
ก๊อกน้ำ�ไพนี่ ผลิตและนำ�เข้� 
จ�กประเทศอิต�ลี 100%   
ด้วยรูปแบบที่สวยง�ม  
ระดับโลก รับประกันด้วย  
ไส้ว�ล์วที่กล้�รับประกัน 
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น
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สุขภัณฑ์  อ่�งล้�งหน้� อ่�งอ�บน้ำ� 
อ�คว�เฟลค ที่มีรูปแบบและก�ร 
ใช้ง�นที่หล�กหล�ย เพื่อให้คุณได้
ปลดปล่อย จินตน�ก�ร ในก�ร 
สร้�งสรรห้องน้ำ�ของคุณได้อย่�ง
ไม่มีขีดจำ�กัด ลงตัวในทุกชิ้นที่เลือก 
และรับประกันคุณภ�พย�วน�น

ก๊อกน้ำ� ฝักบัว และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ�  
ล�สแลนด์  ที่มีรูปแบบที่โดดเด่น หล�กหล�ย 
ด้วยก�รออกแบบโดยยึดแนวออกแบบ 
จ�กยุโรป และเน้นคุณภ�พในแต่ละชิ้นส่วน 
ให้สูงที่สุด เพื่อให้ห้องในฝันของคุณ  
มีคว�มสวยง�ม ลงตัว และได้รับ 
คว�มพอใจในคุณภ�พ

สินค้านำาเข้าจาก 
หลากหลายประเทศ เพื่อ
ให้ตรงกับความต้องการ
ที่ไม่ซ้ำาใคร รับประกันด้วย
คุณภาพ และความพอใจ 
พร้อมให้คุณได้เลือกแล้ว 
วันนี้ ที่ร้านค้าทั่วประเทศ

กว่า 42 ปี แห่งการเลือกสรร 
สินค้า ที่คัดสรรรูปทรง และ 
รูปแบบ ที่หลากหลาย  
อีกท้ังการใช้งานท่ีครบถ้วน 
มาให้คุณเลือกสรร สร้าง 
ห้องในฝัน ตามแบบ 
ที่คุณต้องการARTICLE NUMBER : MAG-01-2014 

1 AUGUST 2014 – 31 DECEMBER 2014
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•	 อ่างล้างหน้าพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ  
 wash basin with cabinet 
•	 อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบมีขาตั้ง  
 wash basin with full pedestral
•	 อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบขาแขวน	 
 wash basin with half pedestral
•	 อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์	 
 on counter wash basin

•	 ชักโครกแบบชิ้นเดียว	
	 one-piece toilet
•	 ชักโครกแบบสองชิ้น	
	 closed-couple toilet

•	 อ่างอาบน้ำาแบบลอยตัว	ติดตั้งกลางห้องน้ำา		
	 free standing bath tub

•	 ก๊อกน้ำ�ขึ้นจ�กพื้น		
	 ใช้คู่กับอ่�งอ�บน้ำ�แบบลอยตัว		
	 floor standing mixer faucet for free  
 standing bath tub
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025

027

อ่างล้างหน้า  
wash basin

สุขภัณฑ์ชักโครก  
toilet bowl with tank

อ่างอาบน้ำา  
bath tub

ก๊อกน้ำาขึ้นจากพื้น  
floor standing mixer faucet

B page 024

C page 028

D page 034
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•	 morgana	มอกาน่า	
 สไตล์ลำ�ไม้ไผ่ เปิดปิดน้ำ�ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำ�ใคร
•	 arena	อารีน่า	
 cold water faucet / ก๊อกน้ำ�เย็น	
 ทันสมัย ปร�ดเปรียว และโดดเด่น
•	 dax	แดกซ์	
	 หนักแน่น แข็งแรง ขน�ดใหญ่ ด้วยคว�มเหลี่ยม
•	 ovo	โอโว่	
	 โค้งเว้� ได้สัดส่วน ให้คว�มรู้สึกหรูหร�
•	 liberty	ลิเบอร์ตี้	
	 สไตล์ยุโรป คล�สสิค
•	 cox	ค็อกซ์	
	 ด้�มจับแบบก้�นใช้ง�นสะดวกสบ�ย 
•	 tubos	ทูบอส	
	 ด้�มจับไขว้กัน ได้รับคว�มนิยมสูงสุด
•	 pilot	ไพลอท	
	 ประหยัดเงินคุ้มค่�
•	 texmono	เท๊กซ์โมโน	
	 ก๊อกล้�งหน้�น้ำ�เย็น พร้อมสะดือป๊อบอัพ	 	
•	 lunac	ลูแนค	
	 cold water faucet	/ ก๊อกน้ำ� น้ำ�เย็น 
•	 triss	plus	ทริส	พลัส	
	 cold water faucet / ก๊อกน้ำ� น้ำ�เย็น 
•	 rain	shower	เรนชาวเวอร์	
 ก๊อกอ�บน้ำ�แบบท่อลอย พร้อมหัวฝักบัว 
 อ�บน้ำ�และฝักบัวมือครบชุด

•	 ฝักบัวมือ	พร้อมขอแขวน		
	 hand shower with hook
•	 ฝักบัวมือ	พร้อมราวเลื่อน			
	 hand shower with rail 

•	 ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน	แบบน้ำาผสม		
	 สำาหรับอ่างซิ้งค์ล้างจาน		
	 kitchen sink mixer 

ก๊อกน้ำารุ่นต่างๆ 
faucets by series

ฝักบัว 
shower

สายฉีดชำาระ 
bidet spray

ContentContent

ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน 
สำาหรับอ่างซิงค์ล้างจาน  
kitchen sink faucet  
for kitchen sink

G page 056
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•	 สายฝักบัวแบบหุ้ม		
 PVC 	 	
•	 สายฝักบัวแบบทองเหลือง		
 brass shower hose
•	 สายฝักบัวแบบ	PV	พิเศษ		
 silverflex hose

•	 สายน้ำาดี	สำาหรับใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ		
 flexible hose
•	 สายน้ำาดี	สำาหรับใช้กับเครื่องซักผ้า		
 washing machine hose

สายฝักบัว  
shower hose

สายน้ำาดี  
flexible hose

I page 062

J page 063
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•	 ชุดสายฉีดชำาระ	ผลิตจากทองเหลือง		
	 brass bidet spray 
•	 สะดืออ่างล้างหน้า	pop up for wash basin
•	 สะดืออ่างอาบน้ำา	pop up for bath tub
•	 ท่อน้ำาทิ้ง	waste trap	
•	 ฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย	flush for urinal 
•	 สต๊อปวาล์ว	stop valve

•	 classical	copper		
	 คลาสสิคอล	คอปเปอร์	+	อุปกรณ์ตกแต่ง  
 ก๊อกน้ำ�สีทองแดง สไตล์คล�สสิค
•	 tyberlib	ไทเบอลิป 
 ก๊อกน้ำ�สีโครเมียม สไตล์คล�สสิค 
•	 danube	ดานูป
•	 toledo	โทเลโด้
•	 marsala	มาซาล่า
•	 york	ยอร์ค
•	 siena	เซียน่า
•	 victoria	วิคทอเรีย	
•	 caballero	คาบอลเลโร	
•	 vanir	วาเนีย
•	 boo-da-co	บูดาโค

ก๊อกน้ำา ผสมร้อนเย็น รุ่นต่างๆ   
mixer faucets by series

K K 
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•	 เรนชาวเวอร์	แบบผสมน้ำาร้อนเย็น		
	 rain shower for mixer faucets
•	 เรนชาวเวอร์	แบบน้ำาเย็น	ผ่านหัวฝักบัว		
	 rain shower for cold water
•	 เรนชาวเวอร์	แบบน้ำาอุ่น	ผ่านหัวฝักบัว		
	 rain shower for shower heater unit

•	 ก๊อกซิงค์ล้างจานแบบหรูหราทันสมัย	
	 kitchen sink faucet-luxury  
 and modern style
•	 ก๊อกซิงค์ล้างจานน้ำาเย็น		
	 kitchen sink-cold water faucet

•	 ชุดสายฉีดชำาระ	ผลิตจากทองเหลือง		
	 brass bidet spray
•	 ชุดสายฉีดชำาระ	ผลิตจาก	a-b-s		
	 A-B-S bidet spray
•	 ฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย flush for urinal
•	 สายฝักบัว	ขนาดต่างๆ shower hose
•	 ท่อน้ำาทิ้ง waste trap
•	 สต๊อปวาล์ว	stop valve
•	 สะดืออ่างล้างหน้า basin pop up
•	 สายน้ำาดี	ขนาดต่างๆ	flexible hose
•	 ตะแกรงน้ำาทิ้งพื้น floor drain

เรนชาวเวอร์  Rain Shower  
ก๊อกอาบน้ำาแบบท่อลอย พร้อมฝักบัว
อาบน้ำา และฝักบัวมือครบชุด

ก๊อกซิงค์ล้างจาน 
kitchen sink faucet 

สายฉีดชำาระ  
bidet spray

•	 ฝักบัวมือ	พร้อมขอแขวน		
	 hand shower with hook 
•	 ฝักบัวมือ	พร้อมราวเลื่อน			
	 hand shower with rail 
•		หัวฉีดนวดตัว	body jet massage 
•		ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำา	bath spout 
•		ข้อต่อฝักบัว	wall outlet 
•		ฝักบัวอาบน้ำาแบบก้านแข็งและก้านฝักบัว	
	 overhead shower and shower arm 

ฝักบัว  
Shower
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•	 อุปกรณ์ผลิตจาก	ทองเหลืองเกรดเอ
•	 อุปกรณ์ผลิตจาก	ทองเหลืองผสม
•	 อุปกรณ์ผลิตจาก	อลูมิเนียม
•	 อุปกรณ์ผลิตจาก	สแตนเลส
•	 หิ้งวางของผลิตจาก	สแตนเลส

อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำา 
bathroom accessories

R page 120

กระจกส่องหน้า 
miror

S page 129

•	 ก๊อกน้ำ�ล้�งหน้�	/		
	 ก๊อกน้ำ�จัดชุดพร้อมอุปกรณ์		 	 	
	 cold water faucet
•	 ก๊อกคอสั้น	bib cock		
•	 สต็อปฝักบัว	stop valve for shower	 	
•	 สะดืออ่�งล้�งหน้�	pop up for wash basin
•	 ท่อน้ำ�ทิ้ง	waste trap 

ก๊อกน้ำา น้ำาเย็น  
cold water faucets

t page 130

•	 ฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย	flush for urinal
•	 ฟลัชวาล์วชักโครก		flush for toilet bowl
•	 สต๊อปวาล์ว	stop valve

ฟลัชวาล์ว  
flush

U page 136

•	 ก๊อกน้ำ�ล้�งหน้�	น้ำ�เย็น		
	 cold water wash basin faucet	

•	 ก๊อกสนาม	ก๊อกคอสั้น		
	 cold water bib cock
•	 วาล์วเปิดปิด	สำาหรับฝักบัวอาบน้ำา			
	 stop valve for shower

ก๊อกน้ำา น้ำาเย็น  
cold water faucets

ก๊อกอเนกประสงค์  
versatile faucets

M

o

ค้นหารูป และ DimenSion ของสินค้า  
ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเวปไซท์ 
CHARnPAIBoon.CoM

3 ขั้นตอนง่ายๆ  
ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ

1.  
เข้าเว็บไซท์  
charnpaiboon.com

2.  
ใส่รหัสสินค้า 
ในช่องค้นหาที่อยู่ด้านขวามือ

3.  
สินค้าที่ค้นหา 
จะปรากฏขึ้นด้านล่าง

ช่องค้นหา / SeARCH Box

คลิ๊กเพื่อแสดง 
ขน�ดสินค้�

78CR211

78CR211

HoME / 78CR211



อ่�งล้�งหน้�เซร�มิค รุ่น VICToRIA 
ขน�ด 119 x 56 x 85 ซม.  
พร้อมเค�น์เตอร์ และตู้เก็บของ 
สะดืออ่�งและท่อน้ำ�ทิ้ง
28,070.-

RS BDF6000(S) RS BDF7000(S)

ตู้เก็บของด้�นข้�ง 
แบบตั้งพื้น 
ขน�ด 55 x 41 x 155 ซม.
12,890.-

กระจกส่องหน้� (แบบไม่มีทีวี) 
ขน�ด 118 x 60 ซม.
6,590.- 

RS BDFA2016/01

RS BDF1006/06

RS BDFA2016/04

RS BDF1006/02

กระจกส่องหน้� 
ขน�ด 75 x 82 ซม.
7,100.-

อ่�งล้�งหน้�เซร�มิค รุ่น TIARA 
ขน�ด 80 x 49 x 85 ซม. 
พร้อมเค�น์เตอร์ และตู้เก็บของ 
สะดืออ่�งและท่อน้ำ�ทิ้ง
25,790.-

ตู้เก็บของด้�นข้�ง 
แบบตั้งพื้น 
ขน�ด 49 x 35 x 120 ซม.
23,900.-

VICtoRIA tIARA
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oLIVIA

กระจกส่องหน้� 
ขน�ด 80 x 80 ซม.
7,990.-

อ่�งล้�งหน้� รุ่น oLIVIA 
ขน�ด 100 x 51 x 85 ซม.  
พร้อมเค�น์เตอร์ และตู้เก็บของ  
สะดืออ่�งและท่อน้ำ�ทิ้ง
34,180.-

RS BDF8000(S)

RS BDFA2033/01

ตู้เฟอร์นิเจอร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น 
QUeenSWooD ผลิตจาก  
PLy WooD ไม่พ่นสี  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลก

- ทนน้ำ� 100% สำ�หรับรุ่น QUEENSWooD  
 ที่ผลิตจ�กเมล�มีน วีเนียเท่�นั้น โดยสังเกต 
 สัญลักษณ์ ที่ตัวตู้ รับประกันตัวตู้  
 น้ำ�ไม่ซึมเข้� 1 ปี
-  ร�งลิ้นชัก ปิดได้นุ่มนวล ไม่กระแทกเสียง 
 ให้เกิดเสียงดัง รับประกัน 1 ปี
-  ตัวอ่�งเซร�มิค รับประกันไม่ร้�ว หรือร�น  
 ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

วัสดุดีเยี่ยม
ทนคว�มชื้น และ ทนน้ำ� 100% ด้วยก�รสรรห� 
วัสดุในก�รผลิต ให้ตัวตู้เฟอร์นิเจอร์ กันน้ำ�และ 
กันคว�มชื้น ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ� ปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ 
ด้วยเมล�มีน วีเนีย วัสดุที่ให้คว�มสวยง�ม 
และกันน้ำ�ได้อย่�งมั่นใจ

คุณภาพ
ตัวอ่�งเซร�มิค รับประกันไม่ร้�ว และไม่มีรอยร�น 
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น ด้วยก�รควบคุมก�รผลิต ที่
ผ่�นก�รเผ�ที่ 2000 องศ�เซลเซียส ให้มั่นใจว่�
คว�มชื้นได้ถูกขับออกหมดด้วยก�รผ่�นก�รเผ�เนื้อ
เซร�มิค ตัวอ่�งจึงแข็งแกร่ง และไม่เกิดร้อยร้�ว หรือ
ร�น เมื่อเวล�ผ่�นไปน�นแสนน�น

รับประกัน  
ร�งลิ้นชัก และบ�นพับ รับประกันน�น 1 ปีเต็ม ด้วย
ก�รปิด ไม่กระแทก ให้เกิดเสียงดัง และทนคว�มชื้นไม่
ขึ้นสนิม ทำ�ให้มั่นใจกับก�รใช้ง�นได้อย่�งเต็มที่ 

คอนโดฟิต
เล็กแต่จุ ด้วยก�รคัดเลือกขน�ดที่เหม�ะกับ 
ขน�ดของห้องน้ำ� ที่มีพื้นที่ไม่ม�ก แต่ยังคง 
ประโยชน์ในก�รเก็บของได้ม�กเท่�เดิม 
ด้วยขน�ดเพียง 60 ซม.

วัสดุดีเยี่ยม
เมลานีน วีเนีย 
กันน้ำา 100%

รับประกัน
ทนความชื้น 

รางเปิดนุ่มนวล 
1 ปีเต็ม  

คอนโดฟิต
ประหยัดพื้นที่

อ่�งเซร�มิค  
รับประกันไม่แตกร้�ว 
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

คุณภาพ
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Main Cabinet เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ 
ใต้อ่�งล้�งหน้� ลิ้นชักสองชั้น ตกแต่งด้วย 
วัสดุ เมล�นิน วีเนีย เพื่อก�รทนคว�มชื้น และทนน้ำ� 
ม�กขึ้น 3 เท่� ลิ้นชักเปิดปิด  
ด้วยระบบ Soft closed 
ขน�ด 990 x 455 x 550 mm.
11,900.-

Mirror Cabinet 
เฉพ�ะตู้กระจกส่องหน้�พร้อมตู้เก็บของ  
ขน�ด 800 x 120 x 800 mm.
6,900.-

Basin 
เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
ขน�ด 100 x 460 x 170 mm.
5,000.-

ตู้กว้าง 100 ซม./1 เมตร

J P559912-BRoAK

J MC801280-BRoAK

J 982100

Main Cabinet 
เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ ใต้อ่�งล้�งหน้�  
ลิ้นชักสองชั้น ตกแต่งด้วยวัสดุ เมล�นิน วีเนีย 
เพื่อก�รทนคว�มชื้น และทนน้ำ�ลิ้นชักเปิดปิด  
ด้วยระบบ Soft closed 
ขน�ด 600 x 460 x 550 mm.
6,990.-

Basin 
เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
ขน�ด 615 x 476 x 166 mm.
3,000.-

ตู้กว้าง 60 ซม.

J oR556012-CWS

J 953060
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WASH BASIn WItH CABInet  ตู้ล้�งหน้�เฟอร์นิเจอร์

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ สีข�วล�ยเงิน  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 59x45.5x55 ซม.
4,990.-

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ สีโอ๊คน้ำ�ต�ล 
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 59x45.5x55 ซม.
4,990.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 60x46x17 ซม.
2,000.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 60x46x17 ซม. 
2,000.-

กระจกส่องหน้�พร้อมหิ้งว�งของ 
ขน�ด 45x90 ซม. 
1,990.-

J M451280-CWS

J CP505911-CWS 

J 982060

J CP505911-BRoAK

J 982060

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ สีเท�เข้ม 
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 959x45.5x55 ซม.
4,990.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 60x46x17 ซม.
2,000.-

J CP505911-5657

J 982060

ตู้กว้�ง 60 ซม.
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เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของสีโอ๊คข�ว  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 79x45.5x50 ซม.  
6,900.-

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น เท�เข้ม ผิวไม้จริง  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 100x46 ซม. 
10,090.-

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น  
ข�วล�ยเงิน  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 100x46 ซม.
10,090.-

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของ 
สีข�วล�ยเงิน  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 80x80x30.6 ซม.
6,900.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค สีข�ว 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 85x49.5x21 ซม.
2,000.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค สีข�ว 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 85x49.5x21 ซม.
2,000.-

เฉพ�ะตู้ข้�งเก็บของเปิดสองบ�น 
สีข�วล�ยเงิน  
ขน�ด 30x24x140 ซม. 
6,900.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 100x46 ซม.
4,900.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 100x46 ซม. 
4,900.-

J A508501-WoAK 

J A508501-CWS

J 821D85

J 821D85

SC302414-CWS

J ytG04-100-CWS 

J CP10046

J ytG04-100-5657 

J CP10046

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้น โอ๊คข�ว ผิวไม้จริง  
(ไม่รวมอ่�งเซร�มิคล้�งหน้�) 
ขน�ด 100x46 ซม.
10,090.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิค 
(ไม่รวมตู้เฟอร์นิเจอร์ล้�งหน้�ใต้อ่�ง) 
ขน�ด 100x46 ซม.
4,900.-

J ytG04-100-5652

J CP10046

เฉพ�ะตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บของใต้อ่�งล้�งหน้�  
แบบเปิดสองบ�น สีข�วล�ยเงิน ขน�ด 56x33.5x45 
ซม. (คู่ อ่�ง QW7026560) 
5,000.-

เฉพ�ะอ่�งล้�งหน้�เซร�มิคสีข�ว  
ขน�ด 60x46x19 ซม. 
(คู่ อ่�ง T345645-CWS)
1,590.-

J t345645-CWS

J QW-70206560

51 cm.

50 cm.

90 cm.

100 cm.

016 charnpaiboon.com 017

A

อ่า
งล

้าง
หน

้า /
 w

as
h 

ba
sin



WASH BASIn WItH FULL PeDeStAL  อ่�งล้�งหน้�แบบข�ตั้ง

Lavatory with full pedestal รุ่น Mler  
อ่�งล้�งหน้�แบบข�ตั้ง  
ขน�ด 500 x 425 x 855 mm.
1,190.-

AQ 10989/5599

Lavatory with full pedestal รุ่น SAMEE 
อ่�งล้�งหน้�ข�ตั้ง ขน�ด 520x445x800 mm.
1,290.-

AQ 10654/5571

AQ 10412/5523

AQ 10555/5555

Lavatory with full pedestal รุ่น TEETRA 
อ่�งล้�งหน้�ข�ตั้ง ขน�ด 560x430x8550 mm.
1,490.-

Lavatory with full pedestal รุ่น UNYA 
อ่�งล้�งหน้�ข�ตั้ง ขน�ด 550x430x845 mm.
1,490.-

WASH BASIn WItH HALF PeDeStAL  อ่�งล้�งหน้�แบบข�แขวน

Lavatory with half pedestal รุ่น Anna 
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนข�ครึ่ง  
ขน�ด 545 x 490 x 520 mm.
1,490.-

AQ 20889/5588

AQ 20999/5531

AQ 20898/5598

Lavatory with half pedestal รุ่น  SQUARo 
อ่�งล้�งหน้�สี่เหลี่ยมแบบข�ครึ่ง 
ขน�ด 600 x 470 x 510 mm.
2,490.-

Lavatory with half pedestal รุ่น RANGKAN 
อ่�งล้�งหน้�ข�ครึ่ง  
ขน�ด 520 x 445 x 440 mm.
1,290.-

LAVAtoRy WALL HUnG  อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนผนัง

S size

M size

Lavatory Wall hung รุ่น onva 
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนขน�ดเล็กพร้อมสะดือ 
ขน�ด 410x365x170 mm.  
399.-

Lavatory Wall hung รุ่น Dewa 
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนขน�ดกล�ง 
ขน�ด 520 x 445 x 185 mm.
649.-

AQ 30988

แถมฟรี สะดืออ่าง B-2

AQ 40009
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AQ 40789

InSeRteD BASIn  อ่�งล้�งหน้�ฝังบนเค�น์เตอร์

SeMI ReCeSS LAVAtoRy toP BoWL CoUnteR  อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ / สำ�หรับห้องน้ำ�ที่มีเค�เตอร์ปูนขน�ดแคบ

AQ 50988

LAVAtoRy WALL HUnG  อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนผนัง

Lavatory counter รุ่น Karos 
อ่�งล้�งหน้�แบบฝังบนเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 560 x 470 x 200 mm.
1,090.-

อ่�งล้�งหน้�สี่เหลี่ยมแบบแขวน SQUARo 
ขน�ด 490 x 400 x 180 mm.
649.-

ฝังบนเคาน์เตอร์

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Grady 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 435 x 435 x 180 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่�ง
2,290.-

สินค้าสั่งพิเศษ

AQ 89898

AQ 89778

AQ 89666

ARtIStIC BoWL อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ทรงกลม

Lavatory top Bowl รุ่น Laleeka  
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 465 x 465 x 155 mm 
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่�ง 
1,990.-

Lavatory top Bowl รุ่น Bundes 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 420 x 420 x 165 mm. 
1,990.-

ARtIStIC BoWL  อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ทรงกลม

Lavatory top Bowl รุ่น Deska 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 430 x 430 x 165 mm.
1,990.-

AQ 89665

สินค้าสั่งพิเศษ

ARtIStIC BoWL  อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ทรงเหลี่ยม

Lavatory top Bowl รุ่น Gamet  
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 590 x 370 x 120 mm.
2,590.-

AQ 89634

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษ

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Tepe 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 410 x 410 x 130 mm.
2,290.-

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Squarist  
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 570 x 400 x 125 mm.
2,400.-

AQ 89759

AQ 89658 
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AQ 89371

AQ 89258

ARtIStIC BoWL อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ทรงฟรีสไตล์

Lavatory top Bowl รุ่น Tulip 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 380 x 380 x 160 mm.
1,990.-

(V)Lavatory top Bowl รุ่น Canation 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 435 x 435 x 120 mm.
1,990.-

สินค้าสั่งพิเศษ

Lavatory top Bowl รุ่น Squlast 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 460 x 460 x 160 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่�ง
2,700.-

AQ 89137

Lavatory top Bowl รุ่น Duncan 
อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ 
ขน�ด 600 x 425 x 165 mm. 
• มีรูก๊อกน้ำ�บนอ่�ง
2,990.-

AQ 89645

ARtIStIC BoWL  อ่�งล้�งหน้�ช�มเค�น์เตอร์ทรงเหลี่ยม

AQ 55000

AQ 55050

อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ�

ที่ใส่กระด�ษชำ�ระเซร�มิค พร้อมแกน
165.-

ที่ว�งสบู่เซร�มิค 
150.-

ร�วพ�ดผ้�ข�เซร�มิค 
250.-

AQ 55080

GLASS BoWL  อ่�งล้�งหน้�ช�มแก้วใส

อ่�งล้�งหน้�แก้วทรงกลม สีใส Clear 
หน� 15 mm. ขน�ด 42 x 42 x 13 cm.
690.-

J S90000

11 cm
.

8.5 cm
.

8.5 cm.

0.8 cm.

42 cm.

42 cm
.

13 cm.
1.2 cm.

15 cm.

16 cm.

12 cm
.

13 cm.

0.52 cm.

10 cm.

60 cm.

1.8 cm.
6.8 cm.

6.2 cm.
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one PIeCe WC สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

one Piece WC รุ่น GUCCI 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic Jet  
แบบท่อลงพื้น S-Trap 
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 720 x 400 x 640 mm.
8,990.-

one Piece WC รุ่น GREEN 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น  
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 705 × 375 × 710 mm.
4,990.-

one Piece WC รุ่น Go 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น  
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 715 × 370 × 805 mm.
5,990.-

AQ 90222

AQ 91555

AQ 91888

CeRtIFIeD
QUALIty BADGeS

Slowly Silence

WARRAnty  
AntI- 
BReAK
 
ฝ�รองนั่งรับน้ำ�หนัก 200 กก.
ไม่แตกหักง่�ย  
รับประกันก�รกระแทก 1 ปี

PReMIUM 
FLUSH  
SySteM
 
รับประกันฟลัชว�ล์วหม้อน้ำ� 2 ปี
(ก�รรับประกันต้องเป็นไปต�ม 
เงื่อนไขของบริษัทฯ)

PReMIUM FLUSH  
SySteM 
WATER SAVE 3/6 LPF เลือก
ชำ�ระได้ทั้ง 3 และ 6 ลิตร ต่อครั้ง 
ประหยัดน้ำ�ปรับปริม�ณน้ำ�ชำ�ระได้
ต�มคว�มเหม�ะสมของก�รใช้ง�น
(สำ�หรับรุ่นที่ระบุ)

100,000 tIMeS

ผ่�นก�รทดสอบคว�มทนท�น
ของบ�นพับของฝ�รองนั่ง  
ด้วยก�รเปิด - ปิด  
จำ�นวน 100,000 ครั้ง

SLoWLy SILenCe
 
ฝ�รองนั่งปิดนุ่มนวล ป้องกัน 
ก�รกระแทกเพื่อคว�มปลอดภัย
(สำ�หรับรุ่นที่ระบุ)

FLUSH VALUe  
WARRAnty
ฟลัชว�ล์ว SCHELL ผลิตจ�ก
ประเทศเยอรมนี รับประกัน 5 ปี

PoStURe DeSIGn
 
โถสุขภัณฑ์ออกแบบ 
เข้�กับสรีระ นั่งสบ�ย

VItReoUS CHInA

รับประกันตัวสุขภัณฑ์ VITREoUS 
CHINA ไม่แตกร้�วตลอดอ�ยุก�ร
ใช้ง�น (ก�รประกันต้องเป็นไป
ต�มเงื่อนไขของบริษัท) 

AntI- 
BACteRIAL
 
สะอ�ดไร้คร�บไร้กล่ิน เพร�ะผสม
ส�รต้�นแบคทีเรีย และเคลือบทุก
อณูของผิวสุขภัณฑ์ จึงเรียบเนียน
แม้แต่ด้�นในและต�มขอบ  
สิ่งสกปรกจึงหลุดออกง่�ย 
ปลอดภัยจ�กแบคทีเรีย เพื่อ
สุขภ�พของคุณและครอบครัว

ตู้เฟอร์นิเจอร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
รุ่น QUeenSWooD ผลิตจาก PLy WooD  
ไม่พ่นสี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก)

- ทนน้ำ� 100% สำ�หรับรุ่น QUEENSWooD ที่ผลิต 
 จ�กเมล�มีน วีเนียเท่�นั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์  
 ที่ตัวตู้ รับประกันตัวตู้ น้ำ�ไม่ซึมเข้� 1 ปี
-  ร�งลิ้นชัก ปิดได้นุ่มนวล ไม่กระแทกเสียง 
 ให้เกิดเสียงดัง  รับประกัน 1 ปี
-  ตัวอ่�งเซร�มิค รับประกันไม่ร้�ว หรือร�น  
 ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

ผ่านการรับรอง มอก.  
สำาหรับสุขภัณฑ์ประเภทนั่งราบ

charnpaiboon.com
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LUxURy + HyGIene

ชักโครกแบบแขวนกำ�แพง 
ขน�ด 530 x 380 x 350 mm.
6,900.-

แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม 
สำ�หรับใช้กับโครงเหล็ก 
รหัส 032810099
3,699.-

โครงยึดเหล็ก สำ�หรับชักโครก 
แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชว�ล์ว  
และชุดท่อย�ง
13,309.-

AQ 12800

SH 028020699

SH 032810099

CLoSe CoUPLeD WC สุขภัณฑ์สองชิ้น

Close-Coupled WC รุ่น Alny 
สุขภัณฑ์สองชิ้น ระบบ Siphonic Jet  
แบบท่อลงพื้น S-Trap ระยะท่อถึง 
ผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 740 × 475 × 765 mm.
2,690.-

close-coupled WC รุ่น Cherry 
สุขภัณฑ์สองชิ้น ระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น 
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 680 x 430 x 760 mm.
2,190.-

AQ 70249/9922

AQ 70885/9935 

one Piece WC รุ่น Maya 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น  
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 720 × 385 × 660 mm.
3,990.-

one Piece WC รุ่น Chanel 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic แบบท่อลงพื้น  
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 700 × 370 × 580 mm.
3,190.-

one Piece WC รุ่น ECo 
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวระบบ Siphonic Jet แบบท่อลงพื้น  
S-Trap ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 300 mm. 
ขน�ด 720 × 385 × 660 mm.
3,990.-

AQ 90555

AQ 90444

AQ 91999

charnpaiboon.com
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อ่�งอ�บน้ำ� MILAN พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1800 x 800 x 580 mm.
50,399.-

J FD10360 อ่�งอ�บน้ำ� BERLIN พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1760 x 710 x 770 mm.
29,990.-

J FD83000

1760

770

710 470 420 660

330

ø90

ø55

1200

470400

1250

600
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อ่�งอ�บน้ำ� NoRWAY  พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1650 x 650 x 580 mm.
47,990.-

J FD10180 สินค้าสั่งพิเศษ อ่�งอ�บน้ำ� PARIS พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1730 x 780 x 570 mm.
35,990.-

J FD82700
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อ่�งอ�บน้ำ� SEoUL พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1700 x 820 x 650 mm.
35,990.-

J FD89500 สินค้าสั่งพิเศษ อ่�งอ�บน้ำ� JAPAN พร้อมสะดือ 
ขน�ด 1300 x 650 x 700 mm.
29,990.-

J FD98300
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FLooR StAnDInG MIxeR FAUCet FoR FRee  ก๊อกน้ำ�ขึ้นจ�กพื้น ใช้คู่กับอ่�งอ�บน้ำ�แบบลอยตัว  

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น  
ขึ้นจ�กพื้น ลงอ่�งอ�บน้ำ�  
พร้อมฝักบัวมือครบชุด 
รุ่น Victoria
16,999.-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น  
ขึ้นจ�กพื้น ลงอ่�งอ�บน้ำ�  
พร้อมฝักบัวมือครบชุด 
16,999.-

ก๊อกผสมน้ำ�ร้อน-เย็น  
ขึ้นจ�กพื้น ลงอ่�งอ�บน้ำ� 
พร้อมฝักบัวมือครบชุด  
รุ่น Thames
25,489.-

032576C

Wt61310

353801C

PA 17CR105+ 
PA 17CR173Be

MADE IN ITALY

(v) ก๊อกอ�บน้ำ�ผสม 
ครบชุดขึ้นจ�กพื้น
19,990.-

ก๊อกลงอ่�งผสม แบบขึ้นจ�กพื้น  
พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB สีโครเมียม
19,990.-

ก๊อกลงอ่�งผสม แบบขึ้นจ�กพื้น  
พร้อมฝักบัวชุด รุ่น Classic Copper
24,990.-

RA 102168C

RA 102168BH

ก๊อกลงอ่�งผสมพร้อมฝักบัวชุด แบบขึ้นจ�กพื้น   
รุ่น DANUBE
28,790.-

RA 383801C

175.9

ø66.3 ø26

G 1/2”
158

12
10

68
4.

62

259

87

(สีทองแดง)

(สีโครเมียม)
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Italian made since 1954.  
Guarantee for life time.
100% import from Italy
ผลิตในประเทศ อิตาลี ตั้งแต่ปี 1954  
รับประกันก๊อกน้ำาไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน
นำาเข้า 100% จากประเทศอิตาลี

ไพนี่ ก๊อกน้ำานำาเข้าจากประเทศอิตาลี คงความโดดเด่นเรื่องความคงทนของไส้วาล์ว 
โดยกล้ารับประกันวาล์วไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน ผลิตและนำาเข้าจากประเทศอิตาล ี
ตั้งแต่ปี 1954 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตก๊อกน้ำาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอิตาล ี
คงความสวยงามของรูปแบบที่ให้อารมณ์ส่วนโค้ง และตัดเหลี่ยม โดยใช้วัตถุดิบ 
ที่ผ่านมาตราฐานของสหภาพยุโรป ในการผลิตก๊อกน้ำา

ก๊อกอ่างล้างหน้าออกจากกำาแพง 
พร้อมที่วางแก้ว

PA PD-208

PAD series



kitchen sink mixer for kitchen sink  ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน แบบน้ำาผสม สำาหรับอ่างซิ้งค์ล้างจาน

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น งวงโค้งสูง 
พร้อมปากก๊อกดึงได้  รุ่น Cox
6,220.-

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น 
แบบดึงได้  รุ่น Cox
6,990.-

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น  
งวงโค้งสูง รุ่น cox
4,910.-

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น  
ปากก๊อกยาว  รุ่น Cox 
4,990.-

(v) ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อนเย็น  
รุ่น Cox
29,990.-

(v) ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น  
พร้อมฝักบัวฉีดล้าง  รุ่น Cox
19,990.-

PA 78cr591

PA 78cr568

PA 78cr572

PA 78cr579

PA 78cr559

PA 78cr557

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อนเย็น  
พร้อมด้ามฝักบัว รุ่น Dax
28,900.-

PA 84cr557

(v) ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อนเย็น  
รุ่น Dax
24,990.-

PA 84cr556
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kitchen sink mixer for kitchen sink  ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน แบบน้ำาผสม สำาหรับอ่างซิ้งค์ล้างจาน

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น 
รุ่น Baroco
8,729.-

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำาร้อน เย็น 8 นิ้ว  
รุ่น Nostalgia
8,299.-

ก๊อกซิ้งค์ล้างจาน ผสมน้ำาร้อนเย็น  
พร้อมฝักบัวแบบดึงได้   
รุ่น Pilot
2,590.-

ก๊อกซิ้งค์ผสม น้ำาร้อนเย็น รุ่น Triss 8 นิ้ว  
(ไส้เซรามิควาล์ว)
2,549.-

PA 64cr588Ant

PA 27cr215B

PA 04cr568

PA 24cr215Qe

morGAnA

PA 73cr211Vr  
PA 73cr211  
PA 73cr211 Lh

PA 73cr111Vr 
PA 73cr111 
PA 73cr111 Lh

(v) วาล์วฝังกำาแพง ผสมน้ำาร้อน-เย็น 
แบบไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำา
9,990.-

PA 73cr205LLVr 
PA 73cr205LL 
PA 73cr205LLLh

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น สำาหรับยืนอาบ 
แบบ Thermostat (ไม่รวมฝักบัว)
15,990.-

(v) ก๊อกล้างหน้าคอสูงผสมน้ำาร้อน-เย็น 
ก๊อกซิ้งค์ Glass/Chrome/Bleached Osk
39,990.-

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น สำาหรับอ่างอาบน้ำา  
และยืนอาบไม่รวมฝักบัว  
Glass/Chrome/Bleached Osk
29,990.-

PA 73cr690

(v) ก๊อกอ่างล้างหน้า ผสมน้ำาร้อน-เย็น 
พร้อมป๊อปอัพ Glass/Chrome/Bleached Osk
29,990.-

PA 73cr511
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DAx

ArenA

(v) ปากก๊อกออกจากกำาแพง หรือใช้เป็นก้านแข็ง  
Glass/Chrome/Bleached Osk
19,990.-

PA 73cr691 (v) วาล์วฝังกำาแพงผสมน้ำาร้อน-เย็น 
แบบ Thermostat พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำา
19,990.-

PA 73cr430Vr  
PA 73cr430  
PA 73cr430 Lh

(V)ก๊อกล้างหน้าผสม 
น้ำาร้อน-เย็น คอสูง พร้อมป๊อปอัพ
15,990.-

PA 84cr211LLr

ก๊อกล้างหน้าน้ำาเย็น  
รุ่น ARENA
1,890.-

PA 92cr204

ก๊อกล้างหน้าน้ำาเย็น  
รุ่น DAX 
1,990.-

PA 84cr204 (V)ก๊อกล้างหน้าผสม น้ำาร้อน-เย็น  
ออกจากกำาแพง พร้อมแป้นกำาแพง
11,779.-

(V)ก๊อกเทอร์โมแสตท 
ลงอ่างอาบน้ำา 
19,990.-

(V)ก๊อกเทอร์โมแสตทยืนอาบ
15,990.-

(V) ก๊อกล้างหน้าผสม 
น้ำาร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
11,990.-

PA 7tcr111PA

PA 7tcr511PA

PA 84cr208rQ

PA 84cr211r

PA 84cr250 (V) ก๊อกอ่างล้างหน้า 
ผสมน้ำาร้อน-เย็น
11,990.-
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(V)วาล์วฝังกำาแพง 
ผสมน้ำาร้อน-เย็น
6,219.-

(V)วาล์วฝังกำาแพงผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทาง
9,779.-

PA 84cr689rAin ชุดฝักบัวอาบน้ำา Rainshower รุ่น DAX  
วาล์วผสมอาบน้ำาเทอร์โมสแทติกวาล์ว
29,990.-

PA 84cr690

PA 84cr691

DAx oVo

(V) ก๊อกล้างหน้าผสม 
น้ำาร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ
8,749.-

(V) วาล์วฝังกำาแพงผสม 
น้ำาร้อน-เย็น
5,089.-

(V) วาล์วฝังกำาแพงผสม 
น้ำาร้อน-เย็น พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำา
8,829.-

(V) ก๊อกล้างหน้าผสม 
น้ำาร้อน-เย็น คอสูงพร้อมป๊อปอัพ
13,559.-

PA 86cr211LL

PA 86cr211

PA 86cr690

PA 86cr691

(V) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
สำาหรับลงอ่างอาบน้ำา
11,889.-

(V) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
สำาหรับยืนอาบ
7,129.-

PA 86cr111

PA 86cr511
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LiBertY LiBertY

PA 17cr433QcPe

PA 17cr105Qe

(v) ก๊อกล้างหน้าเดี่ยวน้ำาเย็น
1,699.-

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
ลงอ่าง พร้อมฝักบัวครบชุด
7,990.-

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
สำาหรับยืนอาบพร้อมฝักบัวครบชุด
4,990.-

PA 17cr509Qe

PA 17cr105+ 
PA 17cr173Be

PA 17cr204Qe

(v) ก๊อกอาบน้ำาผสม 
ครบชุดขึ้นจากพื้น
19,990.-

(v) ก๊อกอ่างอาบน้ำาผสม 
แบบวาล์วฝัง 4 ทาง  
พร้อมฝักบัวมือครบชุด
10,990.-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น 
พร้อมป๊อปอัพ
4,190.-

PA 17cr241Qe

(v) ก๊อกล้างหน้าผสม 8” 
พร้อมป๊อปอัพ
6,990.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น 
3รู ออกจากกำาแพง
4,190.-

(v) ก๊อกผสมขึ้นจาก 
อ่างอาบน้ำา 5 รูก๊อก
25,990.-

(v) วาล์วฝังกำาแพงเดี่ยว 
ขนาด 1/2” 
1,490.-

PA 17cr211Qe

PA 17cr207Qe

PA 17cr109Qe

PA 17cr400Qe
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cox

PA 2tcr111

PA 2tcr511

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น สำาหรับอ่างอาบน้ำา  
พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ (ไม่รวมฝักบัวชุด)
7,279.-

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น สำาหรับยืนอาบ  
พร้อมตัวปรับอุณหภูมิ (ไม่รวมฝักบัวชุด)
5,700.-

thermostAtic shoWer mixer

ชุดฝักบัวอาบน้ำา  
Rainshower รุ่น COX  
วาล์วผสมอาบน้ำา 
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
15,990.-

ควบคุมอุณหภูมิการอาบน้ำาให้คงที่สม่ำาเสมอ  
ไม่ว่าแรงกั้นน้ำาจะเปลี่ยแปลงไปในขณะอาบน้ำา

PA 78cr689 
rAin

PA 78cr211 ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมป๊อปอัพ
3,990.-

cox

PA 78cr211LL

PA 78cr109

PA 78cr250

PA 78cr214

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมป๊อปอัพ
4,360.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
3 รู เซ็นเตอร์ 8” ยื่นจากเคาน์เตอร์
6,270.-

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
ขึ้นจากอ่าง 5 รูก๊อก
19,460.-

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
คอสูง พร้อมป๊อปอัพ
5,990.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ออกจากกำาแพง
4,880.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
3 รู ออกจากกำาแพง
5,700.-

PA 78cr208

PA 78cr207

PA 78cr207cAn (v) ปากก๊อกล้างหน้า ออกจากกำาแพง
1,990.-
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cox

PA 78cr001

PA 78cr511

PA 78cr690

PA 78cr691

PA 78cr400sx

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
สำาหรับลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัวชุด)
5,330.-

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
สำาหรับยืนอาบ (ไม่รวมฝักบัวชุด)
3,190.-

วาล์วฝังกำาแพงผสมน้ำาร้อน-เย็น 
2,190.-

วาล์วฝังกำาแพงผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำา
3,990.-

วาล์วฝังกำาแพงเดี่ยว 
ขนาด 1/2”
1,990.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
พร้อมป๊อปอัพ
10,499.-

PA 79cr250

PA 79cr214

PA 79cr109

PA 79cr400

PA 79cr001 (v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
สำาหรับลงอ่าง (ไม่รวมฝักบัว)
12,519.-

(v) ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำาร้อน-เย็น  
3 รู เซ็นเตอร์ 8” พร้อมป๊อปอัพ
12,140.-

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
สำาหรับอ่างอาบน้ำา 5 รู ขึ้นจากอ่าง
26,629.-

(v) วาล์วฝังกำาแพง
3,499.-

tUBos

tUBos

PA 79cr511

PA 79cr207

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
สำาหรับยืนอาบ(ไม่รวมฝักบัว)
7,429.-

(v) ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
3 รู ออกจากกำาแพง
9,420.-
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PA 04cr111

PA 04cr511

PA 04cr690P2

PiLot

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น  
ลงอ่างอาบน้ำา
2,550.-

ก๊อกผสมน้ำาร้อน-เย็น 
สำาหรับยืนอาบ (ไม่รวมฝักบัว)
1,990.-

วาล์วฝังกำาแพงผสม 
น้ำาร้อน-เย็น สำาหรับยืนอาบ
1,460.-

ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม 
น้ำาร้อน-เย็นพร้อมป๊อปอัพ
2,170.-

PA 04cr211

ก๊อกซิงค์ผสมน้ำาร้อน-เย็น 
พร้อมฝักบัวแบบดึงได้
2,590.-

PA 04cr568

texmono

PA 68cr200 (v) ก๊อกน้ำาเย็นล้างหน้า 
พร้อมป๊อปอัพ
1,999.-

PA 24cr204 
LUQcP(s)

ก๊อกล้างหน้าเดี่ยว
1,090.-

LUnAc

PA 24cr523 
LUQcP(s)

PA 24cr528 
LUQcP(s)

PA 24cr915 
LUQcP(s)

PA 24cr522 
LUQcP(s)

ก๊อกซิงค์น้ำาเย็น 
ออกจากกำาแพง J สเปาท์
1,429.-

ก๊อกซิงค์น้ำาเย็น 
ขึ้นจากเคาน์เตอร์ J สเปาท์
1,529.-

ก๊อกคอสั้น
999.-

สต็อปฝักบัว
999.-

ก๊อกซิงค์เดี่ยวตัว C สเปาท์
1,300.-

PA 24cr519 
LUQcP(s)

PA 24cr225 
LUQcP(s)

ก๊อกซิงค์คอโค้งสูง
1,399.-
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PA 24cr519Qe(s)

PA 24cr204Qe(s)

PA 24cr520(s)

PA 24cr523(s)

triss cLAssic

ก๊อกอ่างล้างหน้า 
น้ำาเย็น(ไส้เซรามิควาล์ว)
999.-

ก๊อกซิงค์น้ำาเย็นเดี่ยว ตัว C สเปาท์
ออกจากกำาแพง (ไส้เซรามิควาล์ว)
999.-

ก๊อกซิงค์คอโค้งสูงน้ำาเย็น ตัว C สเปาท์
(ไส้เซรามิควาล์ว)
1,100.-

(ไส้เซรามิควาล์ว)
899.-

ก๊อกสนาม
849.-

ก๊อกคอสั้น
849.-

PA 24cr225Qe(s)

PA 24cr528Qe(s)

thermostAtic shoWer mixer

ควบคุมอุณหภูมิการอาบน้ำาให้คงที่สม่ำาเสมอ  
ไม่ว่าแรงกั้นน้ำาจะเปลี่ยแปลงไปในขณะอาบน้ำา

ชุดฝักบัวอาบน้ำา  
Rainshower รุ่น DAX  
วาล์วผสมอาบน้ำา 
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
29,990.-

ชุดฝักบัวอาบน้ำา  
Rainshower รุ่น COX  
วาล์วผสมอาบน้ำา 
เทอร์โมสแทติกวาล์ว
15,990.-

PA 78cr689-rAin

PA 84cr689-rAin

310 mm.
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hAnD shoWer With hook

fo 35375/01(s)

fo 28593/01(s)

fo 28594/01(s)

ฝักบัวมือ Welcome  
3 ระบบ พร้อมสาย  
และขอแขวน
990.-

ฝักบัวมือ Magic  
5 ระบบ พร้อมสาย  
และขอแขวน
1,190.-

ฝักบัวมือ Style 7 ระบบ  
พร้อมสาย และขอแขวน
1,390.-

fo co35375-rAiL(s)

fo co34487(s)

fo co34489(s)

ราวฝักบัว 65 ซม. พร้อมฝักบัวมือ 
Welcome  3 ระบบ และสายฝักบัว
1,690.-

ราวฝักบัว 65 ซม. พร้อมฝักบัวมือ 
Magic  5 ระบบ และสายฝักบัว
2,990.-

ราวฝักบัว 90 ซม. พร้อมฝักบัวมือ 
Style 7 ระบบ และสายฝักบัว
2,990.-

hAnD shoWer With rAiL  ฝักบัวมือพร้อมราวเลื่อน

หัวฉีดชำาระพร้อมสายและขอแขวน ครบชุด  
โครเมี่ยม/ขาว
1,990.-

หัวฉีดชำาระพร้อมสายและขอแขวน ครบชุด  
โครเมี่ยม/ดำา
1,990.-

หัวฉีดชำาระครบชุด แบบขาเสียบ  
โครเมี่ยม/ขาว
1,990.-

หัวฉีดชำาระครบชุด แบบขาเสียบ  
โครเมี่ยม
2,290.-

หัวฉีดชำาระพร้อมสายและขอแขวน  
ครบชุด โครเมี่ยม
2,190.-

(V)หัวฉีดชำาระพร้อมสายและ 
ขอแขวน ครบชุด โครเมี่ยม
2,509.-

fo 37268

fo 37269

fo 37324

fo 37335

fo 37315

fo 37314

PAttY

cLAssic Pist

LUxUs Pist

LUxUs PAttY

neW LUxUs
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สต๊อปฝักบัว ขนาด 1/2” X 1/2”
199.-

sf sf16/A2

สต๊อปฝักบัว ขนาด 1/2” X 1/2” 
พร้อมฝาครอบ (หัวน้ำาเงิน)
189.-

สต๊อปวาล์วสามทาง ขนาด 1/2” x 1/2” x 1/2”  
พร้อมฝาครอบ
259.-

สต๊อปวาล์วสามทาง ขนาด 1/2” x 1/2”  
x 1/2” พร้อมฝาครอบ
239.-

สะดือป๊อปอัพ แบบกดตรงกลาง  
ใช้กับอ่างล้างหน้าแบบมีรูน้ำาล้น
299.-

ท่อน้ำาทิ้งแบบคอห่าน ไม่รวมสะดือ ยาว 20 ซม.
399.-

ฟลัชปัสสาวะชาย
699.-

ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด
599.-

PA Wx02A-03(s)

PA Wx05(s)

สะดืออ่างอาบน้ำาทองแดง 
แบบป๊อปอัพ ขนาด 1 1/2” 
(ขนาดมาตราฐาน ใช้ได้กับอ่างอาบน้ำาทุกประเภท)
1,590.-

PA 50cr451

ท่อน้ำาทิ้งแบบคอห่าน ไม่รวมสะดือ  
ท่อออกจากกำาแพง ยาว 30 ซม.
499.-

ท่อน้ำาทิ้งแบบกระปุก ขนาด 1 1/4” ไม่รวมสะดือ  
ท่อออกจากกำาแพง ยาว 20 ซม.
499.-

ท่อน้ำาทิ้งแบบกระปุก ขนาด 1 1/4” ไม่รวมสะดือ  
ท่อออกจากกำาแพง ยาว 30 ซม.
599.-

ท่อน้ำาทิ้งแบบกระปุก ทรงกระบอก  
ท่อออกจากกำาแพง ยาว 30 ซม.
699.-

สะดือป๊อปอัพ แบบกดแป้นเดี่ยว  
ใช้กับอ่างล้างหน้าแบบมีรูน้ำาล้น
399.-

สะดือป๊อปอัพ แบบกดแป้นเดี่ยว  
ใช้กับอ่างล้างหน้าแบบไม่มีรูน้ำาล้น
599.-

sUPerfLex

PUsh BAsin PoP UP

WAste PiPe

Wc/UrinAL fLUsh VALVe

BAthtUB Accessories

sf sf16/A3

sf cf-3003

sf cf-3008

PA B-15(s)

PA B-16(s)

PA B-17(s)

PA A-11(s)

PA 110AA/P(s)

PA 111AA/P(s)

PA A-02/1(s)

PA A-02/1/30(s)
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สายฝักบัวขนาด 150 ซม. 
Silverflex
839.-

สายน้ำาเข้าเครื่องซักผ้า 150 ซม.
490.-

สายน้ำาเข้าเครื่องซักผ้า  
aqua stop 150 ซม.
พิเศษ 1,190.-

สายฝักบัวขนาด 120 ซม. PVD
439.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 30 ซม.
209.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 60 ซม.
269.-

สายฝักบัวขนาด 120 ซม.  
Plastoflex
349.-

สายฝักบัวขนาด 150 ซม. PVD
499.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 40 ซม. 
229.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 80 ซม.
319.-

สายฝักบัวขนาด 150 ซม.  
Plastoflex
399.-

สายฝักบัวขนาด 200 ซม. PVD
599.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 50 ซม.
249.-

สายน้ำาดี สแตนเลสถัก ขนาด 100 ซม.
379.-

สายฝักบัวขนาด 120  ซม. 
ทนแรงดันน้ำาสูง Silverflex
839.-

km 50015019(s) 

km 8150165167(s)

km 08800971-150(s)

km 3112013(s) 

km 8030(s)

km 80600(s)

km 5112013(s) 

km 3115013(s)

km 8040(s)

km 80800(s)
km 5115013(s) 

km 3120013(s)

km 8050(s)

km 80100(s)

mADe in GermAnY

km 50012019-120(s)

รับประกันน้ำ�ไม่รั่วซึม 10 ปี เต็ม
ROTATiNG CONiCAl NuT TWiST 
ข้อต่อหมุนได้ไม่พันกัน

ทนแรงดันน้ำ�สูง 
ถึง 14 บ�ร์

มีขนาด 120 ซม., 150 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE  
 ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 500 N
- สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ  
 ทำาความสะอาดง่าย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- Anti Kinks ทนการหักงอ  
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำาปลอดกลิ่นสายฝักบัว

มีขนาดให้เลือก 120, 150 และ 200 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE  
 ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 900 N  
 เพราะเป็นสาย Double lock
- PVD Coating สายชุบ PVD เงางาม ซึ่งเป็นการ 
 ชุบแบบเดียวกับ นาฬิกา แว่นตา ก๊อกน้ำา  
 ที่ต้องการความคงทนต่อทุกสภาวะ  
 ความเปียกชื้น และการเสียดสีของพื้นผิวมาก
- สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ  
 ทำาความสะอาดง่าย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- ทนแรงดันน้ำาได้ถึง 6 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ  
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำาปลอดกลิ่นสายฝักบัว

มีขนาดให้เลือก 120 และ 150 ซม.
- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE  
 ที่ทนทานสูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 500 N
- สายมีความเงาสวยงาม เนื่องจากผ่านการ 
 ชุบโครเมี่ยม ก่อนหุ้มสาย
- ทนความร้อนถึง 70 °C
- ทนแรงดันน้ำาได้ถึง 6 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ  
- ปลอดสารตะกั่ว
- น้ำาปลอดกลิ่นสายฝักบัว

Silver Shower Hoses with G1/2  
Conical x G1/2 Hex  Nut
สุดยอดความหรูหราทำาความสะอาดง่าย

siLVer shoWer hoses รุ่น SilVERflEX

metAL shoWer hoses รุ่น AGGRAf

PLAstic shoWer hoses รุ่น PlASTOflEX

Metal Shower Hoses with G1/2  
with Conical x G1/2 Hex Nut
สวยเงางาม  ทนต่อแรงหักงอ

Plastoflex PVC  Shower Hoses with G1/2  
with Conical x G1/2 Hex Nut
ทำาความสะอาดง่าย

- วัสดุชั้นในผลิตด้วยวัสดุ HDPE ที่ทนทาน 
 สูงพิเศษ
- ทนแรงดึงกระชากมากกว่า 800 N
- สายมีความเงาสวยงาม เรียบเนียบ  
 ทำาความสะอาดง่าย
- ทนความร้อนถึง 100 °C
- ทนแรงดันน้ำาได้ถึง 16 บาร์
- Anti Kinks ทนการหักงอ   
- Anti Twist  ข้อต่อหมุนได้ป้องกันสายพันกัน
- ปลอดสารตะกั่ว จึงใช้กับน้ำาดื่มได้  
 เพราะผ่านการรับรองจาก NSf 61/9 สถาบัน 
 ทดสอบมาตรฐานว่าปลอดภัย  
 และมาตรฐานการผลิตทุกประเทศ 
 ในสหภาพยุโรป
- รับประกันสายไม่รั่วซึม 10 ปีเต็ม

sUPPLY hoses รุ่น KOTT GliDE / HEX NuT 2 X G1/2 HEX NuT

- ทนแรงดันน้ำาสูงสุดที่ 10 บาร์ 
- ทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 90 องศาเซลเซียส
- ความยาว 150 ซม. 
- รับประกันสายไม่รั่วซึม 10 ปีเต็ม

- ทนแรงดันน้ำาสูงสุดที่ 10 บาร์ 
- ทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 90 องศาเซลเซียส
- ความยาว 150 ซม. 
- รับประกันสายไม่รั่วซึม 10 ปีเต็ม

- สายสองชั้น เมื่อสายรั่ว วาล์วพิเศษที่หัวสาย
 จะหยุดน้ำาที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำาเองทันที

WAshinG mAchine hose 3/4”  สายต่อน้ำาเข้า สำาหรับเครื่องซักผ้า ขนาดข้อต่อ 3/4 นิ้ว 

หยุดน้ำ�เองได้ทันที เมื่อส�ยรั่ว  
รุ่น AquA Stop

เทคโนโลยี 
ใหม่ล่าสุด 

จากประเทศ
เยอรมนี
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