้ำ�หนัก 6 กก.

สินค้าสั่งพิเศษ

25,499.-

807B
RAIN MAKER
30 CM.
VIENNA
- ทำ�จากวัสดุทองเหลืองเกรด A ชุบโครเมี่ยม
- ปุ่ม Silicon 179 ปุ่ม สามารถทำ�ความสะอาด
ตะกรันที่ติดอยู่ได้อย่างง่ายดายเพียงใช้นิ้วถู
- ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 30 ซม.
- บางเพียง 1.5 ซม.
- น้ำ�หนัก 6 กก.

ฟรี

ข้อต่อลงจากเพดาน ขนาด 4 หุล ยาว 10 ซม. สำ�หรับ 810B, 808 B, 809B

982113C

982115C

ฝักบัวก้านแข็ง ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาด 40 ซม. (16 นิ้ว)

ฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม
ขนาด 40 ซม. (16 นิ้ว)

14,440.RASLAND / 026

12,825.027 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 20 x 20 ซม.
รุ่น Premium Square
พร้อมข้อต่อออกจากกำ�แพง

5374901

2,039.849.-

เฉพาะหัวฝักบัว

5320801 + 5412200

982103C + 5412200

5374901 + 5450401

ฝักบัวก้านแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 20 ซม.
พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง รุ่น Rainy

982103C

2,739.1,890.-

เฉพาะหัวฝักบัว

982229C + 5412200
982211C+5412200

(V)ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม. รุ่น Rome
พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง

1,728.-

982211C

829.-

เฉพาะหัวฝักบัว

ฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Squaro
พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง

5339901

2,439.-

2,339.-

982229C

1,490.-

เฉพาะหัวฝักบัว

5320801

1,990.-

เฉพาะหัวฝักบัว

ฝักบัวก้านแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 20 ซม.
รุ่น Beauty พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง

ฝักบัวก้านแข็ง 4 ระบบ
รุ่น Raff Four

5384701

1,490.-

เฉพาะหัวฝักบัว

982304C + 5421201
1,548.-

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ระบบ
รุ่น Roma

982204C + 5421201
1,398.-

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ระบบ พร้อมก้านฝักบัว
ออกจากกำ�แพง รุ่น Twist

982204C

เฉพาะหัวฝักบัว

KP16

ฝักบัวก้านแข็ง ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาด 20 ซม.

859.-

2,339.-

1,590.-

เฉพาะหัวฝักบัว

982303C + 5421201

KP15

2,839.-

5384701 + 5412200

ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ
พร้อมก้าน รุ่น UFO

5339901+5412200

ฝักบัวก้านแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 20 ซม. รุ่น
Rain Makey พร้อมข้อต่อออกจากกำ�แพง

ฝักบัวก้านแข็ง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 19.5 x 24.5 ซม.

1,338.739.-

859.-

ข้อต่อฝักบัว

5300901 + 5421201

ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมก้านฝักบัว
ออกจากกำ�แพง รุ่น Lotus

912921C

ข้อต่อฝักบัวสี่เหลี่ยม

RASLAND / 028

1,019.-

912996C

ข้อต่อฝักบัว

839.-

912990C

ข้อต่อฝักบัว

519.-

5300901

เฉพาะหัวฝักบัว

5389201
999.-

ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้านฝักบัว
ออกจากกำ�แพง รุ่น Milton

944.-

219.029 / RASLAND

รั บ ป ร ะ กั น 1 0 ปี

NEW

สินค้าสั่งพิเศษ

X0006 สินค้าสั่งพิเศษ
ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 10 ซม.

991103C

1,039.-

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง
ทรงสี่เหลี่ยม

1,299.-

X0003 สินค้าสั่งพิเศษ
ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 15 ซม.

1,219.-

X0004

5450401

ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 20 ซม.

990.-

1,729.-

X0005

H87938C

ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด
ฝักบัว 5384101

ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 45 ซม.

H87801C
1,590.-

ราวเลื่อนฝักบัว
พร้อมจานวางสบู่

1,190.-

NEW

X0002 สินค้าสั่งพิเศษ
ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 30 ซม.

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาดความยาว 41 ซม.

991104C

1,320.-

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง
ทรงกลม

1,299.-

699.-

KP350001

เฉพาะก้านฝักบัว 42 ซม.
แบบมีข้อต่อสายฝักบัว

799.-

5407801

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง ขนาดความยาว 58.5 ซม.

5442600 สินค้าสั่งพิเศษ
5421201

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง
ขนาดความยาว 15 ซม.

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง ขนาดความยาว 41 ซม.

5450201
599.-

ก้านฝักบัวออกจากเพดาน
ขนาดความยาว 23 ซม.

749.-

5412200

ก้านฝักบัวออกจากกำ�แพง ขนาดความยาว 31.5 ซม.

1,129.1,119.849.-

ฝักบัวในภาพอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

H87604C

ฝักบัว
ราวเลื่อนครบชุด

RASLAND / 030

H87902C
1,590.-

ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด
ฝักบัว 5300501

H87908C
1,290.-

ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด
ฝักบัว 5308901

1,290.-

H9

ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด

3211701 สินค้าสั่งพิเศษ

799.-

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�
รุ่น Cabela

3213301 สินค้าสั่งพิเศษ

1,519.-

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�
รุ่น Marsala

3209201 สินค้าสั่งพิเศษ

1,349.-

ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ�
รุ่น Thames

1,269.031 / RASLAND

FLUSH VALVE
SOLUTION

AST7148C-BR
ชุดหัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
พร้อมสาย และขอแขวน
Florida
AST7148-C
หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
Florida

การปรับตั้งฟลัชวาล์วหลังการติดตั้ง
เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำ�ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
การปรับแรงดันน้ำ�
โดยการหมุนสกรู เปิด-ปิด น้ำ�
- หมุนออกตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ�
- หมุนเข้าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดแรงดันน้ำ�
- หมุนเข้าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดน้ำ�

699.-

AST7168-2-C-ZC
ชุดหัวฉีดชำ�ระสีขาว/โครเมี่ยม
พร้อมสาย และขอแขวน
Atlanta
699.-

549.-

AST7168-2-C
หัวฉีดชำ�ระสีขาว/โครเมี่ยม
Atlanta
509.-

HN2018

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
แบบก้านโยก

3,650.ข้อต่อหมุนได้

การปรับเวลาในการชำ�ระล้าง
โดยการหมุนสกรูตั้งเวลา ปรับได้ตั้งแต่ 3-7 วินาที
- หมุนออกตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มเวาลาในการชำ�ระล้าง
- หมุนเข้าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดเวลาในการชำ�ระล้าง
SP06006
หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
แบบข้อต่อหมุนได้
พร้อมสายและ
ขอแขวน Sally

สายพิเศษทนแรงดันน้�ำ มากถึง 4 บาร์
K-1005A
ชุดหัวฉีดชำ�ระสีขาว
พร้อมสาย และขอแขวน
Ivory
K-005A
หัวฉีดชำ�ระสีขาว
Ivory

299.-

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. ข้อต่อหมุนได้ สายไม่พันกัน
3. ด้ามกดถนัดมือ ออกแบบแนบ
กับหัวฉีด ไม่หักง่าย
4. สายฉีดชำ�ระผลิตจากยางหุ้ม
ชุบโครเมี่ยมใช้ได้ทั้งน้�ำ ร้อน-เย็น

179.-

90.-

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. หัวฉีดถอดทำ�ความสะอาดได้
3. ข้อต่อทองเหลืองแข็งแรง
ทนทาน

HN2018-S

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
แบบก้านโยก

3,650.SP03006
หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
พร้อมสาย และขอแขวน
Rainy
1003C-05C
หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
Rainy

229.-

SP03001
ชุดหัวฉีดชำ�ระสีขาว
พร้อมสาย และขอแขวน
Snowy

219.-

150.-

1003B-04B
หัวฉีดชำ�ระสีขาว
Snowy

120.-

K-006WAT
ชุดหัวฉีดชำ�ระสีขาว
พร้อมสาย และขอแขวน
Classic

199.-

K-006ฺB
เฉพาะหัวฉีดชำ�ระสีขาว
Classic

89.-

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. ด้ามกดถนัดมือ ออกแบบแนบ
กับหัวฉีด ไม่หักง่าย
3. สายฉีดชำ�ระผลิตจากยางหุ้ม
ชุบโครเมี่ยม ใช้ได้ทั้งน้ำ�ร้อนเย็น

AST590

ชุดหัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
พร้อมสาย ขอแขวน Newly

AST001

หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม Newly

RASLAND / 032

K-007CR
ชุดหัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
พร้อมสาย และขอแขวน
Stalet

AST789
659.-

559.-

ชุดหัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม
พร้อมสาย ขอแขวน Aaron

AST005

หัวฉีดชำ�ระโครเมี่ยม Aaron

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. ด้ามกดถนัดมือ ออกแบบแนบ
กับหัวฉีด ไม่หักง่าย
3. สายฉีดชำ�ระผลิตจากยางหุ้ม
ชุบโครเมี่ยม ใช้ได้ทั้งน้�ำ ร้อนเย็น

199.-

649.-

559.-

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. หัวฉีดถอดทำ�ความสะอาดได้
3. สายฉีดชำ�ระผลิตจากยางหุ้ม
ชุบโครเมี่ยมใช้ได้ทั้งน้�ำ ร้อน-เย็น

1. ตรวจสอบการรั่วซึมทุกเส้น
2. หัวฉีดถอดทำ�ความสะอาดได้
3. สายฉีดชำ�ระผลิตจากยางหุ้ม
ชุบโครเมี่ยมใช้ได้ทั้งน้�ำ ร้อน-เย็น

033 / RASLAND

120120PV (47.5 นิ้ว)

สายฝักบัวขนาดยาว 120 ซม. หุ้มพีวีซี

150150PV (59 นิ้ว)

สายฝักบัวขนาดยาว 150 ซม. หุ้มพีวีซี

219.249.-

สินค้าสั่งพิเศษ

•
•

สายหุ้ม พีวีซี โครเมียม ทนแรงดันน้ำ�ระหว่าง 3-6 บาร์
PVC hose covered Chrome color

•
•

สายขนาดยาว 120 ซม. / 47.5 นิ้ว
Lenght of 120 cms. / 47.5 inches.

•
•

ข้อต่อมาตราฐาน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ติดตั้งได้ทันที
Standard hexel nuts with size of 1/2 inches x 1/2 inches, easily to install.

•
•

ทนทาน แข็งแรง ข้อต่อทำ�จากทองเหลือง เกรดเอ คุณภาพสูง
Strong and durable hexel nuts, made of best quality brass.

•
•

รับประกันสายไม่รั่วซึม 3 ปีเต็ม
Guarantee no leakage for 3 years.

•
•

ไม่ขึ้นสนิม เพราะข้อต่อผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงไม่แตกหัก
Hexel nuts are made of brass, no rust High durability.

•
•

ตัวสายแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นต่อการหักงอ
Strong hose durable. High flexibility.

สายฝักบัว สแตนเลส ขนาดยาว 120 ซม.

SL150015 (59 นิ้ว)

สายฝักบัว สแตนเลส ขนาดยาว 150 ซม.

SL20020 (78.75 นิ้ว)

สายฝักบัว สแตนเลส ขนาดยาว 200 ซม.

SUPER
PREMIUM
ประณีต สวยงาม
และเงางามเป็นพิเศษ

ใหม่! ไม่เหมือนใคร
เสริมสายด้านใน
ด้วยไนล่อน
เพิ่มความทนทาน
ต่อแรงดันน้ำ�สูง

สายหุ้มสแตนเลส ทนแรงดันน้ำ�สูงพิเศษถึง 7 บาร์
Stainless Steel hose

•
•

สายขนาดยาว 120 ซม. / 47.5 นิ้ว
Lenght of 120 cms. / 47.5 inches.

•
•

ข้อต่อมาตราฐาน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ติดตั้งได้ทันที
Standard hexel nuts with size of 1/2 inches x 1/2 inches, easily to install.

•
•

ด้านในสายเสริมด้วยไนล่อนถัก ทนแรงดันน้ำ�สูง และไส้ในสายไม่ฉีกขาดง่าย
MORE DURABILTY, inside hose covered with NYLON.

•
•

สายด้านนอก ผลิตจากสแตนเลส ทนแรงดึง ไม่ขึ้นสนิม
No rust and high durability, made of stainless steel.

•
•

รับประกันสายไม่รั่วซึม 3 ปีเต็ม
Guarantee no leakage for 3 years.

299.-

•
•

ไม่ขึ้นสนิม เพราะข้อต่อผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงไม่แตกหัก
Hexel nuts are made of brass, no rust High durability.

399.-

•
•

ตัวสายแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นต่อการหักงอ
Strong hose durable. High flexibility.

P8008A/30

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุก
ขนาดความยาว 30 ซม.
449.ทองเหลือเกรด A

สะดือป๊อปอ่างล้างหน้า
แบบพับคอ

สต๊อปวาล์ว

สายฝักบัว ขนาดยาว 120 ซม.
พีวีซีขาว

RASLAND / 034

169.-

•
•

สายหุ้ม พีวีซี ขาว ทนแรงดันน้ำ�สูงถึง 6 บาร์
PVC hose white color

•
•

สายขนาดยาว 120 ซม. / 47.5 นิ้ว
Lenght of 120 cms. / 47.5 inches.

•
•

ข้อต่อมาตราฐาน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ติดตั้งได้ทันที
Standard hexel nuts with size of 1/2 inches x 1/2 inches, easily to install.

•
•

ทนทาน แข็งแรง ข้อต่อทำ�จากทองเหลือง เกรดเอ คุณภาพสูง
Strong and durable hexel nuts, made of best quality brass.

•
•

รับประกันสายไม่รั่วซึม 3 ปีเต็ม
Guarantee no leakage for 3 years.

•
•

ไม่ขึ้นสนิม เพราะข้อต่อผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงไม่แตกหัก
Hexel nuts are made of brass, no rust High durability.

•
•

ตัวสายแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นต่อการหักงอ
Strong hose durable. High flexibility.

P8008A

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุก
ขนาดความยาว 20 ซม.
319.ทองเหลือเกรด A

A27-C

D33

WH1212 (47.5 นิ้ว)

499.-

ผลิตจากวัสดุเกรด A

•
•

259.-

สต็อปวาล์ว พร้อมขอแขวนที่ออกแบบให้คุณสะดวก
ใช้งานโดยเป็นทั้งวาล์วเปิด-ปิด และที่แขวนชุดสายฉีดชำ�ระ
ในหนึ่งเดียว จึงประหยัดพื้นที่ติดตั้งและสวยงาม นอกจากนี้สามารถ
นำ�ไปใช้แขวนกับสายชำ�ระ ซึ่งสะดวกมากเมื่อต้องการปรับ
ความแรง-เบาของน้�ำ หรือต้องการปิดน้�ำ ที่วาล์วเปิด-ปิดเพื่อการซ่อมแซม
และหรี่น้ำ�ได้อย่างสะดวก

T4604

วาล์วสำ�หรับสายฉีดชำ�ระ
พร้อมที่แขวน

New Innovative
with Nylon Inside

SL120012 (47.5 นิ้ว)

T4604

503/30

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุก
ขนาดความยาว 30 ซม.

503/20

329.-

JY5207-1
189.-

สต๊อปวาล์วเหลี่ยมซาติน
รุ่น Square

199.-

สต๊อปวาล์ว

1009

30300 (12 นิ้ว)

สายน้�ำ ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 30 ซม.

40400 (16 นิ้ว)

209.-

199.-

69.-

สายน้�ำ ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 40 ซม.

79.-

45450 (18 นิ้ว)
สายน้ำ�ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 45 ซม.

85.-

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุก
ขนาดความยาว 20 ซม.

269.-

D38

199.-

สต๊อปวาล์วเหลี่ยม

F02

360.-

สต๊อปวาล์ว 3 ทาง

50500 (20 นิ้ว)

สายน้�ำ ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 50 ซม.

80800 (32 นิ้ว)

สายน้�ำ ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 80 ซม.

10100 (40 นิ้ว)

สายน้�ำ ดีสแตนเลสถัก ขนาดยาว 100 ซม.

• สายน้ำ�ดี สแตนเลส ถัก เกรดA (304)

• ทนแรงดันน้ำ�ถึง 14 บาร์

• ข้อต่อผลิตจากทองเหลือง

• ทนความร้อนสูงถึง 100  ํc

89.119.139.-

035 / RASLAND

3100 HALOGEN

3154

ขอแขวนคู่
ขนาด 80 x 40 x 90 มม.

ทองเหลืองชุบโครเมียม เกรด A

3151
299.-

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
ขนาด 130 x 140 x 150 มม.

3160
399.-

ห่วงแขวนผ้าเช็ดมือ
ขนาด 140 x 40 x 95 มม.

3156
399.-

3158

3122

หิ้งตากผ้าพร้อมราว
ขนาด 605 x 195 x 140 มม.

1,690.-

ถ้วยเสียบแปรง
ขนาด 70 x 70 x 145 มม.

ตะแกรงวางสบู่
ขนาด 125 x 110 x 100 มม.

จานวางสบู่
ขนาด 135 x 110 x 78 มม.

5589

399.-

ขอแขวนเสื้อคู่

359.-

ราวพาดผ้าเดี่ยว 75 ซม.

3159
359.-

5500 FORUM SERIES

5544

ทองเหลืองผสมชุบโครเมียม

5576

219.-

ห่วงพาดผ้าเช็ดมือ

499.-

ราวพาดผ้าคู่ 75 ซม.

5518

5533

349.-

ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบมีฝาปิด

699.-

หิ้งกระจกวางของ

5569

9600 OXYGEN

3124

599.-

หิ้งกระจกวางของ
ขนาด 600 x 150 x 110 มม.

899.-

ราวพาดผ้าคู่ 60 ซม.
ขนาด 600 x 150 x 110 มม.

899.-

Aluminium ชุบ Oxidation Tint

9653

หิ้งกระจกวางของพร้อมราว
ขนาด 620 x 140 x 145 มม.

2200 FLORENCE SERIES

ขอแขวนเสื้อคู่

209.-

599.-

ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม.

2276

ห่วงพาดผ้าเช็ดมือ

RASLAND / 036

399.-

ชั้นตะแกรงวางผ้าพร้อมขอแขวน
ขนาด 620 x 240 x 135 มม.

1,290.-

ขอแขวนเสื้อคู่
ขนาด
80 x 70 x 50 มม.

9651
189.-

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
ขนาด
140 x 75 x 155 มม.

289.-

ทองเหลืองผสมชุบโครเมียม

349.-

2233

ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบมีฝาปิด

399.-

2255

ตะแกรงวางสบู่

439.-

ราวพาดผ้า
ขนาด 610 x 70 x 50 มม.

9660

2244

9654

9622

9624
2289

600.-

3148

3153

ราวพาดผ้า 60 ซม.
ขนาด 565 x 80 x 40 มม.

399.-

2218

ราวพาดผ้าคู่ 60 ซม.

699.-

2269

หิ้งกระจกวางของ

599.-

ห่วงแขวนผ้า
ขนาด
170 x 70 x 195 มม.

299.-

ราวพาดผ้าคู่
ขนาด 610 x 95 x 120 มม.

9659
289.-

9656

9648

จานวางสบู่
ขนาด
135 x 110 x 78 มม.

499.-

9658
289.-

ถ้วยเสียบแปรง
ขนาด
70 x 70 x 145 มม.

ตะแกรงวางสบู่
ขนาด
150 x 55 x 135 มม.

299.-

ML49
289.-

ตะแกรงวางของเข้ามุม
ขนาด
210 x 210 x 45 มม.

ML50
359.-

ตะแกรงวางของเข้ามุม 2 ชั้น
ขนาด 210 x 210 x
599.160 มม.
037 / RASLAND

วัสดุสแตนเลสขัดเงา

MANY SERIES (แสตนเลสด้าน)

7244

ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม.

459.-

7289

ขอแขวนเสื้อเดี่ยว

199.-

7233

299.-

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ
แบบไม่มีฝาปิด

5678BR

ราวพาดผ้าคู่

599.-

HENRY SERIES (แสตนเลสด้าน)

BS0209

ชั้นวางของเข้ามุม
รุ่น Single Vita

9944

459.-

ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม.

9989

199.-

ขอแขวนเสื้อเดี่ยว

9966

ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบไม่มีฝาปิด

BS0009
1,290.-

ชั้นวางของแบบเหลี่ยม
รุ่น Single Toki

BS0109
1,290.-

ชั้นวางของแบบมน
รุ่น Single Dily

1,290.-

299.-

PAULA SERIES (แสตนเลสเงา)

8833

ที่ใส่กระดาษชำ�ระ

8844

ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม.

RASLAND / 038

459.-

T0012

หิ้งตากผ้ามีราวแขวน

1,190.-

4321CH

ราวพาดผ้าคู่

8889

599.-

ขอแขวนเสื้อเดี่ยว

359.-

199.-

BS0129

BS0029

ชั้นวางของแบบเหลี่ยม 2 ชั้น
รุ่น Double Toki

2,190.-

ชั้นวางของแบบมน 2 ชั้น
รุ่น Double Dily

BS0229
2,190.-

ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น
รุ่น Double Vita

2,190.039 / RASLAND

REIN
SHAWAA
คุณสมบัติกระจก

• กระจกภาพสะท้อนเหมือนจริง
ไม่หลอกตา
• ทำ�จากวัสดุเกรด A คุณภาพสูง
หนา 5 มม. สวยงาม
• กระจกมีความใสสูง
และดีไซน์สวยงาม

ข้อแนะนำ�
ติดกระจกในที่แห้ง อากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น
และเช็ดกระจกให้แห้งสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน

BN K8709-RED
ชุด rein shawaa สีแดง
BN K8709-ORANGE
BN K8709-GREEN
ชุด rein shawaa สีเขียว

80

BN K8709-BLUE
ชุด rein shawaa สีน้ำเงิน
BN K8709-CHROME
ชด
ุ rein shawaa สโีครเมย
ี ม
US-35-2
กระจกส่องหน้า
พร้อมชั้นวางของ
ขนาด 90 x 70 ซม.
รุ่น Vienna

กับ 5 สี
3,190
2,190
BENTO

REIN SHAWAA มาเพอ
่ื อะไร

250

•

US-49-2

กระจกส่องหน้า พร้อมหิ้งวางของ
ขนาด 80 x 60 ซม. รุ่น Babelon

3,490

2,190

US-38

กระจกส่องหน้า พร้อมหิ้งวางของ
ขนาด 90 x 60 ซม. รุ่น Sydney

•
จากตว
ั คลก
๊ิ

890

105

2,790

1,900

จากปกติ 2,990 บาท

200

MANY THINGS TO LEAVE ON

กระจกส่องหน้าทรงกลม
พร้อมหิ้งวางของ
ขนาด Ø 80 ซม. รุ่น Persio

1,590 บาท

RAIN SHOWER

40

50
ø1

US-26-2

พเิศษ

•
•

•

•

•

ี

พเิศษ
3,190

1,990

•

CLASSIC

REIN SHAWAA

02

01

ขนาด 15 ซม.

07
ตว
ั เปลย
่ี นทศ
ิ ทางนำ้
แบบ 3 ทศ
ิ ทาง

•
•
•

03
GH-801

กระจกส่องหน้า
ขนาด 60 x 45 ซม. รุ่น Alpine

RASLAND / 040

990

399

GH-805

กระจกส่องหน้า
ขนาด 60 x 45 ซม. รุ่น Squaero

• แบบหยดุนำ้ชว่ัคราว
เพอ
่ื การประหยด
ั นำ้

990

399

(

04
05
06

041 / RASLAND

ปากก๊อกใหญ่
กว้างพิเศษ
ยาวถึง 12 ซม.

BN 5301

ก๊อกล้างหน้า

259.-

BN 22779

สต็อปฝักบัว

BN 5379

159.-

ก๊อกสนามคอสั้นออกกำ�แพง
Tokyo

BN 50220

BN DW24097
259.-

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
Watashiwa

399.-

219.-

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุกยาว 20 ซม.

BN 50330

299.-

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุกยาว 30 ซม.

BN 89898

ท่อน้ำ�ทิ้งกระปุก PVC สีขาว
ยาว 30 ซม.

BN 90210

99.-

หัวฉีดชำ�ระสีโครเมี่ยม
พร้อมสายขอแขวน Lano

249.-

BN TUBE333

เฉพาะท่อน้ำ�เข้ากำ�แพง
ยาว 30 ซม.

BN D204

ก๊อกล้างหน้าน้�ำ เย็น
Harajuku

BN 9399

299.-

BN D207

ก๊อกล้างหน้าน้ำ�เย็น
Hokkaido

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
Harajuku

299.-

BN 8388
299.-

สต็อปฝักบัวน้ำ�เย็น
Hokkaido

299.-

299.-

ออเรนจิฮิโระ
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
พร้อมสายและขอแขวน

399.-

BN KS304/SET
CHROME

BN 8311

ก๊อกสนามคอสั้นออกกำ�แพง
Hokkaido

BN TUBE444

BN KS304/SET
ORANGE

BN 9322

ก๊อกสนามคอสั้นออกกำ�แพง
Harajuku

299.-

กินอิโนะ
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
พร้อมสายและขอแขวน

BN KS307/SET

ฝักบัวมือ 3 ระบบพร้อมสายและ
ขอแขวน KP63 รุ่น Wata

RASLAND / 042

BN KS512/SET
399.-

ฝักบัวมือ 5 ระบบพร้อมสายและ
ขอแขวน KP63 รุ่น Kada

399.-

TWD15

179.-

สะดืออ่างแบบกด มีรูน้ำ�ล้น

BN 981108W/SET
399.-

ฝักบัวมือ 1 ระบบ
พร้อมสายขอแขวน สีขาว

เฉพาะท่อน้ำ�เข้ากำ�แพง
ยาว 40 ซม.

TWD17

สะดืออ่างแบบกด ไม่มีรูน้ำ�ล้น

149.-

209.-

399.-

89.-

409.-

BN 982279WS

BN B981108/SET

ฝักบัวมือ 1 ระบบ
พร้อมสายขอแขวน โครเมียม

ชุดเบนโตะสุดคุ้ม
BENTO SET

BN KS304/SET
BLUE

อะโอะ
ชุดฝักบัวอาบน้ำ�
พร้อมสายและขอแขวน

79.-

ชุดฝักบัวพร้อมสต๊อปวาล์ว
ฝักบัวมือครบชุด
BN 981108W/SET
สต๊อปวาล์ว BN 22779

BN B982279S

249.-

ชุดฝักบัวพร้อมสต๊อปวาล์ว
ฝักบัวมือครบชุด
BN B981108/SET
สต๊อปวาล์ว BN 22779

299.-

BN BENTO222(S)
ชุดเบนโตะ 222
ก๊อกล้างหน้า 5301
สายน้ำ�ดี 40 ซม.
สะดือ TWD-15
และท่อน้ำ�ทิ้ง 50220

619.043 / RASLAND

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

อ่างอาบน้ำ�

เฉพาะมอเตอร์อ่างอาบน้ำ� รับประกัน

3 ปี

ตัวเนื้อเซรามิค

ไม่ร้าว ไม่ราน

ตลอดอายุการใช้งาน

หม้อน้ำ�ในสุขภัณฑ์

ไม่รั่วซึม

2 ปี

ก๊อกน้ำ�

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ไม่แตก

1 ปี

3.

ก๊อกน้ำ�

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

10 ปี

4.

ก๊อกน้ำ� ฟลัชวาล์ว

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

5 ปี

5.

สายฝักบัว สายน้ำ�ดี

ไม่รั่วซึม

10 ปี

6.

ก๊อกน้ำ�ล้างหน้า

เฉพาะไส้วาล์ว รับประกันการรั่วซึม

10 ปี

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
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
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

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

