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■ CT1221A

■ CT1222A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ทรงสูง)

Single Lever Handle Basin Faucet

Single Lever Handle Basin Faucet
(Tall Body)

■ CT2251A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน�้ำดี

งานออกแบบที่ผสานกลิ่นอายความเป็นไทย แสดงออกถึงความประณีต

The ﬁnest contemporary design inspired by the spirit of Thai culture.

เส้ น ต่ อ เส้ น สั น มุ ม อั น ชดช้ อ ยงดงามบนตั ว ก๊ อ กที่ เ ปรี ย บราวกั บ ทั ก ษะ

Exquisite and elegant, every line and edge on the sanitary ﬁttings

ขั้ น สู ง ของช่ า งฝี มื อ ไทยที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานชิ้ น เอก ทั้ ง ยั ง แฝงความ
ร่วมสมัยอย่างเรียบง่ายด้วยการลดทอนลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมริมแม่น�้ำไทย อย่างวัดวาอารามและบ้านเรือนไทย พร้อม
สร้างความแปลกตาด้วยสีสันของก๊อกซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีของ

Lever Handle Basin Faucet Mixer

is deliberately crafted, integrating the modern simplicity form of

■ CT2252A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน�้ำดี
(ทรงสูง)
Lever Handle Basin Mixer Faucet
(Tall Body)

architectures on the Chao Phraya riverside to the traditional
Thai art philosophy. An unrivalled masterpiece of the best-in-class
artisan, Thantara unique sets of colors from Benjarong porcelain,
the renown signature Thai ceramic handicraft.

เครื่องเบญจรงค์ อีกหนึ่งศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทย

■ CT2253A

■ CT2254A

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก

ก๊อกผสมลงอ่างอาบแบบก้านโยก

Lever Handle Exposed Shower Mixer

Lever Handle Exposed
Combination Shower Mixer

■ CT2255A

■ CT1223A

วาล์วผสมเปิดปิดน�้ำแบบก้านโยก
ขนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน�้ำ

วาล์วเปิดปิดน�้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง

Lever Handle Concealed Mixer
Stop valve with Divertor

Lever Handle Concealed Stop valve

■ CT2256A

■ CT1224A

วาล์วผสมเปิดปิดน�้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

วาล์วเปิดปิดน�้ำแบบก้านโยก

Lever Handle Concealed Mixer Stop valve

Lever Handle Stop valve Shower

เหมนิลกาฬ

Hem-nil-la-karn
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยมนต์ขลังโทนสีด�ำ
ที่ผสมกับสีน�้ำตาล
Unique experience with the astounding
mixture of black and brown color

หิรญ
ั กนก

Hiran-kanok
ผสมผสานความงดงามของสีทอง
และโครเมี่ยม ให้ความรู้สึกหรูหราเรียบง่าย
Remarkable combination of gold and chromium,
Feeling simple and luxurious

แดงส�ำริด

Dang-sam-rid
เพิ่มความโดดเด่นด้วยสีโรสโกลด์ผสมกับสีโครเมียม
ให้ความแปลกตาแต่สวยงามอย่างลงตัว
Spirit of rose gold with a tint of metallic chromium
Give you an extraordinarily and harmonious

หมายเหตุ : สินค้าประเภทสี พร้อมขายเดือนกรกฎาคม 2560
หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างจากรูปภาพในแคทตาลอก

จากความประณีตในการออกแบบก่อให้เกิด
ชิ้นงานที่ผสานศิลปะไทยขั้นสูง
ยกระดับไลฟ์สไตล์ของห้องน�้ำให้หรูหรา
ด้วยอารยธรรมไทยอันมีมนตร์ขลัง
Exquisite design produces a contemporary
masterpiece inspired by Thai art and
architecture. Lift up your bathroom style with
the essence of the astounding culture.

วิคเทอเรียนสไตล์ ด้วยวัสดุสีเดียวกับตัวก๊อก
ท�ำให้ดูคลาสสิกและลงตัว ออกแบบมาให้จับถนัดมือ
Classic Victorian-style with matching colors,
blending and firm when handled

เลือกมือจับได้ตามสไตล์
ห้องน�้ำของคุณ

วิคเทอเรียนสไตล์ ด้วยวัสดุสีเดียว
กับตัวก๊อก ท�ำให้ดูคลาสสิกและลงตัว
ออกแบบมาให้จับถนัดมือ
Classic Victorian-style with
matching colors, blending and
firm when handled

■ CT1200C18

■ CT1201C18

■ CT2220C18

■ CT2223C18

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก

Basin Faucet

Basin Faucet (Tall Body)

Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง

■ CT1200C18#GR

■ CT1201C18#GR

■ CT2220C18#GR

■ CT2223C18#GR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Basin Faucet
with Push Waste (Gold Color)

Basin Faucet
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet (Tall Body)
with Push Waste (Gold Color)

■ CT2221C18

■ CT2222C18

■ CT2224C18

■ CT257C18

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ

Exposed Bath Mixer

Exposed Shower Mixer

Center 8" Basin Mixer Faucet

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)

■ CT2221C18#GR

■ CT2222C18#GR

■ CT2224C18#GR

■ CT257C18#GR

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิว
้ ชนิดติดผนัง
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Center 8" Basin Mixer Faucet
with Push Waste (Gold Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Push Waste (Gold Color)

Exposed Bath Mixer
with Push Waste (Gold Color)

Exposed Shower Mixer
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet (Tall Body)

สะท้อนความหรูหรามีระดับ
ด้วยมือจับ Crystal จาก Swarovski
Luxurious style with crystal
handle from Swarovski

เพิ่มความคลาสสิกให้ตัวก๊อก
ด้วยมือจับวัสดุเซรามิค
สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
Classical European architecture
style with ceramic handle

สะท้อนความหรูหรามีระดับด้วยมือจับ
Crystal จาก Swarovski

เพิ่มความคลาสสิกให้ตัวก๊อกด้วยมือจับวัสดุเซรามิค
สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

Luxurious style with crystal handle from Swarovski

Classical European architecture style with ceramic handle

■ CT1200C17ST

■ CT1201C17ST

■ CT2220C17ST

■ CT2223C17ST

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

Basin Faucet with Swarovski
Handle

Basin Faucet (Tall Body)
with Swarovski Handle

Basin Mixer Faucet
with Swarovski Handle

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง มือจับคริสตัล
จาก Swarovski

■ CT1200C17ST#GR

■ CT1201C17ST#GR

■ CT2220C17ST#GR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Basin Faucet
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Basin Faucet (Tall Body)
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

■ CT2221C17ST

■ CT2222C17ST

■ CT2224C17ST

■ CT257C17ST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski

Center 8" Basin Mixer Faucet
with Swarovski Handle

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Swarovski Handle

Exposed Bath Mixer
with Swarovski Handle

Exposed Shower Mixer
with Swarovski Handle

■ CT2221C17ST#GR

■ CT2222C17ST#GR

■ CT2224C17ST#GR

■ CT257C17ST#GR

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
มือจับคริสตัลจาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Center 8" Basin Mixer Faucet
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Exposed Bath Mixer
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Exposed Shower Mixer
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

■ CT1200C42

■ CT1201C42

■ CT2220C42

■ CT2223C42

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
มือจับ ceramic

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง
มือจับ ceramic

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
มือจับ ceramic

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง มือจับ ceramic

Basin Faucet
with Ceramic Handle

Basin Faucet (Tall Body)
with Ceramic Handle

Basin Mixer Faucet
with Ceramic Handle

Basin Mixer Faucet (Tall Body)
with Ceramic Handle

■ CT2223C17ST#GR

■ CT1200C42#GR

■ CT1201C42#GR

■ CT2220C42#GR

■ CT2223C42#GR

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง มือจับคริสตัล
จาก Swarovski
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
ทรงสูง มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Basin Faucet
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Basin Faucet (Tall Body)
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Basin Mixer Faucet (Tall Body)
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

■ CT2221C42

■ CT2222C42

■ CT2224C42

■ CT257C42

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว มือจับ ceramic

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
มือจับ ceramic

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
มือจับ ceramic

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
มือจับ ceramic

Exposed Bath Mixer
with Ceramic Handle

Exposed Shower Mixer
with Ceramic Handle

Basin Mixer Faucet (Tall Body)
with Swarovski Handle

Basin Mixer Faucet (Tall Body)
with Swarovski Handle
with Push Waste (Gold Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
with Ceramic Handle

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Ceramic Handle

■ CT2221C42#GR

■ CT2222C42#GR

■ CT2224C42#GR

■ CT257C42#GR

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
มือจับ ceramic
พร้อมสะดือแบบกด (สีทอง)

Exposed Bath Mixer
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Exposed Shower Mixer
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
with Ceramic Handle
with Push Waste (Gold Color)

CHROME

GOLD MATTE

■ CT2230A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดือแบบกดและสายน�้ำดี

■ CT1202A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose

■ CT1202A#GRM

■ CT2230A#GRM

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดือแบบกด (สีทองด้าน)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
พร้อมสะดือแบบกดและสายน�้ำดี
(สีทองด้าน)

Basin Faucet
with Push Waste
(Gold Matte Color)

■ CT2231
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
Center 8" Basin Mixer Faucet

■ CT2231#GRM
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสะดือแบบกด (สีทองด้าน)
Center 8" Basin Mixer Faucet
with Push Waste
(Gold Matte Color)

Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
(Gold Matte Color)

■ CT2232

■ CT2233

■ CT2234

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ

Exposed Bath Mixer

Exposed Shower Mixer

■ CT2232#GRM

■ CT2233#GRM

■ CT2234#GRM

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
พร้อมสะดือแบบกด (สีทองด้าน)

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�้ำ
(สีทองด้าน)

ก๊อกผสมยืนอาบน�้ำ
(สีทองด้าน)

Exposed Bath Mixer
(Gold Matte Color)

Exposed Shower Mixer
(Gold Matte Color)

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)

Center 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted) with Push Waste
(Gold Matte Color)

LUMINOS
ILLUMINATE YOUR BATHROOM
EXPERIENCE WITH A NOVEL TOUCH
สร้างบรรยากาศที่แตกต่าง
ให้ห้องนํ้าของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร
ก๊อกนวัตกรรมใหม่ล่าสุด  ที่ผสมผสานดีไซน์ที่ทันสมัยกับแสงไฟจากหลอด
ไฟ LED ประกอบไปด้วย 7 สี ที่จะสว่างออกมา และเปลี่ยนสีเมื่อเปิดใช้นํ้า ช่วย
เพิม
่ สุนทรียภาพในการใช้งาน สร้างบรรยากาศทีแ่ ตกต่างให้หอ
้ งน�ำ้ ของคุณ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร
The latest faucet design which integrates modern look and LED
technology that revolves between 4 colors during operation to create
pleasing and unique atmosphere for your bathroom.

TURBITECH
TECHNOLOGY POWER
SUPPLY BY WATER
GENERATOR TURBINE
ระบบก�ำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำ
ที่ท�ำให้คุณเพลิดเพลินจากการใช้น�้ำ
ได้อย่างไม่รู้จบ

FUNCTIONAL
• เมื่อเปิดนํ้าใช้งาน จะมีไฟของ LED สว่างออกมา
(โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก)
• แสงไฟของ LED จะมี 7 สี ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเวลา
• ประหยัดน�้ำ โดยอัตราการไหลของน�้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที

■ CT1139A(LED)

• รูปลักษณ์สวยงาม

LUMINOS LED FAUCET

• LED lights up during operation (without the use of external

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
พร้อมไฟ LED

power source or battery)
• LED revolves between 7 colors while using.
• Water-saving with no more than 6 liters/min water flow rate

Basin Faucet with LED

• Appealing design

ก๊อกน�้ำและฝักบัวนวัตกรรมใหม่ สร้างไฟฟ้าจากพลังน�้ำ
Water Power and Hydroelectricity

ระบบก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน�้ำที่เปิดใช้งาน
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อไฟฟ้า ก่อให้เกิดพลังงานแปรเปลี่ยน
มาในรูปแบบของแสงสีและเสียงเพลง ให้คุณได้เพลิดเพลิน
กับทุกช่วงเวลาของการผ่อนคลาย
Electricity generation from water turbine.
No external power source required,
water pressure is converted into light, sound,
and your ultimate pleasure in every water use

■ CT1211(LED)
TURBITECH FAUCET

■ CT1213 (LED)
TURBITECH FAUCET

■ ZH013 (HM)
TURBITECH SHOWER

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
พร้อมไฟ LED สีขาว

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
พร้อมไฟ LED สีขาว

ฝักบัวสายอ่อน
พร้อมไฟ LED สีขาว

Basin Faucet with White LED

Basin Faucet with White LED

Hand Shower with White LED

LED RAIN
SHOWER

MUSE Series

FEEL THE FRESHNESS
WITH LED LIGHT

ด้วยฟังก์ชน
ั่ เชือ
่ มต่อสัญญาณบลูทธ
ู คุณจึงเพลิดเพลินกว่าเดิมจากเสียงเพลงทีค
่ ณ
ุ
ชืน
่ ชอบทีเ่ ปิดอัตโนมัตข
ิ ณะอาบน�ำ้ และฟังก์ชน
ั่ รับสายเรียกเข้า จึงสามารถสนทนาได้
ในขณะอาบน�ำ้ นอกจากนัน
้ ด้วยล�ำโพงทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ น
ั น�ำ้ และฝักบัวทีท
่ ำ� งานโดยไม่ใช้
ไฟฟ้า ทัง
้ หมดนีเ้ พือ
่ ความสะดวกสบายทีม
่ ากกว่าของคุณ

“Let’s AMUSE with the sense of MUSIC”

สัมผัสความชุ่มฉํ่า พร้อมด้วยไฟ LED

With Bluetooth capability, you can enjoy your favorite songs and answer
your phone call in the shower. Water-resist speaker and non-electrical
operation ensure safe and convenient use.

• เพิ่มสุนทรียภาพ...ในการอาบนํ้า
• Exotic LED แสงไฟ LED ที่ช่วยเพิ่มสุนทรียภาพ
ในการออกแบบนํ้ามากยิ่งขึ้น
• ทองเหลืองคุณภาพดี ชุบผิว Mirror Chrome เงางามตลอดการใช้งาน
• แสงไฟจากหลอด LED ไม่มีไฟรั่ว ประหยัดไฟโดยมีเจนเนอเรเตอร์
• ท�ำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อุดตันรูนํ้าง่ายเพียงใช้นิ้วปัดปุ่มยางที่รูนํ้า
• ประหยัดนํ้าตามมาตรฐาน มอก. และฉลากเขียว
• แรงดันน�้ำที่เหมาะสมตั้งแต่ 1.5 บาร์ขึ้นไป (ณ จุดจ่ายน�้ำ)

•

Exotic LED increases sensual pleasure of showering experience

•

High-quality brass coated with mirror chrome to ensure 			
shininess through the operating life

•

non-leaking LED with generator to save power

•

Easy-to-clean by just wiping rubber buds with fingers

•

Water-saving certified by TIS and green label standards

•

Suitable for water Preesure from 1.5 bar (at the outlet)

TURN ON THE WATER

เปิดนํ้าเพื่อปั่นไฟ* (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน/
ในครั้งถัดไปจะมีไฟส�ำรองในตัวสินค้า)
Uses water to power the device only on the first time
and uses stored power in the following times.

■ Z002V

■ Z002V#GR

BLUETOOTH CONNECTION

หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

Rain Shower (Chrome Color)

Rain Shower (Gold Color)

■ Z002

■ Z002#GR

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

Rain Shower (Chrome Color)

Rain Shower (Gold Color)

Keep your phone conversation going in the shower

■ Z002V#BL

■ Z002V#WH

หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

Rain Shower (Black Color)

Rain Shower (White Color)

■ Z002#BL

■ Z002#WH

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
พร้อมล�ำโพงบลูทูธ

Rain Shower (Black Color)

Rain Shower (White Color)

เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธกับอุปกรณ์
(มือถือ/เครื่องเล่น MP3)

■ Z24#CR

■ Z24#WH

■ Z24#BL

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชั่น

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชั่น (สีขาว)

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชั่น (สีด�ำ)

1 FN. LED Rain Shower Set

1 FN. LED Rain Shower Set (White Color)

1 FN. LED Rain Shower Set (Black Color)

Connects the shower via Bluetooth signal
with a mobile phone or an mp3 player
PLAY MUSIC

เพลิดเพลินกว่าเดิมจากเสียงเพลง
ที่คุณชื่นชอบที่เปิดอัตโนมัติขณะอาบน�้ำ

Enjoy your favorite songs in the shower

■ Z23

■ Z23#GR

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

2 FN. LED Rain Shower Set

2 FN. LED Rain Shower Set

CHOOSE YOUR VOLUME

เลือกเพลงและปรับระดับความดังของเสียงเพลง
จากอุปกรณ์ (มือถือ/เครื่องเล่น MP3)

Choose songs and adjust volume from your
connected device (a mobile phone or an mp3 player)
ANSWER AUTOMATICALLY

เมื่อมีสายเรียกจะรับสายอัตโนมัติ สามารถสนทนาได้ขณะอาบน�้ำ

■ Z23#WH

■ Z23#BL

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

AUTOMATICALLY HANG UP

2 FN. LED Rain Shower Set

2 FN. LED Rain Shower Set

เมื่อสิ้นสุดการสนทนา สลับกลับมาเป็นเพลงเดิมโดยอัตโนมัติ
When finished, the shower automatically hangs up your
phone and resumes music playback
AUTOMATICALLY SWITCH OFF AFTER 5 MINUTES

RECOMMENDED
ใช้ ร ่ ว มกั บ วาล์ ว เปิ ด -ปิ ด นํ้ า ชนิ ด ฝั ง ผนั ง พร้ อ ม
วาล์ ว เปลี่ ย นทิ ศ ทางนํ้ า แรงดั น นํ้ า ที่ เ หมาะสม
ตั้งแต่ 1.5 บาร์ขึ้นไป (ณ จุดจ่ายนํ้า)

Compatible with wall-mounted directional
water valve and suitable for water pressure
from 1.5 bar (at the outlet)

เมื่อปิดนํ้า เสียงเพลงจะท�ำงานต่อได้สูงสุด 5 นาที
(เก็บพลังงานส�ำรองได้สูงสุด 5 นาที)

The built-in speaker continues to operate for
maximum 5 minutes after turning off the water
(stored power lasts maximum 5 minutes)

■ CT843
ชุดผนังอาบน�้ำผสมแบบควบคุม
ด้วยระบบสัมผัส
Shower Panel with Touch Screen

Entertainment Faucet นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ Digital
Lifestyle ผสมผสานเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อ
สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ติ ม เต็ ม สุ น ทรี ย ภาพในการใช้ ชี วิ ต
ด้วยความบันเทิงที่ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสบน
หน้าจอ Touch Screen ประกอบด้วยฟังก์ชน
ั่ หลากหลาย
การเล่นวิทยุ, นาฬิกา, และการเชือ
่ มต่อระบบ Bluetooth
ที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเพลงที่ต้องการผ่าน

COTTO’s Entertainment Faucet is an innovation for
the digital lifestyle. Technology is perfectly blended
with design to create aesthetic and entertaining
products which can be easily controlled by touch
screen. With multiple functions such as radio, clock
and bluetooth connectivity, user can select favorite
songs from connected Smartphone.

Smart Shower Panel ทีน
่ ำ� เสนอประสบการณ์
ใหม่ในการอาบน�ำ้ ยุคดิจต
ิ อล สร้างบรรยากาศ
ในการใช้งานด้วยไฟ LED ผสานสัมผัสรืน
่ รมย์
ของสายน�้ ำ  4 รู ป แบบ (Rain Shower,
Waterfall Shower, Hydro massage และ
Hand shower) ควบคุมการท�ำงานด้วยระบบ
สัมผัสผ่านหน้าจอ Touch screen

Smart Shower Panel brings you
a fresh bathing experience with
LED and 4 types of water flow
(Rain Shower, Waterfall Shower,
H y d ro M a s s a g e a n d H a n d
Shower) controlled by touch
screen.

โทรศัพท์มือถือ Smart Phone

DIGITAL LIFESTYLE
DIGITAL PLEASURE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมฟังก์ชั่น
เอนเตอร์เทนเมนต์ระบบสัมผัส
Entertainment Basin Faucet,

Enjoy your favorite songs with
bluetooth connectivity.

ตอบโจทย์การใช้งาน
ประสิทธิภาพของสายน�้ำ
และด้ามจับที่ถนัดมือ

ผ่อนคลายกับแผ่นน�้ำ
เสมือนอยู่กลางน�้ำตก

SOLID SURFACE

Relaxing just like
bathing in waterfall

RAIN SHOWER

HYDRO MASSAGE

ชุ่มฉ�่ำกับสายน�้ำเต็มเปี่ยม
ดั่งอาบน�้ำท่ามกลางสายฝน

กระตุ้นประสาทสัมผัสด้วย
สายน�้ำที่ช่วยบรรเทา
ความอ่อนล้า

Refreshing just as
rain drops

Touch Screen System

เพลิดเพลินในการใช้งานกว่าเดิม
จากเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ
ด้วยฟังก์ชั่นเชื่อมต่อสัญญาณบูลทูธ

WATERFALL SHOWER

High utility with efficient
water flow and handy grip

■ CT496

BLUETOOTH CONNECTION

HAND SHOWER

Stimulating your senses
with massaging flow

FUNCTIONS & FEATURES

วัสดุเป็นหินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อสภาวะอากาศ
และแสงแดดได้เป็นอย่างดี โดยสีสันไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ซึมนํ้า, ไม่ติดไฟ, ไม่เป็น
พิษหรือปล่อยสารพิษ ออกมา (Toxicity) และดูแลรักษาง่าย
Made of strong and durable synthetic stone material which is light weight

DIGITAL CLOCK

and weather resistant, durable color, leak-proof, fire-retarding, non-toxic

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการ
บอกเวลาระบบดิจิตอล

and easy to clean

Convenient with digital clock function

CE (Conformite European Mark)

ฟังก์ชั่นวิทยุที่สามารถ
เลือกฟังได้ตามต้องการ

มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิต ที่ได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป

SWITCH ON/OFF
เปิดปิดการใช้งานได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
Easily controlled by the touch of
your fingertip

• เลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน
ได้ตามต้องการ

• ปรับอุณหภูมิ

• บันทึกค่าการใช้งานส่วนตัว
ได้สูงสุด 4 แบบ

Touch Screen Control

RADIO

Tune in to your favorite station
with the radio function

• ควบคุมการท�ำงาน
ด้วยระบบสัมผัส

Meets the industrial standard for design and production for health, safety
and environment under the law and regulations of the European Union

Temperature control

Selectable functions

• เลือกความแรงของนํ้า
ได้ 10 ระดับ
10 adjustable levels
of water volume

• สามารถตั้งค่าหน้าจอได้
- ตั้งเวลา / วันที่
Store up to 4 different settings - ตั้งเวลาการเปลี่ยนหน้าจออัตโนมัติ

Capable of setting home screen
- Set date and time
- Set time for automatic screen change

SWITCH FAUCET
An innovative faucet design,
with a one-touch switch
นวัตกรรมใหม่ของก๊อกน�้ำ
ใช้การเปิด-ปิดแบบกดปุ่ม

ใช้งานง่าย เพียงกดปุ่ม
Easy to use

■ CT1128
2 color ways

SWITCH FAUCET

ภาพกราฟิกจะปรากฎชัดเจนขึ้น
เมื่ออุณหภูมิน�้ำสูงขึ้น

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกด
Basin Faucet with switch function

ก๊ อ กอ่ า งล้ า งหน้ า ที่ ม าพร้ อ มกั บ การ
พัฒนาฟังก์ชันในการเปิด-ปิดน�้ำรูปแบบ
ใหม่ โดยการกดเพื่อเปิดและปิดน�้ำ  ใช้งาน
ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

มีสีให้เลือก
ตามความชอบ
2 สีคือสีโครม
และสีด�ำชมพู

Graphics will appear
when the temperature getting high.

The Switch Faucet features a new wash
basin faucet design and functionality
with an innovative one-touch switch.
Turning on and off is easy, at your
fingertips.

IMAGIS
FAUCET

ปรับปริมาณน�้ำบริเวณด้านข้างได้
ตามความต้องการ
Adjustable water flow with a valve

กดเพือ
่ เปิด-ปิดน�ำ้
Push On/Off

STEP LOCK
FOR SAFETY
TEMPERATURE
ระบบล็อคก้านเปิดสายน�้ำ 
เพื่อป้องกันน�้ำอุณหภูมิสูงเกินไป
อาจท�ำให้เกิดอันตราย

WHEN TECHNOLOGY
MEETS ART
ครั้งแรกของก๊อกน�้ำ  ที่ผสานนวัตกรรมวัสดุใหม่
thermochromic material อุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ย น
สีเปลี่ยน โดย Hi-light บริเวณผิวบนตัวก๊อก คือ
กระจก thermochromic ท�ำหน้าที่เสมือนจานสี
เปิดกว้างทุกจินตนาการให้แต่งแต้มสีสันได้ไม่รู้จบ
Introducing the ﬁrst color-changing faucet.
With the innovative themochromatic glass that

ปรับทิศทางองศาน�ำ้ ได้
Adjustable Areator

changes color when heated, Immagis’s surface

ปรับปริมาณน�ำ้

turns into a color palette to embrace your

Adjustable Water flow

endless imagination.
หมายเหตุ : สินค้าพร้อมขายเดือนสิงหาคม 2017

• สเปาท์ของก๊อกสามารถโยกซ้ายขวาได้ โดยเมื่อโยกน�้ำจะไม่ไหล
หมดกังวลเรื่องเปียกน�้ำขณะใช้งาน
• สัมผัสที่ตัวก๊อกเพื่อเปิดใช้น�้ำ และสัมผัสที่ตัวก๊อกอีกครั้ง เพื่อปิดน�้ำ
• การใช้งานใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จ�ำนวน 4 ก้อน อายุการใช้งาน 100,000 ครั้ง
• เปิดที่ Handle เพื่อท�ำการเปิดวาล์วใช้งาน

AQUASOAP

•

The faucet sprout can be moved left or right and the water is stopped
when moved, eliminating the unwanted water spilling.

AUTOMATIC FAUCET WITH
AUTOMATIC SOAP DISPENSER

•

Touch to turn on the water and touch again to stop.

•

Requires 4 AA batteries for 100,000 uses

•

Switch on at the handle

CT548AC
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
พร้อมที่จ่ายสบู่ (แบบใช้ไฟฟ้า)

ใช้งานได้เพียงมือสัมผัส

Touch-sensitive technology

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีการผสมผสาน
ฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านถึ ง สองฟั ง ก์ ชั่ น ไว้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดี ย วกั น
ทัง
้ ก๊อกน�ำ้ และทีจ
่ า่ ยสบูอ
่ ต
ั โนมัติ เพือ
่ สร้างทางเลือกทีห
่ ลากหลาย
และเหมาะส�ำหรับการใช้งานให้แก่ตัวคุณ
“An Innovative dual-action automatic faucet for your
choices of using” “Integrated functions Two-in-one”
The latest innovation of washbasin faucet which combined
the function of water tap and automatic soap dispenser in

สะดวกในการใช้งาน หมดปัญหาการเปิดก๊อกเมือ
่ มือเลอะ

one, for your diverse choice of functionalities

Convenient, no soapy hand problem during use

TOUCH FAUCET

FUNCTION
• ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่แบบใช้ไฟฟ้า
ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าที่มีรูก๊อกเพื่อใช้งาน
• Double Infrared Beam พัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยคลื่น
สัญญาณที่เข้มข้นกว่าเดิม จึงมาพร้อมกับความแม่นย�ำ
ในการตรวจับวัตถุ และเปิดน�้ำเพื่อใช้งานได้รวดเร็ว
• Plug & Play พร้อมใช้งานได้ทันที หลังจากการติดตั้ง
• ใช้งานร่วมกับสบู่ประเภทโฟม พร้อมที่ใส่สบู่ปริมาตร 1 ลิตร
•

ยื่นมือเข้าด้านหน้าเพื่อใช้งานก๊อกน�้ำ
Put your hands in front for using water

CT4904A(DC)
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ระบบสัมผัส

Automatic washbasin faucet with electronic soap
dispenser installed on washbasin with a faucet socket.

•

KITCHEN MIXER TOUCH FAUCET
“EASY TO TOUCH IT ON. EASY TO TOUCH IT OFF.”

Double Infrared Beam technology with higher signal
intensity for better object detection and quicker
valve operation

•

Plug & Play: Ready to use after installation

ยื่นมือเข้าด้านข้างเพื่อใช้งานสบู่ เมื่อใช้งานสบู่ น�้ำจะหยุดไหลทันที

•

Used with foam-type soap with a 1 L container

Put your hand to the side for using soap,
the water immediately stops when using soap

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของก๊อกอ่างซิงค์ ที่สามารถ
ใช้งานได้เพียงมือสัมผัส สะดวกในการใช้งาน หมด
ปัญหาการเปิดก๊อกเมื่อมือเลอะ เหมาะส�ำหรับการ
ใช้งานทีห
่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานเปิดปิดน�ำ้
แบบปกติ หรือการใช้การสัมผัสที่ตัวก๊อกน�้ำ

Hand-free Function and the option to switch to
manual operation. The latest innovation for sink
faucet with touch-sensitive technology brings
convenience and eradicates problem of touching
the faucet with soapy hands. The faucet is suitable
with different applications such as normal valve
turning on/off or touching.

