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To create a culture of comfortable, healthy living.
Since our founding, we have continuously pursued innovations
that offer greater wellness and comfort to daily life.
Honoring the trust that our customers and society place in us,
TOTO remains dedicated to delivering products that offer
inclusive functionality and respect for the environment.
We embrace these values every day to create a future that
surpasses all expections.
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TOTO CLEANOVATION
Clean gives peace of mind
Clean makes life beautiful
Clean feels refreshing
Clean is caring for people and the planet
Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life,
enriching every moment of every day.
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“อย่าหยุดนะ!...TOTO”
Make Your New Life...
การใช้งานสุขภัณฑ์ถือเป็นกิจวัตรประจ�ำของทุกคน และอาจพบเจอปัญหา
จากการใช้งานห้องน�้ำในหลากหลายรูปแบบ

1917

ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานให้ครอบคลุมครบทุกด้าน
รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น

2020

... เพื่อ “วันพรุ่งนี้” ที่ดีกว่าเดิม ...

เพราะเราคือ “TOTO”
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เพราะฉะนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
มุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างวันใหม่ที่แตกต่างจากวันวาน เพื่อสิ่งใหม่ๆ
ที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน
“ความเอื้ออาทรต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” นั่นคือ ปณิธานอันแรงกล้า
จากผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นสิ่งที่พวกเรายึดมั่นถือมั่นมาโดยตลอด
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

AN

COMFORT

“น�้ำ” คือสิ่งส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต
รวมถึงเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน
นั่นคือการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
การที่ ได้ท�ำงานที่มีภาระและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้
คือความภาคภูมิใจของพวกเรา
“ความสะอาด” คือสิ่งที่ท�ำให้ผู้คนมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
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EWATER+

EWATER+

for WAND

for BOWL

SUPPRESSES the accumulation of
Waste on WAND

SUPPRESSES the accumulation of
Waste on BOWL

CLEAN SYNERGY

CEFIONTECT

Your toilet reappears clean anew every time.

FORCES Waste to
SLIDE DOWN

PREMIST

TORNADO FLUSH

PREVENTS

SWIRLS and EJECTS

Waste from CLINGING

Waste Entirely
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Always Innovating to Spread a Culture of
Everyday Comfort and Cleanliness.
Since its launch in the 1980s, WASHLET has continually evolved through the invention of countless innovative
TM

clean technologies. This is also our history of creating—and spreading around the world—a new culture of
comfort and cleanliness through the shift from only wiping with toilet paper to cleansing with water. As a result of
these efforts, in 2017 WASHLET was recognized as the No. 1 brand of electric toilet seats with bidet function in
TM

the world and in 2019 broke through the milestone of fifty million total units sold. As a worldwide best seller,
TOTO will continue pursuing technological innovation to make the lives of people everywhere fresher and richer.

The Birth of
a Revolutionary
Product

Exceeds
40 million
units

Exceeds
20 million
units

2015

2005

2019
2011

1980

1998
Exceeds
30 million
units
Exceeds
10 million
units

Exceeds
50 million
units

TOTO
HISTORY
1917
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1946

2015

ปี พ.ศ. 2489 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
TOTO ได้กอ่ ตัง้ โรงงานผลิตก๊อกน�ำ้ และอุปกรณ์
พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเซรามิก โดย
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรในการ
ผลิตสินค้า จนท�ำให้ TOTO ครองความเป็นผู้น�ำ
ด้านสุขภัณฑ์และก๊อกน�้ำจนถึงทุกวันนี้
After World War II, TOTO began
manufacturing metal fittings and
faucets in addition to ceramics.

โตโต้ได้เปิดตัวพิพธิ ภัณฑ์ TOTO Museum ในจังหวัด
คิตะคิวชู จัดแสดงวิวฒ
ั นาการของธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ภายในพิพธิ ภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการ
เปลีย่ นแปลงในอดีตของวัฒนธรรมการใช้หอ้ งน�ำ้ เมืองกรุง
ฝารองนัง่ อัตโนมัตริ นุ่ เก่าถูกจัดแสดง รวมถึงเครื่อง
ถ้วยชาม ภาชนะส�ำหรับรับประทานอาหารทีท่ างโตโต้ผลิต
เมื่อสมัยก่อน โตโต้มงุ่ หวังให้พพ
ิ ธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็นจุดเชื่อม
ระหว่างลูกค้าทีม่ าเยือน อีกทัง้ ยังเป็นจุดศูนย์กลางเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับโตโต้จากแหล่งต้นก�ำเนิดของแบรนด์
อย่างเมืองโคคุระสูผ
่ คู้ นทัว่ โลก

1980
ปี พ.ศ. 2523 TOTO เริ่มเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ WASHLET
ฝาสุขภัณฑ์รองนัง่ อัตโนมัติ ยกระดับ
ทางด้านการรักษาความสะอาด และ
เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

ปี พ.ศ. 2460 บริษัทเริ่มด�ำเนินการก่อตั้ง
โดย มร. คาซูชิกะ โอคุระ ภายใต้ชื่อ
โตโยโตคิ จ�ำกัด มหาชน ซึ่งต่อมาภายหลัง
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท TOTO

TOTO launched WASHLET ,
providing consumers with a
whole new level of cleanliness
and comfort.
TM

TM

TM

2020

TOTO created 1,044 modular
prefabricated bathrooms for
Tokyo’s Hotel New Otani,
opened for the 1964 Olympics.

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัวโรงงาน
ผลิตฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET แห่งแรก
ในประเทศไทย
TM

TOTO (Thailand) Co.,Ltd. established
the 1st WASHLET factory in Thailand.
TM

2019

TOTO สร้างห้องน�ำ้ ส�ำเร็จรูป 1,044 ห้อง
ให้โรงแรม New Otani ในกรุงโตเกียว
ที่เปิดให้บริการช่วงโอลิมปิกปี 2507

The Great Kanto Earthquake
devastated Tokyo. Sewage systems
were built during the reconstruction,
leading to a rapid growth in demand
for sanitary ware.

TOTO launches WASHLET +, a new series
of toilet and WASHLET combinations.

In 2015, the “TOTO Museum” located at
the headquarters of TOTO in Kitakyushu,
Japan was officially completed. TOTO
Museum is to welcome the 100 year
anniversary in 2017, designed to inform
the public about the history of sanitary
products and the manufacturing concept
of TOTO through all the years.

1964

ปี พ.ศ. 2466 ครั้งเมื่อเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหว
คันโต ท�ำลายล้างเมืองโตเกียว ท�ำให้เกิดการ
สร้างระบบก�ำจัดของเสีย ระหว่างการฟื้นฟูเมือง
ซึ่งมีผลท�ำให้อัตราความต้องการทางด้าน
สุขภัณฑ์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

TM

TM

The company was established by
Kazuchika Okura under the name,
TOYO TOKI CO., LTD. which is
later renamed TOTO.

1923

2018
ปี พ.ศ. 2561 TOTO เปิดตัวซีรสี ใ์ หม่ของสุขภัณฑ์
พร้อมฝารองนัง่ อัตโนมัติ WASHLET + เอกสิทธิ์
เฉพาะของ TOTO ในการรวมสายน�ำ้ ดีและสายไฟไว้ภายใน
ได้อย่างสวยงามหรูหราลงตัว

โตโต้ มียอดขายฝารองนัง่ อัตโนมัติ WASHLET
มากกว่า 50 ล้านชิน้ ในเดือนมีนาคม 2019

TM

Cumulative shipments of WASHLET
surpassed 50 million in March 2019.

1993
ปี พ.ศ. 2536 จากการเปิดตัวสุขภัณฑ์รนุ่
NEOREST ได้ทำ� ให้โลกตระหนักถึงความส�ำคัญ
ถึงเทคโนโลยีในการรักษาท�ำความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์ WASHLET และนวัตกรรมต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ TOTO ท�ำให้หอ้ งน�ำ้ เต็มอิม่ ไปด้วย
สุนทรียภาพด้านความสะอาด สะดวกสบาย
และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
TM

NEOREST toilet was launched
incorporating the WASHLET with a
comprehensive range of TOTO’s
innovations. It brings with it the fullest
realization yet of the principle of
Clean Technology.
TM

2017
ครบรอบ 100 ปี ในการก่อตัง้
บริษทั โตโต้ จ�ำกัด และเปิดตัว
TOTO Technical Center Bangkok
100th Anniversary of TOTO.
TOTO Technical Center Bangkok
is established.

TM
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AWARDS

OUR
AWARD WINNING
PRODUCTS

เป็นรางวัลระดับโลกทีม่ ชี ื่อเสียงมาตัง้ แต่ปคี .ศ. 1955 ด�ำเนินการโดย Design Zentrum Nordrhein Westfalen ตัง้ อยูท่ ี่
เมืองเอสเซน ประเทศเยอรมนี รางวัลนี้จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถชนะใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยัง
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบโดยเฉพาะได้ ซึง่ เกณฑ์การมอบรางวัลทีเ่ ข้มงวดนีจ้ ะพิจารณาจากคุณภาพทีด่ ขี อง
การออกแบบ, นวัตกรรม และการใช้งานผลิตภัณฑ์

WASHLET RW/SW
WASHLET RW/SW ถูกออกแบบ
และคิดค้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
มอบความสะดวกสบายในการนั่ง
รูปทรงเรียบง่าย บาง และหรูหรา
สามารถเข้ากันได้ดีกับพื้นที่ห้องน�้ำ
ในทุกรูปแบบ

2019

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
รุ่น SP + WASHLET SX
โถสุขภัณฑ์แขวนผนังพร้อมฝา
รองนัง่ อัตโนมัติ ถูกออกแบบเพื่อให้
ประกอบกันได้อย่างสวยงาม ลงตัว
พืน้ ผิวเรียบเนียนตั้งแต่ด้านหน้า
ไปจนถึงด้านหลัง มอบความรู้สึก
ละเมียดละไมตลอดทั่วทั้งตัว
โถสุขภัณฑ์

NEOREST AH

NEOREST RH

ฝาปิดที่ถูกออกแบบเป็นเส้นตรง แนบสนิท
ไปกับโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เข้ากันได้ดีกับ
พื้นที่สไตล์โมเดิร์น ยกระดับด้วยสัมผัส
แห่งความหรูหราที่ประณีต

ด้วยรูปทรงโค้งมน ให้ความรู้สึกสุขุม
นุ่มนวล กลมกลืนเข้ากันได้ดีกับทุกพื้นที่

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
รุ่น RP + WASHLET RX

ซีรีส์ใหม่ของชุดสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมฝารอง
นั่งอัตโนมัติ WASHLET มาตรฐานใหม่ของ
ความสะดวกสบายและความสะอาด ส�ำหรับ
ชีวิตประจ�ำวันของคุณ

เทคโนโลยีความสะอาด ท�ำงานต่อเนื่อง
24 ชม. เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีอยู่
เสมอ การออกแบบที่สวยงามเรียบหรู
ยกระดับความหรูหราน่ามองให้กับ
พื้นที่ และสะดวกสบายในการใช้งาน

อ่างล้างหน้า
รุ่น LW5615C/LW5616C

เส้นขอบโค้งมนบางเฉียบเผยให้เห็นถึง
ความสง่างาม การออกแบบที่ท�ำให้
ด้านในของอ่างลึก ช่วยป้องกันการ
กระเซ็นของสายน�้ำ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
รุ่น NEOREST DH

ฝารองนั่งอัตโนมัติ
รุ่น TCF4911

อ่างอาบน�้ำแบบตั้งพื้น
FLOTATION TUB

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น ZA Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GE Series

อ่างล้างหน้า
รุ่น TA Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GB Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GF Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GC Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GM Series

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ รุ่น
NEOREST DH มาพร้อมกับฟังก์ชัน
การใช้งานที่หลากหลาย ผสานกับ
การออกแบบที่เรียบง่ายอย่างลงตัว
สไตล์มินิมอล

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ
รังสรรค์เป็นรูปทรงอสมมาตร
เพิ่มความสวยงามและความแปลกใหม่
ให้กับประสบการณ์การใช้ห้องน�้ำ
ที่แสนผ่อนคลายและสะดวกสบาย

FLOTATION TUB ถูกออกแบบขึ้น
จาก “การคิดค้นและการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการอาบน�้ำ” จ�ำลอง
สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เปรียบดั่งล่อง
ลอยอยู่ในอวกาศเช่นเดียวกับนักบิน
อวกาศ

ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET
มาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลาย
ภายใต้การออกแบบที่เรียบง่าย
แต่ทว่าเต็มไปด้วยรายละเอียด
และความประณีต

มาพร้อมกับคอนเซปต์ “ความสมดุล
(Balance)” ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GB series ได้รับการออกแบบให้มี
รูปร่างคล้ายตัวอักษร R

มาพร้อมกับคอนเซปต์ “ความวิจิตร
(Fine)” ที่รวมรูปทรงกระบอกของทั้ง
ตัวก๊อกและปลายก๊อกน�้ำเข้าด้วยกัน
แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ดูเรียบ
ลื่น เรียบหรู และงดงามอย่างลงตัว

2018

2018

NEOREST NX

2019

2020

รางวัลการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 1953 ด�ำเนินการโดย iF International Forum Design
GmbH ในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ า่ นการคัดเลือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รบั การออกแบบ
ทีส่ วยงามและมีสนุ ทรียภาพ ฟังก์ชนั การใช้งานหลากหลาย รวมไปถึงมีนวัตกรรม ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ที่ ได้รบั
รางวัลจะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและถูกรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2020

มาพร้อมกับคอนเซปต์
“อสมมาตร (Asymmetrical)”
ด้วยรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ
รังสรรค์บรรยากาศที่สงบและอบอุ่น
ให้กับห้องน�้ำของคุณ

มาพร้อมกับคอนเซปต์ “ความสงบ
(Compose)” รูปทรงของก๊อกน�้ำ
เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิกเข้ากับการออกแบบ
ที่เป็นเส้นตรงอย่างทันสมัย

NEOREST NX
2017

เป็นรางวัลทีม่ อบให้สำ� หรับผลิตภัณฑ์ทเี่ ยีย่ มยอด
เป็นพิเศษ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรางวัล iF
ซึง่ โอกาสชนะรางวัล iF GOLD AWARD มีนอ้ ย
กว่า 2%
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น LW4706
สร้างสรรค์การออกแบบทีท่ นั สมัย
และบางเฉียบทีส่ ดุ ด้วยวัสดุพิเศษ
LINEARCERAM บางเพียงครึ่งหนึ่ง
ของอ่างล้างหน้าแบบทั่วไปเท่านั้น

มาพร้อมกับคอนเซปต์ “สง่างาม
น่าเกรงขาม (Majestic)” รูปทรงโค้ง
ของก๊อกน�ำ้ และมือจับ ได้รบั แรงบันดาลใจ
จาก “เสาโทริอิ” ด้วยรูปทรงที่สง่างาม
ช่วยยกระดับพืน้ ที่ในห้องน�ำ้ ให้ดสู วยงาม
และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เป็นรางวัลทีม่ อบให้สำ� หรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดเป็นพิเศษ
จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รางวัล
reddot ซึ่งโอกาสชนะรางวัล
Best of the best มีนอ้ ยกว่า 2%

สรรค์สร้างจุดเด่นภายในห้องน�้ำ
ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่า
จะเป็นรูปทรงของก๊อกน�้ำ ตลอดจนมือจับ
ที่โค้งมนสวยงาม รับกันได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีความสะอาดท�ำงานต่อเนื่อง
24 ชั่วโมง เพื่อรักษาสุขอนามัยทีด่ ี
อยูเ่ สมอ การออกแบบที่สวยงาม
เรียบหรู ยกระดับความหรูหรา
น่ามองให้กับพื้นที่ และสะดวกสบาย
ในการใช้งาน

มาพร้อมกับคอนเซปต์ “เหลี่ยมมุม
(Edge)” เส้นขอบคมของก๊อกน�้ำ
ชวนให้นึกถึงดาบญี่ปุ่นโบราณ ตั้งแต่
ฐานจรดปลายก๊อกเป็นรูปทรงตัว V
สวยงามทั่วทั้งตัวก๊อก ขับเน้นความ
โดดเด่นและความสวยงามของโลหะ

2017

ก๊อกอ่างล้างหน้า GM Series

ก๊อกอ่างล้างหน้า
ZL Series

จากรูปทรงบางเฉียบที่เต็มไปด้วย
ความประณีตของงานออกแบบ
ช่วยสร้างความรู้สึกงดงาม
เหนือระดับอย่างกลมกลืน
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ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GA Series

ตกแต่งพื้นที่ในห้องน�้ำของคุณ
ด้วยมาตรฐานใหม่ของความสวยงาม

รางวัลระดับโลกเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม ด�ำเนินการโดย
The Chicago Athenaeum :
Museum of Architecture
And Design และ The European Centre
for Architecture Art Design and Urban
Studies เริ่มต้นปี 2009 รางวัลนี้เป็น
มาตรฐานส� ำ หรั บ การออกแบบส� ำ หรั บ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อส่งเสริมและเปลี่ยนแปลง
การตระหนั ก รู ้ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นการ
ออกแบบที่ยั่งยืน

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GS Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่น GO Series

สร้างมาตรฐานใหม่ของความงดงาม
ในชีวิตประจ�ำวัน

รูปทรงโค้งของด้านหลังก๊อกน�้ำ
สร้างความอ่อนช้อยอันงดงาม
ตั้งแต่ด้านล่างจรดด้านบน

2020

2018

โถปัสสาวะแบบแขวนผนัง
+ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ ในตัว

โถสุขภัณฑ์อตั โนมัติ NEOREST ฝารองนั่งอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชัน EWATER+
เทคโนโลยีความสะอาด ท�ำงานอย่าง

มาพร้อม CLEAN SYNERGY เทคโนโลยี
ความสะอาด เพื่อสุขอนามัยทีด่ อี ยูเ่ สมอ
และยังช่วยประหยัดน�ำ้ ได้อกี ด้วย

ต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง เพื่อรักษาสุขอนามัย
ทีด่ อี ยูเ่ สมอ การออกแบบสวยงามเรียบหรู
ยกระดับความหรูหราน่ามองให้กบั พืน้ ที่
และสะดวกสบายในการใช้งาน

น�้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบ
สิ่งสกปรก รวมไปถึงแบคทีเรียที่มอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
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INTELLIGENT TECHNOLOGY
DOESN’T HAVE TO BE VISIBLE
OUR INNOVATION

BATHTUB TECHNOLOGIES
ZERO DIMENSION

HYDROHANDS

การอาบน�้ำในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอย่างแท้จริง

การนวดด้วยกระแสน�้ำ มอบความรู้สึกถึงการนวดเสมือนจริง

Afloat and calm bath, immersed in the
meditative moment of relaxation

Deeply stimulating water massage gives the feeling
of real hands kneading tired muscles

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกาย
และจิตใจของคุณสู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

WASHLET TECHNOLOGIES
TM

AIR-IN WONDER WAVE

WARM AIR DRYING

การเพิ่มมวลอากาศเข้าไปในหยดน�้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การช�ำระล้าง แต่ใช้ปริมาณน�้ำน้อยลง

ระบบเป่าแห้ง สามารถปรับอุณหภูมิได้
ช่วยลดการใช้กระดาษช�ำระ

The precise, pleasant, air rich stream keeps you
clean. And it’s always pleasantly warm

Air dryer with temperature control to reduce
use of toilet paper

EWATER+ for BOWL

AUTO OPEN / CLOSE LID

Nestled in comfort, feel your body and mind
release into a state of tranquility

FAUCET TECHNOLOGIES

น�้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมไปถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้โถสุขภัณฑ์
ลดการสัมผัสผลิตภัณฑ์

COMFORT GLIDE

Electrolyzed water reduces waste,
even bacteria you can’t see

Eliminating the need to touch the toilet surfaces,
the lid automatically opens and closes when the toilet
is approached and departed

Control water flow in comfort

EWATER+ for WAND

DEODORIZER

ก้านฉีดช�ำระ ท�ำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอก
ด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ท�ำการฟอกกลิ่น
ภายในโถสุขภัณฑ์ ระหว่างการใช้งาน

The wand washes itself inside and out with
EWATER+ to maintain hygienic conditions

Highly effective deodorizing automatically
takes places inside the toilet bowl during use,
leaving no disturbing odors

HEATED SEAT

PREMIST

The moment you approach the toilet, the seat begins
rapidly warming to a comfortable temperature

A film of water keeps waste from clinging

ฝารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้
เพิ่มความอบอุ่นและความสบายทุกครั้งที่ใช้งาน

ควบคุมการไหลของน�้ำได้อย่างง่ายดาย
สะดวก ทนทานต่อการใช้งาน

SELF POWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง
Sensor-activated faucet
generates its own electricity

SOFT FLOW

WATER SAVING

ก๊อกน�้ำอัตโนมัติ มอบสัมผัสของสายน�้ำที่นุ่มนวล
ลดการกระเซ็นของสายน�้ำ

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน�้ำ

Translucent streams of water touch the skin gently,
causing little to no splatter of droplets

Technology that saves water

ละอองน�้ำที่เคลือบบนพื้นผิวก่อนการใช้งาน
ช่วยลดการเกาะติดของคราบสกปรก

SHOWER TECHNOLOGIES
TOILET TECHNOLOGIES
AUTO FLUSH

CEFIONTECT

No need to touch buttons or handles and never worry
about someone forgetting to flush - it’s automatic
after each use

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere
for waste to cling

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน สะอาด ไร้กังวล

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

TORNADO FLUSH

WATER SAVING

360˚ cleaning power reaches every spot
using less water

Technology that saves water

ท�ำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360๐ แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน�้ำ

AERIAL SHOWER

AERIAL PULSE

ระบบดึงอากาศจากภายนอกผสมกับน�้ำภายใน
ส�ำหรับฝักบัว

ระบบเติมอากาศผ่านเข้าไปในน�้ำ เพิ่มผิวสัมผัสของสายน�้ำ
พร้อมระบบการควบคุมจังหวะการไหลของน�้ำ

Aerated water for the shower

Aerated water with a pulsating function

COMFORT WAVE

WARM SPA

การผสมผสานของเกลียวน�้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ�่ำ
ทุกอณูสัมผัส

การไหลของน�้ำที่ห่อหุ้มร่างกายของคุณ ลดการกระเซ็น
ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

A mix of large water spiral and normal spray,
for a comfortable experience with a right
amount of stimulation

Gentle stream of warm water
that envelopes the body

ACTIVE WAVE
RIMLESS

สุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ ท�ำให้คราบสกปรกเกาะติดยาก
และง่ายต่อการท�ำความสะอาด
The RIMLESS not only leaves no place
for waste and germs to hide. It also makes for
a much easier to clean toilet

ฝักบัวหัวเจ็ท สามารถหมุนและควบคุมจังหวะของสายน�้ำ
เพื่อการท�ำความสะอาดอย่างทั่วถึง

Invigorating, stimulating stream of water

Shower jets with rotating and pulsating
functions

SAFETY THERMO

LAVATORY TECHNOLOGIES

GYROSTREAM

เกลียวน�้ำขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยออกมา
เปรียบเสมือนสายน�้ำที่ทรงพลัง

HEAT PROTECT

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

เทคโนโลยีที่ท�ำให้ผิวของก๊อกน�้ำคงสภาพความเย็น
ขณะสัมผัส

Reacts quickly to prevent sudden
temperature shifts

Technology that keeps the faucet surface cool

CEFIONTECT

LINEARCERAM

MINI UNIT

วาล์วส�ำหรับก๊อกน�้ำฝังผนัง มีขนาดเล็ก และสามารถ
เข้ากับก๊อกน�้ำได้หลายรูปแบบ

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน�้ำ

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere
for waste to cling

Exquisitely thin is the next dimension of beauty

Unified concealed system suitable for various
fixtures

Technology that saves water

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

ความบางที่หรูหราและประณีต คือมิติใหม่
ของความสวยงาม

WATER SAVING
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CLEANLINESS

CLEAN SYNERGY

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
BOWL

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
WAND

EWATER+

EWATER+

for BOWL

for WAND

น�้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมไปถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
EWATER+ คือน�้ำที่มีคุณสมบัติช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียส�ำหรับ
การท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย
ต้นเหตุของคราบติดแน่น ด้วยวิธีการท�ำความสะอาดแบบไร้สารเคมี
ของ EWATER+ ท�ำให้วางใจได้ว่า แม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก
ก็จะไม่สามารถเกาะติดได้อีกต่อไป
ก่อนการใช้งาน

ขณะใช้งาน

Tap Water

คราบ
สกปรก

ไม่มี

หลังการใช้งาน

Electrolysis

ก้านฉีดช�ำระ ท�ำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอก
ด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการใช้งาน

EWATER+

มี

EWATER+

Time passes

EWATER+

EWATER+ ท�ำงานอย่างไร?
น�้ำจะถูกฉีดพ่นลงบนพื้นผิวก่อนการใช้งาน
เมื่อพื้นผิวเปียกท�ำให้สิ่งสกปรกและเชื้อโรคยากที่จะเกาะติด
หลังการใช้งาน ก้านฉีดช�ำระและภายในโถสุขภัณฑ์จะถูกช�ำระล้าง
ด้วย EWATER+ และจะท�ำความสะอาดอัตโนมัตทิ กุ ๆ 8 ชัว่ โมง
ด้วย EWATER+ เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ก้านฉีดช�ำระจะท�ำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
โดยเฉพาะหลังการใช้งานจะมีการล้างด้วย EWATER+ ทุกครั้ง เพื่อลดการเกิดคราบ
สกปรกและแบคทีเรีย การท�ำความสะอาดอย่างละเอียดนี้จะท�ำความสะอาดทั้งภายใน
และภายนอก หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน�้ำไม่ ได้ถูกใช้งาน ก้านฉีดช�ำระจะท�ำความสะอาด
ตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ
ก่อนการใช้งาน

ขณะใช้งาน

หลังการใช้งาน

เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการใช้งาน

คราบ
สกปรก

ไม่มี

EWATER+

EWATER+

คงสภาพความสะอาดอยู่เสมอ
ก้านฉีดช�ำระที่ท�ำมาจากเรซินคุณภาพสูงจะท�ำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+
ท�ำให้มีคุณสมบัติในการลดการเกิดคราบสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดช�ำระ
ติดตั้งอยู่กับฝารองนั่ง ไม่ ใช่ตัวโถสุขภัณฑ์ ท�ำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปรอะเปื้อน
คราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดช�ำระจะมีฟังก์ชันในการท�ำความสะอาดตัวเอง
คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและท�ำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
ก้านฉีดช�ำระ
ติดกับฝารองนั่ง

returns to ordinary water

มี

พื้นที่แห้ง

พื้นที่เปียก
Chloride ion

Water containing hypochlorous acid

SUPPRESS the accumulation of Waste

ท�ำความสะอาดตัวเอง
ด้วยน�้ำสะอาด

ท�ำความสะอาดตัวเอง
ด้วยน�้ำสะอาด

ท�ำความสะอาดตัวเองทั้งภายใน
และภายนอก ด้วย EWATER+

ท�ำความสะอาดตัวเองภายใน
ก้านฉีดช�ำระ ด้วย EWATER+
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CLEANLINESS

CLEAN SYNERGY

FORCES Waste to
SLIDE DOWN

SWIRL and EJECTS
Waste Entirely

CEFIONTECT

TORNADO
FLUSH

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก
PREVENT Waste from
CLINGING

PREMIST

ละอองน�้ำที่เคลือบบนพื้นผิว ช่วยลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก

ท�ำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360๐
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

CEFIONTECT คือการเคลือบพื้นผิวแบบเรียบลื่นพิเศษภายในโถสุขภัณฑ์ ด้วยพื้นผิวที่มีอนุภาคเล็กละเอียดยากเกินกว่าสิ่งสกปรกจะเกาะติด
และมีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงามคงทนและสะอาดอย่างสมบูรณ์

TORNADO FLUSH ไม่เพียงท�ำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังใช้น�้ำในปริมาณน้อย ด้วยพลังของน�้ำผนวกกับการหมุนวน 360 องศา
สามารถช�ำระล้างคราบสกปรกทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ

NON CEFIONTECT

Washing water

CEFIONTECT

Washing water

What makes
CEFIONTECT
so durable?

Water has a
strong afﬁnity to
CEFIONTECT

ชั้นผิว CEFIONTECT
จะถูกเผาเคลือบลงไปบน
ชั้นผิวปกติ ท�ำให้
CEFIONTECT เป็นพื้นผิว
ที่ทนทานอย่างที่สุด

CEFIONTECT มีลักษณะพื้น
ผิวและวัสดุที่ดูดซับน�้ำ น�้ำจะ
กระจายตัวไม่จับเป็นก้อน
ท�ำให้สามารถช�ำระล้างสิ่ง
สกปรกออกได้อย่างง่ายดาย

*ภาพขยายพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ / Enlarged sectional image of toilet surface

Eliminating the microscopic gaps
where waste hides

พื้นผิวเซรามิกทั่วไปแม้มองดูอาจเรียบลื่นสวยงาม
แต่ยังคงมีช่องว่างที่สิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรีย
สามารถเกาะติดได้ แต่ด้วยความละเอียด 1 ต่อ 1 ล้าน
มิลลิเมตรของ CEFIONTECT ที่มีขนาดเล็กกว่า
สิ่งสกปรก ท�ำให้ยากต่อการเกาะติด

Powerful washing where waste accumulates most easily

ต�ำแหน่งที่เกิดการสะสม
ของคราบสกปรกมากที่สุด

น�้ำจับตัวเป็นก้อน ไม่กระจายตัว

พลังน�้ำไดนามิก วอเตอร์เจ็ท ของ TORNADO FLUSH ถูกปล่อยออกจากช่องทางด้านหน้าโถสุขภัณฑ์
ไหลผ่านช่องแคบรูปตัวยู ด้วยแรงดันน�้ำคงที่ตลอดเส้นทาง ท�ำให้การช�ำระล้างเป็นไปอย่างง่ายดาย ประกอบกับ
พื้นผิวเซรามิกเรียบลื่นคุณภาพสูง ท�ำให้นวัตกรรมความสะอาดและความสวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

น�้ำกระจายตัว ไหลผ่านง่าย

RIMLESS

ชั้นผิว CEFIONTECT

PREMIST

ชั้นผิวเคลือบปกติ
ชั้นผิวด้านล่าง

300 μm

*1μm=0.001mm

*ภาพขยายพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์ทเี่ คลือบ
CEFIONTECT

PREMIST จะท�ำการฉีดพ่นอัตโนมัติลงบนพื้นผิว
ภายในโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ประกอบ
กับลักษณะของพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน�้ำ
จะกระจายตัว ท�ำให้สิ่งสกปรกถูกช�ำระล้างออก
ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โค้งทางน�้ำไหลรูปตัว U

พื้นผิวสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ ไม่เพียงช่วย
ป้องกันการเกาะติดของคราบสกปรกและเชื้อโรค
แต่ยังท�ำความสะอาดง่ายอีกด้วย
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WELLNESS

AIR-IN
WONDER WAVE

อากาศที่แทรกในสายน�้ำ ช่วยท�ำความสะอาด
ได้อย่างแม่นย�ำและรู้สึกสบาย ให้คุณผ่อนคลาย
ทุกครั้งที่ ใช้งาน
AIR-IN WONDER WAVE คือเทคโนโลยีในการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปภายในหยดน�้ำ
เพื่อเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพการช�ำระล้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้น�้ำในปริมาณที่น้อยลง
นอกจากนี้ยังมีระบบน�้ำอุ่นที่พร้อมใช้งานทุกครั้งอย่างไร้กังวล

AIR-IN WONDER WAVE คือเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปภายในหยดน�้ำ
เพื่อเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพการ
ช�ำระล้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้น�้ำในปริมาณที่
น้อยลง นอกจากนีย้ งั มีระบบน�ำ้ อุน่ ทีพ
่ ร้อม
ใช้งานทุกครั้งอย่างไร้กังวล
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DESIGN

พื้นผิวสัมผัสท�ำจากเซรามิกเคลือบเงา น�ำมาซึ่งความสวยงามหรูหรา

ฝาปิดเคลือบเงาดูหรูหรา โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่สง่างามเหนือใคร

หรูหราในทุกมุมมอง
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DESIGN

เส้นตรงที่คมเฉียบ ก่อให้เกิดความสวยงามกลมกลืน เข้ากันได้กับพื้นที่ที่หลากหลาย

รูปทรงที่ดูนุ่มนวล ด้วยลายเส้นสวยงามสะอาดตา

รูปทรงโค้งมนที่ละเมียดละไม ช่วยเน้นพื้นที่ ให้ดูโดดเด่นขึ้น
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HOSPITALITY

AUTO OPEN / CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้
โถสุขภัณฑ์ ลดการสัมผัสผลิตภัณฑ์

SOFT LIGHT

เมื่อฝารองนั่งเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างจะท�ำงาน
โดยทันที ให้ความสว่างเพียงพอในยามค�่ำคืน
ไม่ถูกรบกวนจากไฟในห้องน�้ำ

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้ เพิ่มความ
อบอุ่นและความสบายทุกครั้งที่ใช้งาน

DEODORIZER

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง
จะท�ำการฟอกกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์
ระหว่างการใช้งาน

AUTO FLUSH

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน
สะอาด ไร้กังวล
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SUSTAINABILITY

ระบบช�ำระล้างอันทรงพลัง
ช่วยท�ำความสะอาดสิ่งสกปรก
หมดจดได้ในทุกครั้ง
ไร้กังวลเรื่องแรงดันน�้ำ
ในทุกต�ำแหน่งการติดตั้ง
HYBRID ECOLOGY
SYSTEM

“เปิดประสบการณ์
ความสะอาดและสะดวกสบาย
ในทุกช่วงขณะของ ทุกๆ วัน”

น�้ำจากระบบประปาภายนอก

น�้ำจากถังเก็บน�้ำ
ภายในโถสุขภัณฑ์

HYBRID ECOLOGY SYSTEM รวมระบบน�้ำสองทิศทาง ทั้งจากระบบประปาภายนอกและน�้ำจากถังเก็บน�้ำภายในโถสุขภัณฑ์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช�ำระล้างได้อย่างเต็มที่ สามารถท�ำความสะอาดได้หมดจดโดยการกดช�ำระเพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะใช้น�้ำ
ในปริมาณน้อย ยิ่งไปกว่านั้นระบบการช�ำระล้างที่มีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ ไม่ต้องค�ำนึงถึงต�ำแหน่งการติดตั้งที่จะส่งผลต่อการช�ำระ

CLEAN SYNERGY เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การท�ำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อท�ำความสะอาด ท�ำให้สิ่งสกปรกไม่สามารถสะสมและก่อให้เกิดคราบ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยอย่างยั่งยืนภายในโถสุขภัณฑ์

การท�ำความสะอาดแบบยั่งยืน
ฝารองนั่งอัตโนมัติ จะฉีดพรม EWATER+ น�้ำที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียลงบนโถสุขภัณฑ์
พื้นผิวเรียบลื่น เพื่อป้องกันการก่อตัวของสิ่งสกปรกแม้เพียงละอองเล็กอย่างปลอดภัยไร้สารเคมี
EWATER+ จะกลายเป็นน�้ำบริสุทธิ์ตามเดิมหลังการใช้งาน

เทคโนโลยีอัตโนมัติช่วยให้ผื้นผิวสุขภัณฑ์ดูสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
และความสะดวกสบายที่เหนือระดับ
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สร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบให้ห้องน�้ำของคุณ
ด้วยชุดสุขภัณฑ์ NEOREST ที่สุดของชุดสุขภัณฑ์
อัจฉริยะ พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย
ผสมผสานกับงานฝีมืออันแสนประณีต จนได้มาซึ่ง
งานศิลปะชิ้นเอก เพื่อยกระดับชีวิตที่หรูหราและเปลี่ยน
พื้นที่ส่วนตัวของคุณให้เป็นดั่งสรวงสวรรค์

NEOREST SUITE
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ผลงานจากงานฝีมืออันแสนประณีต สร้างสรรค์
เป็นประติมากรรมที่หรูหรา ผสานเข้ากับเทคโนโลยี
ล�้ำสมัย เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของความสะอาด
และสุขอนามัย นี่คือที่สุดของโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
CES900VT

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
		

ปกติ

		 พิเศษ

513,600.-

198,000.-

CLEAN SYNERGY

HIGHLIGHT FUNCTIONS

RIMLESS

AUTO OPEN/CLOSE LID

WARM AIR DRYING

WATER SAVING

โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ
ง่ายต่อการทําความสะอาด

PREMIST

TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

พ่นเคลือบภายในพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเกาะติด
ของสิง่ สกปรก

ช�ำระล้างหมดจดรอบทิศทาง
360 องศา แม้ใช้นาํ้ ในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีเคลือบพืน้ ผิวให้เรียบลื่น
สิง่ สกปรกเกาะติดยาก
ท�ำความสะอาดง่าย ลดการ
สะสมของแบคทีเรีย

โถสุขภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

ระบบเป่าแห้งปรับอุณหภูมิได้
ลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระ
และการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ลดการสัมผัสฝาสุขภัณฑ์
และเชื้อแบคทีเรีย

ช่วยประหยัดน�้ำ
ใช้น�้ำเพียง 3.8/3 ลิตร

AUTO FLUSH

AIR-IN WONDER WAVE

HEATED SEAT

DEODORIZER

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการ
ใช้งาน ลดการสัมผัส หมดกังวล
การลืมกดช�ำระล้าง

สายน�้ำที่นุ่มนวล มอบความรู้สึก
สบาย ประสิทธิภาพการช�ำระล้างสูง
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

อุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ภายในโถสุขภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

SOFT LIGHT

ฟังก์ชันฉีดช�ำระล้างหลากหลาย
สามารถปรับต�ำแหน่ง, แรงดันน�้ำ
และอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดตัวเอง
ทัั้งก่อนและหลังการใช้งาน ลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก หมดกังวล
เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น

สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมทคอนโทรล

ไฟส่องสว่าง ไม่รบกวนคนข้างกาย

NEOREST SUITE
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LW4706

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด : 600 x 420 x 90 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

23,500.-

13,500.-

TLP01701T

PJYD2200PW

TBP01301T

ปกติ

ราคาปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมเซ็นเซอร์ (Polished Chrome)
ใช้ไฟฟ้า 220V

พิเศษ

100,920.-

58,000.-

อ่างอาบน�้ำหินอ่อนสังเคราะห์ (White)
ขนาด : 2200 x 1050 x 780 มม.
Neck bath, Air-jet, LED Lighting
พร้อมสะดือและอุปกรณ์
564,960.-

39

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำแบบตั้งพื้น
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
(Polished Chrome)

พิเศษ

172,310.-

99,000.-

40

NEOREST XH
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ชุดสุขภัณฑ์ NEOREST XH โดดเด่นในด้านการ
ออกแบบ ด้วยรูปทรงทีท่ นั สมัยและเหมาะสมกับสรีระ
มาพร้อมกับนวัตกรรมล�้ำสมัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี
และความสะดวกสบายเหนือระดับ เปลี่ยนบ้านคุณ
ให้เป็นดั่งสรวงสวรรค์ด้วยสุขภัณฑ์แห่งอนาคต
CES992VA

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF992WA
เคลือบสาร CEFIONTECT
		

ปกติ

		 พิเศษ

359,520.-

158,000.-

CLEAN SYNERGY

HIGHLIGHT FUNCTIONS

RIMLESS

โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ
ง่ายต่อการทําความสะอาด

PREMIST

TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

พ่นเคลือบภายในพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเกาะติด
ของสิง่ สกปรก

ช�ำระล้างหมดจดรอบทิศทาง
360 องศา แม้ใช้นาํ้ ในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีเคลือบพืน้ ผิวให้เรียบลื่น
สิง่ สกปรกเกาะติดยาก
ท�ำความสะอาดง่าย ลดการ
สะสมของแบคทีเรีย

โถสุขภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

WARM AIR DRYING

ระบบเป่าแห้งปรับอุณหภูมิได้
ลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระ
และการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย

AUTO OPEN/CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ลดการสัมผัสฝาสุขภัณฑ์
และเชื้อแบคทีเรีย

WATER SAVING

ช่วยประหยัดน�้ำ
ใช้นำ�้ เพียง 3.8/3 ลิตร (S-Trap)
หรือ 4.5/3 ลิตร (P-Trap)

AUTO FLUSH

AIR-IN WONDER WAVE

HEATED SEAT

DEODORIZER

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการ
ใช้งาน ลดการสัมผัส หมดกังวล
การลืมกดช�ำระล้าง

สายน�้ำที่นุ่มนวล มอบความรู้สึก
สบาย ประสิทธิภาพการช�ำระล้างสูง
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

อุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ภายในโถสุขภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

SOFT LIGHT

ฟังก์ชันฉีดช�ำระล้างหลากหลาย
สามารถปรับต�ำแหน่ง, แรงดันน�้ำ
และอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดตัวเอง
ทัั้งก่อนและหลังการใช้งาน ลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก หมดกังวล
เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น

สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมทคอนโทรล

ไฟส่องสว่าง ไม่รบกวนคนข้างกาย
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NEOREST AH
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ฝาปิดที่ถูกออกแบบเป็นเส้นตรง แนบสนิท
ไปกับโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เข้ากันได้ดีกับ
พื้นที่สไตล์โมเดิร์น ยกระดับด้วยสัมผัส
แห่งความหรูหราที่ประณีต
CES9788VA

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม. (ท่อลงพื้น)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF9788WZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CES9788PVA

ระบบชําระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 120-155 มม. (ท่อออกผนัง)
		

ปกติ

		 พิเศษ

CLEAN SYNERGY

333,840.-

118,000.-

HIGHLIGHT FUNCTIONS

RIMLESS

โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ
ง่ายต่อการทําความสะอาด

PREMIST

TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

พ่นเคลือบภายในพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเกาะติด
ของสิง่ สกปรก

ช�ำระล้างหมดจดรอบทิศทาง
360 องศา แม้ใช้นาํ้ ในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีเคลือบพืน้ ผิวให้เรียบลื่น
สิง่ สกปรกเกาะติดยาก
ท�ำความสะอาดง่าย ลดการ
สะสมของแบคทีเรีย

โถสุขภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

WARM AIR DRYING

ระบบเป่าแห้งปรับอุณหภูมิได้
ลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระ
และการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย

AUTO OPEN/CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ลดการสัมผัสฝาสุขภัณฑ์
และเชื้อแบคทีเรีย

WATER SAVING

ช่วยประหยัดน�้ำ
ใช้นำ�้ เพียง 3.8/3 ลิตร (S-Trap)
หรือ 4.5/3 ลิตร (P-Trap)

AUTO FLUSH

AIR-IN WONDER WAVE

HEATED SEAT

DEODORIZER

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการ
ใช้งาน ลดการสัมผัส หมดกังวล
การลืมกดช�ำระล้าง

สายน�้ำที่นุ่มนวล มอบความรู้สึก
สบาย ประสิทธิภาพการช�ำระล้างสูง
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

อุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ภายในโถสุขภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

SOFT LIGHT

ฟังก์ชันฉีดช�ำระล้างหลากหลาย
สามารถปรับต�ำแหน่ง, แรงดันน�้ำ
และอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดตัวเอง
ทัั้งก่อนและหลังการใช้งาน ลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก หมดกังวล
เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น

สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมทคอนโทรล

ไฟส่องสว่าง ไม่รบกวนคนข้างกาย
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NEOREST RH
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ด้วยรูปทรงโค้งมน ให้ความรู้สึกสุขุมนุ่มนวล
กลมกลืนเข้ากันได้ดีกับทุกพื้นที่

CES9768VA

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม. (ท่อลงพื้น)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF9768WZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CES9768PVA

ระบบชําระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 120-155 มม. (ท่อออกผนัง)
		

ปกติ

		 พิเศษ

333,840.-

118,000.-

CLEAN SYNERGY

HIGHLIGHT FUNCTIONS

RIMLESS

โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ
ง่ายต่อการทําความสะอาด

PREMIST

TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

พ่นเคลือบภายในพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเกาะติด
ของสิง่ สกปรก

ช�ำระล้างหมดจดรอบทิศทาง
360 องศา แม้ใช้นาํ้ ในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีเคลือบพืน้ ผิวให้เรียบลื่น
สิง่ สกปรกเกาะติดยาก
ท�ำความสะอาดง่าย ลดการ
สะสมของแบคทีเรีย

โถสุขภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

WARM AIR DRYING

ระบบเป่าแห้งปรับอุณหภูมิได้
ลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระ
และการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย

AUTO OPEN/CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ลดการสัมผัสฝาสุขภัณฑ์
และเชื้อแบคทีเรีย

WATER SAVING

ช่วยประหยัดน�้ำ
ใช้นำ�้ เพียง 3.8/3 ลิตร (S-Trap)
หรือ 4.5/3 ลิตร (P-Trap)

AUTO FLUSH

AIR-IN WONDER WAVE

HEATED SEAT

DEODORIZER

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการ
ใช้งาน ลดการสัมผัส หมดกังวล
การลืมกดช�ำระล้าง

สายน�้ำที่นุ่มนวล มอบความรู้สึก
สบาย ประสิทธิภาพการช�ำระล้างสูง
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

อุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ภายในโถสุขภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

SOFT LIGHT

ฟังก์ชันฉีดช�ำระล้างหลากหลาย
สามารถปรับต�ำแหน่ง, แรงดันน�้ำ
และอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดตัวเอง
ทัั้งก่อนและหลังการใช้งาน ลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก หมดกังวล
เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น

สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมทคอนโทรล

ไฟส่องสว่าง ไม่รบกวนคนข้างกาย

46

NEOREST DH
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ดีไซน์แบบมินิมอลลิสต์ ดึงดูดความสนใจ
ได้อย่างชาญฉลาด ด้วยขนาดที่เหมาะเจาะ
ลงตัว สามารถเข้าได้กับทุกพื้นที่

CES989VA

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม. (ท่อลงพื้น)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF9575Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

CES989PVA

ระบบชําระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 120-155 มม. (ท่อออกผนัง)
		

ปกติ

		พิเศษ

CLEAN SYNERGY

251,670.-

89,000.-

HIGHLIGHT FUNCTIONS

PREMIST

TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

EWATER+ for WAND

พ่นเคลือบภายในพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเกาะติด
ของสิง่ สกปรก

ช�ำระล้างหมดจดรอบทิศทาง
360 องศา แม้ใช้นาํ้ ในปริมาณน้อย

เทคโนโลยีเคลือบพืน้ ผิวให้เรียบลื่น
สิง่ สกปรกเกาะติดยาก
ท�ำความสะอาดง่าย ลดการ
สะสมของแบคทีเรีย

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ด้วย EWATER+ ทุกครัง้ หลังการ
ใช้งาน เพื่อลดการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย

AUTO FLUSH

HEATED SEAT

RIMLESS

AUTO OPEN/CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ลดการสัมผัสฝาสุขภัณฑ์
และเชื้อแบคทีเรีย

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการ
ใช้งาน ลดการสัมผัส หมดกังวล
การลืมกดช�ำระล้าง

อุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

WATER SAVING

ฟังก์ชันฉีดช�ำระล้างหลากหลาย
สามารถปรับต�ำแหน่ง, แรงดันน�้ำ
และอุณหภูมิได้ 5 ระดับ

ก้านฉีดช�ำระท�ำความสะอาดตัวเอง
ทัั้งก่อนและหลังการใช้งาน ลดการ
เกาะติดของคราบสกปรก หมดกังวล
เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น

สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมทคอนโทรล

โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ
ง่ายต่อการทําความสะอาด

ช่วยประหยัดน�้ำ
ใช้นำ�้ เพียง 3.8/3 ลิตร (S-Trap)
หรือ 4.5/3 ลิตร (P-Trap)

DEODORIZER

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ภายในโถสุขภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

WARM AIR DRYING

ระบบเป่าแห้งปรับอุณหภูมิได้
ลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระ
และการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย

NEOREST GG
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รุนผลิตภัณฑ

NEOREST

NEOREST NX

NEOREST XH

NEOREST AH

NEOREST RH

NEOREST DH

GG

CES900VT

CES992VA

CES9788VA (S-Trap)
CES9788PVA (P-Trap)

CES9768VA (S-Trap)
CES9768PVA (P-Trap)

CES989VA (S-Trap)
CES989PVA (P-Trap)

CES9433A (S-Trap)
CES9433PA (P-Trap)

3.8/3 ลิตร

3.8/3 ลิตร

รูปผลิตภัณฑ

ปริมาณน้ำที่ใช

3.8/3 ลิตร ทอลงพื้น
3.8/3 ลิตร ทอลงพื้น
3.8/3 ลิตร ทอลงพื้น
4.5/3 ลิตร ทอออกผนัง 4.5/3 ลิตร ทอออกผนัง 4.5/3 ลิตร ทอออกผนัง

EWATER+

น้ำบริสุทธิ์ลดเชื้อแบคทีเรีย
TORNADO FLUSH

ระบบชำระลางทอรนาโด
CEFIONTECT

ฟงกชันเพื1อสุขอนามัย

เคลือบสาร CEFIONTECT
RIMLESS

สุขภัณฑแบบไรขอบโถ
PREMIST

ระบบชำระลางโถสุขภัณฑกอนการใชงาน
SELF-CLEANING WAND

ระบบทำความสะอาดกานฉีดชำระอัตโนมัติ
Clean Seat

ฝารองนั่งสะอาด ถูกสุขลักษณะ
Clean Wand

กานฉีดชำระ ถูกสุขลักษณะ
Antibacterial Feature

เคลือบสารปองกันแบคทีเรีย
AIR-IN WONDER WAVE

ระบบชำระลางแบบ AIR-IN WONDER WAVE
REAR CLEANSING

ระบบการทำความสะอาดดานหลัง

CES9433A

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชําระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชําระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม. (ท่อลงพื้น)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF9433A
เคลือบสาร CEFIONTECT

ฟงกชันเพื1อการชำระลาง

REAR SOFT CLEANSING

ระบบการทำความสะอาดดานหลังแบบนุมนวล
FRONT CLEANSING

ระบบการทำความสะอาดดานหนา
WIDE FRONT CLEANSING

ระบบการทำความสะอาดดานหนาแบบกวาง
OSCILLATING CLEANSING

ระบบทำความสะอาดแบบเคลื1อนที่ ไปมา
PULSATING CLEANSING

ระบบทำความสะอาดแบบเปนจังหวะ
WATER PRESSURE CONTROL

ระบบปรับแรงดันน้ำ

WAND POSITION ADJUSTMENT

ระบบปรับตำแหนงกานฉีดชำระ

AUTO OPEN/CLOSE LID

CES9433PA

ระบบเปด-ปดฝารองนั่งอัตโนมัติ

ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 180 มม. (ท่อออกผนัง)
ปกติ

พิเศษ

AUTO FLUSH

ระบบชำระลางอัตโนมัติ

205,440.-

63,500.-

ฟงกชันเพื1อความสะดวกสบาย
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Instant Heated Seat

ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
HEATED SEAT

ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
WARM AIR DRYING

ระบบเปาแหง

DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ
SOFT LIGHT

ไฟสองสวาง

Energy Save Timer

ตั้งเวลาประหยัดพลังงาน
AUTO ENERGY SAVER

ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

(for WAND Only)

4.5/3 ลิตร
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TM

WASHLET +/
WASHLET
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CLEANLINESS

CLEAN SYNERGY

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
BOWL

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
WAND

EWATER+

EWATER+

for BOWL

for WAND

น�้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมไปถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ก้านฉีดช�ำระ ท�ำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอก
ด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

EWATER+ คือน�้ำที่ ใช้ ในการท�ำความสะอาดก้านฉีดช�ำระและโถสุขภัณฑ์
แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ต้นเหตุของคราบติดแน่น
ด้วยวิธีการท�ำความสะอาดแบบไร้สารเคมีของ EWATER+ ท�ำให้วางใจ
ได้ว่า แม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กก็จะไม่เหลือพื้นที่ ให้เกาะติดบนพื้นผิว
ของสุขภัณฑ์

ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ก้านฉีดช�ำระจะท�ำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
โดยเฉพาะหลังการใช้งานจะมีการล้างด้วย EWATER+ ทุกครั้ง เพื่อลดการเกิดคราบ
สกปรกและแบคทีเรีย การท�ำความสะอาดอย่างละเอียดนี้จะท�ำความสะอาดทั้งภายใน
และภายนอก หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน�้ำไม่ ได้ถูกใช้งาน ก้านฉีดช�ำระจะท�ำความสะอาด
ตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

คราบ
สกปรก

EWATER+ ท�ำงานอย่างไร?

ก่อนการใช้งาน

EWATER+ จะผลิตด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซ์ของคลอไรด์อิออนที่อยู่ในน�้ำประปา
EWATER+ จะปราศจากสารเคมีและสารท�ำความสะอาด เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+
จะกลับกลายมาเป็นน�้ำประปาธรรมดา ซึ่งนับว่าเป็นสารท�ำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ไม่มี
Tap Water

Electrolysis

EWATER+

มี

EWATER+

Time passes

ขณะใช้งาน

หลังการใช้งาน

เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการใช้งาน

EWATER+

returns to ordinary water

คราบ
สกปรก

ไม่มี

EWATER+

มี

EWATER+

คงสภาพความสะอาดอยู่เสมอ
ก้านฉีดช�ำระที่ท�ำมาจากเรซินคุณภาพสูงจะท�ำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+
ท�ำให้มีคุณสมบัติในการลดการเกิดคราบสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดช�ำระ
ติดตั้งอยู่กับฝารองนั่ง ไม่ ใช่ตัวโถสุขภัณฑ์ ท�ำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปรอะเปื้อน
คราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดช�ำระจะมีฟังก์ชันในการท�ำความสะอาดตัวเอง
คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและท�ำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
ก้านฉีดช�ำระ
ติดกับฝารองนั่ง

พื้นที่แห้ง

พื้นที่เปียก
Chloride ion

Water containing hypochlorous acid

SUPPRESS the accumulation of Waste

ท�ำความสะอาดตัวเอง
ด้วยน�้ำสะอาด

ท�ำความสะอาดตัวเอง
ด้วยน�้ำสะอาด

ท�ำความสะอาดตัวเองทั้งภายใน
และภายนอก ด้วย EWATER+

ท�ำความสะอาดตัวเองภายใน
ก้านฉีดช�ำระ ด้วย EWATER+
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CLEANLINESS

CLEAN SYNERGY

FORCES Waste to
SLIDE DOWN

SWIRL and EJECTS
Waste Entirely

CEFIONTECT

TORNADO
FLUSH

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก
PREVENT Waste from
CLINGING

PREMIST

ละอองน�้ำที่เคลือบบนพื้นผิว ช่วยลดการ
เกาะติดของคราบ

ท�ำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360๐
แม้ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

CEFIONTECT คือการเคลือบพื้นผิวแบบเรียบลื่นพิเศษภายในโถสุขภัณฑ์ ด้วยพื้นผิวที่มีอนุภาคเล็กละเอียดยากเกินกว่าสิ่งสกปรกจะเกาะติด
และมีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงามคงทนและสะอาดอย่างสมบูรณ์

TORNADO FLUSH ไม่เพียงท�ำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังใช้น�้ำในปริมาณน้อย ด้วยพลังของน�้ำผนวกกับการหมุนวน 360 องศา
สามารถช�ำระล้างคราบสกปรกทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ

NON CEFIONTECT

Washing water

CEFIONTECT

Washing water

What makes
CEFIONTECT
so durable?

Water has a
strong afﬁnity to
CEFIONTECT

ชั้นผิว CEFIONTECT
จะถูกเผาเคลือบลงไปบน
ชั้นผิวปกติ ท�ำให้
CEFIONTECT เป็นพื้นผิว
ที่ทนทานอย่างที่สุด

CEFIONTECT มีลักษณะพื้น
ผิวและวัสดุที่ดูดซับน�้ำ น�้ำจะ
กระจายตัวไม่จับเป็นก้อน
ท�ำให้สามารถช�ำระล้างสิ่ง
สกปรกออกได้อย่างง่ายดาย

*ภาพขยายพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ / Enlarged sectional image of toilet surface

Eliminating the microscopic gaps
where waste hides

พื้นผิวเซรามิกทั่วไปแม้มองดูอาจเรียบลื่นสวยงาม
แต่ยังคงมีช่องว่างที่สิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรีย
สามารถเกาะติดได้ แต่ด้วยความละเอียด 1 ต่อ 1 ล้าน
มิลลิเมตรของ CEFIONTECT ที่มีขนาดเล็กกว่า
สิ่งสกปรก ท�ำให้ยากต่อการเกาะติด

Powerful washing where waste accumulates most easily

ต�ำแหน่งที่เกิดการสะสม
ของคราบสกปรกมากที่สุด

น�้ำจับตัวเป็นก้อน ไม่กระจายตัว

พลังน�้ำไดนามิก วอเตอร์เจ็ท ของ TORNADO FLUSH ถูกปล่อยออกจากช่องทางด้านหน้าโถสุขภัณฑ์
ไหลผ่านช่องแคบรูปตัวยู ด้วยแรงดันน�้ำคงที่ตลอดเส้นทาง ท�ำให้การช�ำระล้างเป็นไปอย่างง่ายดาย ประกอบกับ
พื้นผิวเซรามิกเรียบลื่นคุณภาพสูง ท�ำให้นวัตกรรมความสะอาดและความสวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

น�้ำกระจายตัว ไหลผ่านง่าย

RIMLESS

ชั้นผิว CEFIONTECT

PREMIST

ชั้นผิวเคลือบปกติ
ชั้นผิวด้านล่าง

300 μm

*1μm=0.001mm

*ภาพขยายพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์ทเี่ คลือบ
CEFIONTECT

PREMIST จะท�ำการฉีดพ่นอัตโนมัติลงบนพื้นผิว
ภายในโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ประกอบ
กับลักษณะของพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน�้ำ
จะกระจายตัว ท�ำให้สิ่งสกปรกถูกช�ำระล้างออก
ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โค้งทางน�้ำไหลรูปตัว U

พื้นผิวสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ ไม่เพียงช่วย
ป้องกันการเกาะติดของคราบสกปรกและเชื้อโรค
แต่ยังท�ำความสะอาดง่ายอีกด้วย
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WELLNESS

รูปแบบการท�ำงานของก้านฉีดช�ำระ
AIR-IN
WONDER WAVE

ระบบท�ำความสะอาด
ด้านหลัง

ระบบท�ำความสะอาด
ด้านหลังแบบนุ่มนวล

ละอองน�้ำที่ผสมกับอากาศช่วยให้ท�ำความสะอาดได้หมดจด มอบความรู้สึกสบาย
โดยใช้น�้ำในปริมาณที่น้อยลง

ระบบท�ำความสะอาด
ด้านหน้า

ระบบท�ำความสะอาด
ด้านหน้าแบบกว้าง

การฉีดพ่นละอองน�้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถท�ำความสะอาด
ด้านหน้าได้อย่างหมดจดและอ่อนโยนมากที่สุด

ระบบท�ำความสะอาด
แบบเคลื่อนที่ ไปมา
ก้านฉีดช�ำระเคลื่อนที่ ไปมา
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ท�ำความสะอาดได้หมดจด

อากาศที่แทรกในสายน�้ำ ช่วยท�ำความสะอาด
ได้อย่างแม่นย�ำและรู้สึกสบาย ให้คุณผ่อนคลาย
ทุกครั้งที่ ใช้งาน
AIR-IN WONDER WAVE คือเทคโนโลยีในการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปภายในหยดน�้ำ
เพื่อเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพการช�ำระล้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้น�้ำในปริมาณที่น้อยลง
นอกจากนี้ยังมีระบบน�้ำอุ่นที่พร้อมใช้งานทุกครั้งอย่างไร้กังวล

ระบบช�ำระล้างด้านหลังแบบเป็นวงกว้าง ช่วยมอบสัมผัสที่นุ่มนวลและอ่อนโยน

ระบบท�ำความสะอาด
แบบเป็นจังหวะ
การฉีดช�ำระแบบเป็นจังหวะ
อย่างสม�่ำเสมอด้วยน�้ำอุ่น
ช่วยสร้างความรู้สึก
แปลกใหม่

การฉีดพ่นละอองน�้ำขนาดเล็ก สามารถช�ำระล้างได้กว้างมากยิ่งขึ้น
โดยมอบสัมผัสที่นุ่มนวลให้กับพื้นผิวบอบบาง

ตั้งค่าต�ำแหน่ง
ของก้านฉีดช�ำระ
คุณสามารถเลือกปรับระดับ
ต�ำแหน่งของก้านฉีดช�ำระ
ได้หลายระดับตามความ
ต้องการ

ตั้งค่า
แรงดันน�้ำ
สามารถเลือกปรับระดับ
แรงดันน�้ำที่ ใช้ในการฉีดช�ำระ
ได้มากถึง 5 ระดับ
เบา

แรง
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DESIGN

WASHLET + คือความสวยงามของ
สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ สายไฟ
และสายน�้ำดี ถูกออกแบบเพื่อเก็บซ่อนสาย
ทั้งหมดได้อย่างสวยงาม มากไปกว่านั้น
คือสไตล์ใหม่ของการออกแบบห้องน�้ำ
ที่ชาญฉลาด WASHLET + เป็นการดีไซน์
ที่ท�ำให้การใช้โถสุขภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ง่ายขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการท�ำความสะอาด
ที่ง่ายขึ้นเช่นกัน
TM

TM

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET
การรวมตัวกันอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบทุกมุมมอง
TM

WASHLET + คือซีรีส์ ใหม่ของสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ
TM

เอกสิทธิ์เฉพาะของ TOTO ในการรวมสายน�้ำดีและสายไฟไว้ภายใน
ได้อย่างสวยงามหรูหราลงตัว

ฝารองนั่งจับคู่เข้ากันได้ดีกับโถสุขภัณฑ์ ดูเรียบหรูและสวยงาม อีกระดับของการออกแบบ

รุ่นทั่วไป

การออกแบบที่ราบเรียบปราศจากช่องว่าง ท�ำให้ ไม่เกิดพื้นที่อับแสง

ช่องว่างระหว่างโถสุขภัณฑ์
และ WASHLET + ถูกลดลง
เพือ่ ความลงตัวยิ่งขึ้น
TM

รูปทรงสวยงามสะอาดตาของ
โถสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ
เข้ากันได้ดีอย่างกลมกลืนไร้รอยต่อ

การออกแบบที่มีความโค้งมน เรียบหรู
เข้ากันได้ดีกับห้องน�้ำในทุกสไตล์
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HOSPITALITY / SUSTAINABILITY

WASHLET + คือการรวบรวม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของสุขภัณฑ์ที่จะ
น�ำมาซึ่งความสะดวกสบายตลอดการใช้งาน
และสามารถท�ำให้การใช้ชีวิตประจ�ำวันง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น ฝาของโถสุขภัณฑ์จะเปิดและปิด
อัตโนมัติ รวมไปถึงมีการฟอกอากาศอัตโนมัติ
ระหว่างการใช้งาน โดยฟังก์ชั่นทั้งหมดนี้
สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้อย่าง
สะดวกสบาย ความสะดวกสบายนี้จะท�ำให้
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของคุณ กลายเป็นเวลา
แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

การท�ำงานร่วมกันของระบบท�ำความสะอาด
TOTO CLEAN SYNERGY : WASHLET +
คือ โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น�้ำในปริมาณน้อย เพียง
3.8 ลิตรส�ำหรับการช�ำระล้างในแต่ละครั้ง
และการออกแบบขอบโถสุขภัณฑ์แบบ RIMLESS
เป็นการช่วยลดเวลาในการท�ำความสะอาด
ขอบโถสุขภัณฑ์นี้ เป็นขอบโถที่สามารถ
เช็ดท�ำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย และยัง
ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในการ
ท�ำความสะอาด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ที่มีค่าของโลกด้วย

TM

TM

ก่อนใช้งาน
AUTO OPEN / CLOSE LID

ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ
เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้โถสุขภัณฑ์
ลดการสัมผัสผลิตภัณฑ์

พลังการช�ำระล้างที่มากขึ้น แต่ ใช้น�้ำน้อยกว่า
ระบบการช�ำระล้าง TORNADO FLUSH คือการรวมกันของสายน�้ำ
ทรงพลังสองช่องทาง โดยช่องทางน�้ำจุดที่สองจะเป็นตัวช่วยดันสิ่งสกปรก
ออกไป ท�ำให้โถสุขภัณฑ์สะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งหลังการใช้งาน

SOFT LIGHT

เมื่อฝารองนั่งเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟส่องสว่าง
จะท�ำงานโดยทันที ให้ความสว่างเพียงพอ
ในยามค�่ำคืน ไม่ถูกรบกวน
จากไฟในห้องน�้ำ

ประหยัดน�้ำ

ขณะใช้งาน

TORNADO FLUSH อันทรงพลัง ใช้ปริมาณน�้ำน้อยกว่า เพียง 3.8 ลิตร แต่ไม่ลดประสิทธิภาพ
อีกทั้งระบบช�ำระล้างอัตโนมัติจะท�ำงานไม่ว่าจะเป็นการช�ำระแบบเบาหรือช�ำระแบบหนัก ช่วยประหยัดน�้ำ

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้
เพิ่มความอบอุ่นและความสบาย
ทุกครั้งที่ ใช้งาน

CLEAN SYNERGY เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
DEODORIZER

ระบบก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง
จะท�ำการฟอกกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์
ระหว่างการใช้งาน

การท�ำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อท�ำความสะอาด ท�ำให้สิ่งสกปรกไม่สามารถสะสมและก่อให้เกิดคราบ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยอย่างยั่งยืนภายในโถสุขภัณฑ์

หลังใช้งาน

การท�ำความสะอาดแบบยั่งยืน
AUTO FLUSH

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน
สะอาด ไร้กังวล

ฝารองนั่งอัตโนมัติ จะฉีดพรม EWATER+ น�้ำที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียลงบนโถสุขภัณฑ์
พื้นผิวเรียบลื่น เพื่อป้องกันการก่อตัวของสิ่งสกปรกแม้เพียงละอองเล็กอย่างปลอดภัยไร้สารเคมี
EWATER+ จะกลายเป็นน�้ำบริสุทธิ์ตามเดิมหลังการใช้งาน
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WASHLET +

WASHLET +

TM

TM

CW636UW6

CW885UW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

169,490.-

ปกติ

67,900.-

พิเศษ

CW923RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

TM

152,800.-

58,500.-

CW188UW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (3.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

151,520.-

57,900.-

CW923RUW8

CW188UW8

ปกติ

ปกติ

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ

พิเศษ

160,250.-

63,500.-

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ

พิเศษ

158,960.-

62,900.-

131,610.-

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

ปกติ

134,570.-

52,900.-

CW887UW8

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ปกติ

พิเศษ

142,020.-

57,900.-

TM

TM

พิเศษ

CW887UW6

พิเศษ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

51,600.-

TM

CW855UW6

121,980.-

48,800.-

CW889UW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

134,570.-

52,900.-

CW889UW8

ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ปกติ

พิเศษ

142,020.-

57,900.-

63

64

WASHLET +

WASHLET +

TM

TM

NEW

NEW

CWT542UW9

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET
และระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF802C2Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

CWT522UW9

TM

TM

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET
และระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF804C2Z
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

*ใช้กับหม้อน�้ำซ่อนผนังรุ่น WH172AAT

*ใช้กับหม้อน�้ำซ่อนผนังรุ่น WH172AAT

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

TM

222,000.-

68,000.-

พิเศษ

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

222,000.-

68,000.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(Stainless Steel)

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : Silver Matte)

MB170P#SS

MB174P#SS

ปกติ

ปกติ

ปกติ

MB171M#SS

พิเศษ
CWT522UW8

CWT542UW8

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET
และระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF795C2Z
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

TM

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET
และระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF797C2Z
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET
และระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF4911EZ
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

*ใช้กับหม้อน�้ำซ่อนผนังรุ่น WH172AAT

*ใช้กับหม้อน�้ำซ่อนผนังรุ่น WH172AAT

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

59,000.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

192,470.-

59,000.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

2,600.-

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

CWT822RUW8
TM

*ใช้กับหม้อน�้ำซ่อนผนังรุ่น WH172AAT

192,470.-

5,200.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : Silver Matte)

พิเศษ

122,110.-

46,900.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

TM

WH172AAT

หม้อนํ้าซ่อนผนังแบบกดหน้า (มีเฟรม)
ใช้น�้ำ 4.5/3 ลิตร
*ใช้กับสุขภัณฑ์รุ่นที่ระบุเท่านั้น
CWT542UW9, CWT522UW9,
CWT542UW8, CWT522UW8,
CWT822RUW8

ปกติ

พิเศษ

43,010.-

21,000.-

MB175M#SS

MB170P#WH

MB174P#WH

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(Stainless Steel)

พิเศษ

5,200.-

2,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : ขาว)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : ขาว)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-
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WASHLET

WASHLET

TM

TM

TCF4911Z

TCF6531Z

ฝารองนั่ง WASHLET พร้อมระบบฉีดช�ำระในตัว
(ใช้ไฟฟ้า 220V)

ฝารองนั่ง WASHLET พร้อมระบบฉีดช�ำระในตัว
(ใช้ไฟฟ้า 220V)

TM

ปกติ

พิเศษ

102,720.-

ปกติ

40,900.-

WARM AIR
DRYING

DEODORIZER

Easy to Clean

EWATER+

ระบบเป่าแห้ง
ปรับอุณหภูมิได้

TM

ระบบก�ำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบ
ปรับอุณหภูมิได้

พิเศษ

SOFT CLOSE

ฝารองนั่งแบบ
ป้องกันการ
กระแทก

Antibacterial

SELF-CLEANING

WARM AIR
DRYING

WAND
ลดการเกาะติด
ของคราบสกปรก ท�ำความสะอาด
ก้านฉีดช�ำระในตัว

ระบบเป่าแห้ง
ปรับอุณหภูมิได้

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (6 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF4911Z
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

TM

154,730.-

59,500.-

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/ ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF4911Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

พิเศษ

124,940.-

45,500.-

CW188UW5

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบ
ปรับอุณหภูมิได้

SOFT CLOSE

ฝารองนั่งแบบ
ป้องกันการ
กระแทก

Antibacterial

SELF-CLEANING

WAND
ลดการเกาะติด
ของคราบสกปรก ท�ำความสะอาด
ก้านฉีดช�ำระในตัว

CW887UW5

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (3.8 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6531Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.8 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6531Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

ปกติ

ปกติ

TM

TM

พิเศษ

CST920W7

ปกติ

ระบบก�ำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

ก้านฉีดช�ำระ
ท�ำความสะอาดง่าย

CW688UW7

พิเศษ

DEODORIZER

Easy to Clean

ก้านฉีดช�ำระ
การยับยั้ง และ
ท�ำความสะอาดง่าย ป้องกันแบคทีเรีย

ปกติ

57,780.-

23,300.-

106,580.-

39,700.-

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6531Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

ปกติ

พิเศษ

89,630.-

35,300.-

TM

พิเศษ

CW889UW5

TM

TM

89,630.-

35,300.-

CST920W5

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6531Z
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

80,000.-

29,800.-
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WASHLET

WASHLET

TM

69

TM

TCF6631A

ฝารองนั่ง WASHLET พร้อมระบบฉีดช�ำระในตัว
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
TM

ปกติ

พิเศษ

WARM AIR
DRYING

ระบบเป่าแห้ง
ปรับอุณหภูมิได้

44,940.-

18,100.-

DEODORIZER

ระบบก�ำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบ
ปรับอุณหภูมิได้

SOFT CLOSE

ฝารองนั่งแบบ
ป้องกันการ
กระแทก

Antibacterial

SELF-CLEANING

WAND
ลดการเกาะติด
ของคราบสกปรก ท�ำความสะอาด
ก้านฉีดช�ำระในตัว

Easy to Clean

ก้านฉีดช�ำระ
ท�ำความสะอาดง่าย

CW887UW4

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

TM

ปกติ

พิเศษ

76,790.-

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

ปกติ

73,830.-

28,800.-

TM

TM

พิเศษ

CW885UW4

พิเศษ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

30,100.-

TM

CW889UW4

76,790.-

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

ปกติ

70,620.-

27,100.-

TM

TM

พิเศษ

CST767UW4

พิเศษ

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

30,100.-

TM

CST769UW4

70,620.-

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

ปกติ

67,160.-

25,100.-

TM

TM

พิเศษ

CST920W4

พิเศษ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF6631A
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

27,100.-

TM

CW855UW4

66,510.-

26,000.-

WASHLET

WASHLET

TM

TM

รุนผลิตภัณฑ
NEW

TCF4911EZ/
TCF4911Z

TCF802C2Z

TCF804C2Z

TCF795C2Z

TCF797C2Z

(Wand Only)

(Wand Only)

TCF6041TH

ฝารองนั่ง WASHLET พร้อมระบบฉีดช�ำระในตัว
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
TM

ปกติ

39,420.-

15,900.การ
ออกแบบ

พิเศษ

รูปผลิตภัณฑ

Conceal Water Supply Hose
and Electrical Cord

ดีไซนแบบซอนสาย (สายน้ำดีและสายไฟ)

(TCF4911EZ Only)

AIR-IN WONDER WAVE

ระบบชำระลางแบบ

AIR-IN WONDER WAVE
DEODORIZER

ระบบก�ำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

HEATED SEAT

ฝารองนั่งแบบ
ปรับอุณหภูมิได้

SOFT CLOSE

ฝารองนั่งแบบ
ป้องกันการ
กระแทก

Antibacterial

REAR CLEANSING

SELF-CLEANING Easy to Clean

ระบบทำความสะอาดดานหลัง

WAND
ลดการเกาะติด
ก้านฉีดช�ำระ
ของคราบสกปรก ท�ำความสะอาด ท�ำความสะอาด
ก้านฉีดช�ำระในตัว ง่าย

NEW

NEW

CST767UW1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (4.8 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6041TH
เคลือบสาร CEFIONTECT
TM

TM

ปกติ

พิเศษ

ฟงกชันเพื1อการชำระลาง

REAR SOFT CLEANSING

63,560.-

CST920UW1

FRONT CLEANSING

ระบบทำความสะอาดดานหนา
WIDE FRONT CLEANSING

ระบบทำความสะอาดดานหนาแบบกวาง
OSCILLATING CLEANSING

TM

PULSATING CLEANSING

ระบบทำความสะอาดแบบเปนจังหวะ

TM

ปกติ

24,900.-

ระบบทำความสะอาดดานหลังแบบนุมนวล

ระบบทำความสะอาดแบบเคลื1อนที่ ไปมา

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6041TH
เคลือบสาร CEFIONTECT

พิเศษ

WAND POSITION ADJUSTMENT

ระบบปรับตำแหนงกานฉีดชำระ

61,630.-

22,900.-

WATER PRESSURE CONTROL

ระบบปรับแรงดันน้ำ

AUTO OPEN/CLOSE LID

ฟงกชันเพื1อความสะดวกสบาย

ระบบเปด-ปดฝารองนัง่ อัตโนมัติ

NEW

CST230UW1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6041TH
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TM

ปกติ

พิเศษ

55,790.-

19,700.-

DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ
WARM AIR DRYING

ระบบเปาแหง

HEATED SEAT

ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
SOFT LIGHT

ไฟสองสวาง

PERSONAL SETTING

CST340UW1

การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLET
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLET รุน TCF6041TH
เคลือบสาร CEFIONTECT

TM

TEMPERATURE ADJUSTMENT

การปรับอุณหภูมิ

TM

ปกติ

พิเศษ

EWATER+

น้ำบริสุทธิ์ลดเชื้อแบคทีเรีย

51,490.-

17,700.-

ฟงกชันเพื1อสุขอนามัย

NEW

Antibacterial Feature

เคลือบสารปองกันแบคทีเรีย
WAND CLEANING BUTTON

ปุมทำความสะอาดกานฉีดชำระในตัว
SELF-CLEANING WAND

ระบบทำความสะอาดกานฉีดชำระอัตโนมัติ
PREMIST

ระบบชำระลางโถสุขภัณฑ
กอนการใชงาน

การ
ประหยัด
พลังงาน

70

AUTO ENERGY SAVER

ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

TCF6531Z

TCF6631A

71

TCF6041TH

72

73

CUSTOMER’S VOICE

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

NEOREST NX (CES900VT)

NEOREST NX (CES900VT)

NEOREST XH (CES993VA)

เลือกใช้ TOTO
เพื่อสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
ทุกคนในครอบครัว

ทีส่ ดุ -สุดยอด ทัง้ ด้าน
ดีไซน์และระบบอัตโนมัติ
ทีท่ นั สมัย

“ดิฉันเป็นคนพิถีพิถันในการ
เลือกซื้อของ จึงเลือกใช้ TOTO
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับทุกคน
ในครอบครัว ประทับใจมากค่ะ”

“ผมเป็นคนที่ชอบสุขภัณฑ์ที่นั่งสบาย
และมีดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย
ซึ่ง TOTO ได้ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์
ที่สุด ‘ที่สุด-สุดยอด’ ทั้งด้านดีไซน์
และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย”

สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือบริการหลังการขาย
และคุณภาพสินค้าทีด่ ี

“ประทับใจในตัวสินค้าของ TOTO
ที่ส�ำคัญในเรื่องความสะดวกสบาย และง่าย
ต่อการดูแลรักษา และสิ่งส�ำคัญที่สุด
คือเรื่องบริการหลังการขาย
และคุณภาพที่ดีในการใช้อย่างต่อเนื่อง”

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

NEOREST AH (CES985VA)

WASHLET + (CW923UW6)

ใช้แล้วประทับใจ
ในระบบอัตโนมัตมิ ากครับ
“ผมรู้สึกประทับใจกับ TOTO ตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ผมได้ใช้ที่โรงแรม 5 ดาว พอซื้อมาใช้เอง
แล้วก็ประทับใจหลายอย่างมากครับ เช่น
ระบบฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ, ระบบช�ำระล้าง
อัตโนมัติรวมถึงระบบ DEODORIZER
ที่ช่วยดับกลิ่นได้ดีด้วยครับ”

TM

เพื่อสุขอนามัยทีด่ ขี องเรา
และคนในครอบครัว เราจึง
เลือกใช้โตโต้คะ่
“นอกจากเรื่องความสะอาดแล้วเนี่ย
เรื่องความคงทนถาวร เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีของเราและคนในครอบครัว
เราจึงเลือกใช้โตโต้ค่ะ”

ครอบครัว ส่องพราย
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

คุณธัชพล ศิรวัฒนามงคล
อาชีพ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน์
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

คุณภมิตร ศุภมิตร
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

ครอบครัว สาธิตเอนกชัย
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

รุ่นสุขภัณฑ์ :

NEOREST AH (CES985VA)

WASHLET (CW188UW5)

WASHLET CW188UW5

NEOREST XH (CES992VA)

NEOREST AH (CES985VA)

สะดวกสบาย ทันสมัย
ชีวติ ดีขนึ้ มากค่ะ

ฟังก์ชนั หลากหลาย
สะดวกสบาย และสะอาด

“ถ้านึกถึงสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ดีที่สุด
เราก็จะนึกถึง TOTO เป็นอันดับแรก และดิฉัน
ก็ดีใจที่เลือกใช้ TOTO รุ่น TOP
สะดวกสบายทันสมัย ชีวิตดีขึ้นมากค่ะ”

“ผมใช้สุขภัณฑ์ TOTO ครั้งแรกตอนไปเที่ยว
ญี่ปุ่น พอกลับมาไทย ผมบอกคุณแม่ว่าบ้านเรา
น่าจะมีสุขภัณฑ์แบบนั้นบ้าง คุณแม่ก็เห็นด้วย
ส่วนตัวผมชอบฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย
สะดวกสบายและสะอาด คุณภาพดี ผมใช้งานมา
3 ปี ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย”

คุณวาริณี ปราณีประชาชน
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

ครอบครัว ธ�ำรงวงศ์กวิน
อาชีพ : นักศึกษา

อยากใช้เทคโนโลยีของ TOTO
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการจะได้
ใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
“ส่วนตัวผมรู้สึกว่าห้องน�้ำก็เป็นหน้าตา
ของบริษัทเหมือนกัน ถ้าห้องน�้ำสะอาด
ใช้สะดวกสบาย ลูกค้าก็น่าจะชอบ ก็เลย
รู้สึกว่าอยากใช้เทคโนโลยีที่ดีของ TOTO
ถ้าลูกค้ามาแล้วก็จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี”

คุณกุลเสกข์ กฤชเทียมเมฆ
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

TM

ได้ลองใช้สขุ ภัณฑ์อตั โนมัติ
แล้วติดใจกันทุกคน
“แต่ก่อนใช้สายฉีดก็จะรู้สึกไม่ค่อยสะอาด
เลอะเทอะ แต่พอสมาชิกในบ้านได้ลองใช้
สุขภัณฑ์อัตโนมัติแล้วก็ติดใจกันทุกคน”

คุณเพ็ญพิชญา สายสมัยโชตน์
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET + (CW686UW8)
TM

ใส่ใจรายละเอียด
ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย
ตอบโจทย์การรักธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
“แบรนด์ TOTO เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจ
ในรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมไปถึง
งานดีไซน์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย อีกทั้ง
ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการรักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

คุณรุ่งสุริยา ปิยะธ�ำรงโรจนา
และ คุณตวงรัตน์ ชูวงศ์
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET CST920W4

TM

เลือกใช้ TOTO
เพราะเชื่อมัน่ คุณภาพสินค้า
จากประเทศญีป่ นุ่

“ดิฉันประทับใจกับสุขภัณฑ์ TOTO
เพราะเป็นคนชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
ความสะดวกสบายในชีวิตประจ�ำวัน และเชื่อมั่น
คุณภาพของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น”

คุณบรรทมทิพย์ อุณากรรณพร
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

TM

ใช้แล้วชอบกันทุกคน
โดยเฉพาะเด็กๆ ใช้งานง่าย
“ที่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน
พอได้ใช้แล้วชอบกันทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ
เพราะใช้งานง่าย ท�ำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วย ที่ส�ำคัญมี
DEODORIZER ช่วยกรองกลิ่นดีมาก”

ครอบครัว ทองปิยะภูมิ
อาชีพ : วิศวกร
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KRAAM Sukhumvit 26

KRAAM คอนโดมิเนียม ระดับ Hi-End Luxury บน
ถนนสุขุมวิท 26 โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ ให้ความ
ส�ำคัญกับการใช้งาน เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และการ
ดีไซน์ที่ ให้ความรู้สึกของการอยู่อาศัยในบ้าน บนท�ำเล
ทรงคุณค่านานนับสิบปี มอบประสบการณ์การใช้ชีวิต
ที่ไร้ที่ติซึ่งบรรจงคัดสรรมาเพื่อทุกคนในครอบครัว

The Okura Prestige Bangkok Hotel

ดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีดีไซน์น�ำสมัย หรูหรา
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอัน
ทันสมัยที่จะมอบความสุขสบายอย่างสูงสุด รวมถึงให้ความอบอุ่น ด้วยเสน่ห์
ของการบริการดูแลในแบบไทยๆ อีกด้วย

การผสมผสานของเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความเป็น
สากล ท�ำให้คอนโดมิเนียมนี้ เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
ผู้ที่มองหาสถานที่ลงหลักปักฐาน

THE QUARTER 39

The Hilton Sukhumvit Hotel

โรงแรมในเครือ ฮิลตัน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มีสาขาให้บริการอยู่มากกว่า
540 แห่ง ใน 78 ประเทศ แขกที่เข้าพักทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การ
พักผ่อนในสถานที่ที่ตกแต่งด้วยการออกแบบที่สวยงามและหรูหรา อีกทั้งยังมี
ห้องอาหารทันสมัยให้บริการอีกด้วย ซึ่งนั่นท�ำให้โรงแรมฮิลตัน กลายเป็น
ผู้น�ำด้านการให้บริการ และดูแลลูกค้าเสมอมา

Quarter 39 (ควอเตอร์ 39) คอร์ทยาร์ดวิลล่า
บนสังคมเหนือระดับ บนท�ำเลสุขมุ วิท 39 ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวด้วยพื้นที่กว้าง
ขวาง ดีไซน์พถิ พี ถิ นั และค�ำนึงถึงการใช้งานทีร่ องรับ
การใช้ชีวิตในเมือง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทันสมัยและสุดหรู อย่างที่ไม่มโี ครงการใดท�ำมาก่อน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ดื่มด�่ำกับการ
ใช้ชีวิตสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับความสงบได้
อย่างแท้จริง
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The Oberoi Mumbai Hotel

Four Seasons Hotel Mumbai

สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในมุมไบสถานที่ที่แสนโดดเด่นด้านการบริการใน
ดินแดนภารตะ เข้าพักในห้องพักสุดพิเศษของโรงแรมโฟร์ซีซั่น มุมไบ ที่มี
ทัศนียภาพของทะเลอารเบียนอันสวยงามพร้อมด้วยบริการอันสุดแสนจะ
พิเศษที่เหมาะแก่การมาท�ำธุรกิจและพักผ่อน หากขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของ
โรงแรมโฟร์ซีซั่น มุมไบ จะได้พบกับบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและให้ความรู้สึก
อิสระด้วยวิวทะเลอาราเบียนและแสงไฟของเมืองมุมไบ ที่สวยจนอาจลืมหายใจ
ได้เลยทีเดียว

ด้วยท�ำเลใจกลางย่านธุรกิจ ทั้งด้านการเงินและสารพันบันเทิง ดิ โอเบอรอย
มุมไบ อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น อีกทั้งยัง
ได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงามของมหาสมุทร ซึ่งถูกตัดด้วยเส้นขอบฟ้า
ของเมืองใหญ่
ห้องพักสูงทั้ง 14 ชั้น ปูด้วยหินอ่อนแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกร่วมสมัย
ซึ่งเข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะกับการตกแต่งด้วยสไตล์ภารตะอย่างพิถีพิถัน
ห้องพักแขก 287 ห้อง รวมถึงห้องชุดอีก 73 ห้อง ซึ่งเป็นจ�ำนวนห้องพัก
ทีเ่ ยอะทีส่ ดุ ในเมืองนี้ ตกแต่งอย่างประณีตและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี ทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุด แต่ละห้องถูกออกแบบอย่างหรูหรา เพื่อให้ที่นี่เป็นดั่งสรวงสวรรค์
ของการพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบ

JW Marriott Hanoi Hotel

เจ ดับบลิว แมริออท ฮานอย ออกแบบโดย คาลอส ซาปาต้า
สตูดิโอ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรูปแบบ
แนวชายฝั่งอันแสนน่าดึงดูดใจ ที่มีลักษณะคล้ายมังกร
ตึกสูงเสียดฟ้าของโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ฮานอย
แห่งนี้เป็นโรงแรมแสนหรูหราแห่งใหม่ของของเมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม ด้วยห้องพักจ�ำนวนถึง 445 ห้อง พื้นที่
ใช้สอยรวมถึง 39,348 ตารางเมตร และยังมีห้องพักอัน
แสนหรู และห้องชุดอีก 52 ห้อง ห้องอาหาร 6 ห้อง รวมถึง
บาร์เครื่องดื่มกลางแจ้ง นับได้ว่าสถานที่แห่งนี้ คือสถานที่
พักผ่อน ที่เหนือความคาดหวังของคุณเลยทีเดียว
Eastern Mangrove Angsana Resort

อีสเทิร์น แมนกรูฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา โดยอนันตรา ตั้งตระหง่านอยู่ริมน�้ำ
เป็นดั่งสรวงสวรรค์อันโดดเด่นของคนเมือง ที่นี่เป็นสถานที่ที่รวมโรงแรม
ท่าเทียบเรือ ห่างร้าน และที่พักเอาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน โรงแรมแห่งนี้
ตัง้ อยูบ่ นสถานทีอ่ นั โดดเด่นและให้ประสบการณ์อนั แสนน่าประทับใจของอาบูดาบี
แด่แขกที่เข้าพัก ความสวยงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ป่าโกงกาง
ที่เรียงรายเป็นฉากหลังอันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม ส่งผลให้โรงแรมกลายเป็น
สถาปัตยกรรมอันแสนน่าประทับใจ อีสเทิร์น แมนกรูฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา
คือการค้นพบสถานที่พักผ่อนอันหรูหราที่เป็นดั่งบทสรุปของชีวิตชาวเมือง
อิมิเรตส์และเติมเต็มด้วยธรรมชาติอันทรงเสน่ห์ที่ อีสเทิร์น แมนกรูฟ โดย
อนันตรา

สุขภัณฑ์ โตโต้ ถูกน�ำมาใช้ในห้องน�้ำเกือบทุกห้องในโรงแรม
เจ ดับบลิว แมริออท โดยเฉพาะในห้องพักระดับพรีเมี่ยมของ
โรงแรม เช่น ห้องชุด เพรสสิเด้นท์ ที่ติดตั้งชุดสุขภัณฑ์รุ่น
นีโอเรสไว้ครบชุด ไม่วา่ จะเป็นอ่างอาบน�ำ้ นีโอเรส อ่างล้างมือ
นีโอเรส และฝักบัวอาบน�้ำโตโต้
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CEFIONTECT
การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก
Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

CEFIONTECT คือการเคลือบแบบเรียบลื่นพิเศษลงบนพืน้ ผิวโถสุขภัณฑ์ พืน้ ผิวทีม่ คี วามละเอียดสูง ท�ำให้ยาก
ต่อการเกาะติดของคราบสกปรก อีกทัง้ มีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงาม
คงทนและความสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ
CEFIONTECT is an ultra-smooth ceramic glaze. Its microscopic surface ridges are far
smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely
durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.

ประโยชน์ที่ ได้รับ
ง่ายต่อการท�ำความสะอาด ลดการเกาะติดของคราบสกปรก ลดปริมาณการท�ำความสะอาด
Easier to clean, dirt resistant, minimises the amount of toilet cleaner required.

TORNADO FLUSH
ท�ำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360˚ แม้ ใช้น�้ำในปริมาณน้อย

360° cleaning power reaches every spot using less water.

TORNADO FLUSH ไม่เพียงท�ำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังท�ำงานเงียบและใช้น�้ำในปริมาณน้อย
สายน�้ำทรงพลังผสานกับแรงหมุน 360 องศา ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบได้ทุกซอกทุกมุม
TORNADO FLUSH not only cleans more effectively, it does so quietly using less water.
Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the
RIMLESS toilet bowl.

ประโยชน์ที่ ได้รับ
ไม่ส่งเสียงรบกวนขณะใช้งาน ประสิทธิภาพการท�ำความสะอาดสูง ท�ำความสะอาดได้ทั่วถึง
จึงช่วยลดการใช้สารเคมี ในการท�ำความสะอาด
A more quiet flush, cleans the entire bowl more thoroughly hence reducing the need
for chemical cleansers.

RIMLESS
พืน้ ผิวสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ ไม่เพียงช่วยป้องกันการเกาะติดของคราบสกปรกและเชือ้ โรค
แต่ยังท�ำความสะอาดง่ายอีกด้วย
The RIMLESS not only leaves no place for waste and germs to hide. It also
makes for a much easier to clean toilet.

ประโยชน์ที่ ได้รับ
ง่ายต่อการท�ำความสะอาด ลดปริมาณการท�ำความสะอาดและการใช้สารเคมี
Easier to clean, minimises the need for toilet cleaner.

สุขภัณฑ์แบบขอบโถทั่วไป
Conventional

สุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ
RIMLESS
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82 ONE PIECE TOILETS

CW636UV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet
(4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CLOSE COUPLED TOILETS

CW688U

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet
(6 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CW923RUV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CW188U

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (3.8 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนัง่ แบบ Soft Close รุน่ TC508CVK
เคลือบสาร CEFIONTECT

CST761

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet
(4.8/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนัง่ แบบ Soft Close รุน่ TC384CVK
เคลือบสาร CEFIONTECT

CST273U

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
(ท่อลงพื้น)
ฝารองนัง่ แบบ Soft Close รุน่ TC273SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

NEW

CST767UV2

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet
(4.8 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

CST273PU

CST920P

ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 180 มม.
(ท่อออกผนัง)
ปกติ

พิเศษ

71,900.-

30,300.-

ปกติ

พิเศษ

55,860.-

23,500.-

ปกติ

พิเศษ

53,930.-

18,900.-

ปกติ

พิเศษ

52,650.-

17,500.-

ปกติ

พิเศษ

47,260.-

23,500.-

ปกติ

พิเศษ

31,070.-

11,900.-

CST920

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
(ท่อลงพื้น)
ฝารองนัง่ แบบ Soft Close รุน่ TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 180 มม.
(ท่อออกผนัง)

ปกติ

พิเศษ

27,990.-

10,900.-

ปกติ

พิเศษ

26,070.-

9,900.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

CW887UV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet
(4.8 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

35,700.-

13,900.-

CW889UV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

35,700.-

13,900.-

NEW

CW885UV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

32,740.-

12,600.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

CW855UV1

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC385VS
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

23,110.-

8,900.-

NEW

CST769UV2

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

27,990.-

10,900.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

CST235

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC385VS
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

22,090.-

7,550.-

CST230

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC385VS
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

17,910.-

5,900.-

CST340

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC385VS
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

13,610.-

3,950.-
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84 WALL HUNG / WALL FACED TOILETS (FOR CONCEALED TANK)

CONCEALED TANK AND PUSH PLATE

WH171A

WH050

WH172A

WH060

หม้อนํ้าซ่อนผนังแบบกดหน้า (มีเฟรม)
ใช้น�้ำ 6/3 ลิตร

CWT542

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC513A
เคลือบสาร CEFIONTECT

CWT522

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC512A
เคลือบสาร CEFIONTECT

CWT762

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC384CVK
เคลือบสาร CEFIONTECT

CWT822RUV2

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH172A

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH172A

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH172A

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH172A

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

38,130.-

19,000.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

38,130.-

19,000.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

19,260.-

9,650.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

หม้อนํ้าซ่อนผนังแบบกดหน้า (มีเฟรม)
ใช้น�้ำ 4.5/3 ลิตร
ปกติ

พิเศษ

CWT941K

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ใชนํ้า 6/3 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC301
*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH171A

พิเศษ

17,980.-

7,900.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 200 มม.
(ท่อลงพื้น)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC384CVK
เคลือบสาร CEFIONTECT

ปกติ

พิเศษ

11,820.-

5,900.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 180 มม.
(ท่อออกผนัง)
ปกติ

พิเศษ

42,370.-

21,200.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

16,700.-

8,300.-

MB171M#SS

MB170P#SS

MB174P#SS

ปกติ

ปกติ

ปกติ

5,200.-

2,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : Silver Matte)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : Silver Matte)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

CWT824NPJ

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น
ใชนํ้า 4.5/3 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 180 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC282SJ
*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH060

ปกติ

CWT763P

ปกติ

9,800.-

9,400.-

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH060

*ใช้คู่กับหม้อนํ้าซ่อนผนัง รุ่น WH172A

ปกติ

CWT763

19,910.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

พิเศษ

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
ใช้น�้ำ 4.5/3 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
เคลือบสาร CEFIONTECT

หม้อนํ้าซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.5/3 ลิตร
(ไม่มีเฟรม)

18,810.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(Stainless Steel)

CWT192K

หม้อนํ้าซ่อนผนัง แบบกดหน้า 6/3 ลิตร
(ไม่มีเฟรม)

พิเศษ

21,790.-

10,900.-

*ราคาไม่รวมปุ่มกดและหม้อน�้ำซ่อนผนัง

MB175M#SS

MB170P#WH

MB174P#WH

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(Stainless Steel)

พิเศษ

5,200.-

2,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : ขาว)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-

ปุ่มกดส�ำหรับหม้อนํ้าซ่อนผนัง
(สี : ขาว)

พิเศษ

3,210.-

1,600.-
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ECO WASHER

86

ECO WASHER

FEATURES

ฝารองนั่ง ECO WASHER ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ ไฟฟ้า
สามารถติดตั้งและถอดประกอบง่าย เพื่อการ
ท�ำความสะอาดอย่างทั่วถึง

TCW1211A

TCW08S

ปกติ

ปกติ

ฝารองนั่ง ECO WASHER แบบ Soft Close
รูปทรงฝาอีลองเกตพร้อมที่ฉีดช�ำระ
ระบบช�ำระล้างด้านหลัง
และระบบการช�ำระล้างแบบด้านหน้า

พิเศษ

15,410.-

7,650.-

CW688UE2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา ECO WASHER
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (6 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง ECO WASHER รุ่น TCW1211A
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

67,410.-

27,300.-

ฝารองนั่ง ECO WASHER แบบ Soft Close
รูปทรงฝาอีลองเกตพร้อมที่ฉีดช�ำระ
ระบบช�ำระล้างด้านหลัง
และระบบการช�ำระล้างแบบด้านหน้า

พิเศษ

11,560.-

4,750.-

CST920E1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา ECO WASHER
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง ECO WASHER รุ่น TCW08S
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

27,930.-

11,800.-

ระบบท�ำความสะอาดด้านหลัง
REAR CLEANSING

ระบบท�ำความสะอาดด้านหน้า
FRONT CLEANSING

ฝารองนั่งแบบป้องกันการกระแทก
SOFT CLOSE

ง่ายต่อการถอดท�ำความสะอาด
Removes easily for cleaning

TCW07S

ฝารองนั่ง ECO WASHER แบบ Soft Close
รูปทรงฝาอีลองเกตพร้อมที่ฉีดช�ำระ
ระบบช�ำระล้างด้านหลัง
ปกติ

พิเศษ

10,400.-

4,270.-

CST230E1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา ECO WASHER
ระบบช�ำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
ระยะ ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง ECO WASHER รุ่น TCW08S
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

29,930.-

9,700.-
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LAVATORIES
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LINEARCERAM

CLEAN MATTE

ความงดงามทั้งงานดี ไซน์และการท�ำความสะอาดที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม
min.

Fireclay

8 mm

min.

4 mm

ความบางเฉียบของวัสดุใหม่

วัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นี้มีความบางเพียง
แค่ 4 มิลลิเมตร (R = ขั้นต�่ำ 2 มิลลิเมตร)
เราสร้างสรรค์การออกแบบที่ทันสมัย
ซึ่งมีความบางที่สุด ช่วยขับเน้นรูปทรง
ให้เด่นชัดขึ้น

ความงดงามของพื้นผิวที่คุณอยากสัมผัส

ความเรียบรื่นของเนื้อผิวซึ่งไม่เคยสามารถท�ำได้บนเนื้อผิวเซรามิกแบบเคลือบด้าน
มาก่อน ในขณะเดียวกันการยกระดับงานออกแบบเพื่อให้ดูนุ่มนวลดุจแพรไหม
ซึ่งความงดงามนี้ท�ำให้แตกต่างจากผิวเคลือบเซรามิกทั่วไป

LINEARCERAM

พื้นผิวด้าน...มาพร้อมกับความสามารถในการท�ำความสะอาดที่โดดเด่น
ผิวเคลือบเซรามิกแบบด้านเป็นที่ทราบกันดีว่า
สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย แต่ความพิเศษของ
CLEAN MATTE เซรามิกของ TOTO ได้ผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ท�ำให้สิ่งสกปรกนั้น
เกาะติดได้ยาก และท�ำความสะอาดง่ายขึ้น

วัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ LINEARCERAM นี้ท�ำให้เราสามารถ
ออกแบบดีไซน์เซรามิกให้ละเอียดและบางขึ้นด้วยความบางถึง
4 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ Fireclay ที่ ใช้ทั่วไปแล้ว
ยังเพิ่มความทนทานได้มากกว่า 2 เท่าตัว

พื้นผิวเซรามิก
แบบด้านทั่วไป

CLEAN MATTE

*ท�ำการทดสอบโดยใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำเช็ดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่
บนพื้นผิวของเซรามิก

อ่างล้างหน้า TOTO เคลือบพื้นผิวให้เรียบลื่น
ด้วยเทคโนโลยี CEFIONTECT ช่วยลด
การเกาะติดของคราบสกปรก ง่ายต่อการ
ท�ำความสะอาด

เกี่ยวกับเทคโนโลยี CLEAN MATTE
ด้วยการใช้แรงอัดอากาศที่มีส่วนผสม
ของน�้ำและสารขัดเคลือบในกระบวนการ
พ่นเคลือบพื้นผิวเซรามิกนี้ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีขั้นสูงระดับ microscale
เท่านั้นที่สามารถท�ำได้

สารขัดถู

น�้ำ
วัสดุ

การเคลือบผิวเซรามิกแบบเนื้อด้านนั้น
ปกติพื้นผิวจะขรุขระ สิ่งสกปรกเกาะติด
ได้ง่าย ส�ำหรับ CLEAN MATTE จะมี
พื้นผิวเรียบรื่นอย่างสม�่ำเสมอในระดับ
micro สามารถก�ำจัดสิ่งสกปรกออก
ได้ง่ายดาย และยังมีการออกแบบที่งดงาม

พื้นผิวเซรามิกแบบด้านทั่วไป

CLEAN MATTE
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PJS06#MW

อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์
วางบนเคาน์เตอร์ (Matte White)
ขนาด : 600 x 380 x 120 มม.
ปกติ

พิเศษ

38,520.-

21,400.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L1616C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด : 600 x 460 x 70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ
LW4704#CMW

LW4704#XW

*แนะน�ำใช้คู่กับก๊อกน�้ำรุ่นที่ระบุเท่านั้น

*แนะน�ำใช้คู่กับก๊อกน�้ำรุ่นที่ระบุเท่านั้น

ปกติ

ปกติ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
พร้อมสะดือป๊อปอัพ
ขนาด : 460 x 420 x 130 มม.
CLEAN MATTE

พิเศษ

9,760.-

4,480.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

53,930.-

31,000.-

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

12,420.-

6,780.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L1716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด : 600 x 385 x 65 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

9,380.-

4,310.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1617C

อางลางหนาวางบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 700 x 460 x 70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

10,660.-

5,350.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L1715

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด : 500 x 370 x 60 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

8,350.-

3,850.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

25,680.-

14,800.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้า

LW1735

RECOMMENDED FAUCET COMBINATION

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
ขนาด : 550 x 380 x 125 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Most Recommended

ปกติ

พิเศษ

TLP03301T

9,240.-

4,200.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

Recommended
TLG09305T

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
ขนาด : 660 x 420 x 75 มม.

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
พร้อมสะดือป๊อปอัพ
ขนาด : 460 x 420 x 130 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

*ราคาไมรวมกอกนํ้า

TLG07305T

LW645JW/F-1

TLG10305T

LW951CJW/F

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
(1 รูกอก)
ขนาด : 605 x 455 x 100 มม.
ปกติ

พิเศษ

9,760.-

4,290.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW950CJW/F

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
(1 รูกอก)
ขนาด : 505 x 455 x 100 มม.
ปกติ

พิเศษ

8,990.-

3,680.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ
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LW952JW/F

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
ขนาด : 570 x 355 x 100 มม.
ปกติ

พิเศษ

9,120.-

3,740.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW711RCB

อางลางหนาวางบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 600 x 500 x 135 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

13,490.-

5,600.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L710CD

อางลางหนาวางบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 500 x 450 x 135 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

6,040.-

2,650.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

NEW

L710CS

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 450 x 70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

5,400.-

2,210.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW717RCBXK

LW646JW/F

อางลางหนาฝงครึ่งเคานเตอร (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ
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อางลางหนาฝงครึ่งเคานเตอร
ขนาด : 600 x 400 มม.

9,500.-

ปกติ

4,720.-

พิเศษ

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

9,250.-

4,600.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

LW818JW/F

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
ขนาด : 650 x 370 x 150 มม.
ปกติ

พิเศษ

10,530.-

5,230.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1705

อางลางหนาวางบนเคานเตอร
ขนาด : 550 x 380 x 125 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

9,240.-

4,200.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LT367CV

อางลางหนาวางบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 500 x 500 x 155 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

8,860.-

4,850.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L700CD

อางลางหนาวางบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 490 x 490 x 90 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

5,650.-

2,480.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW642CJW/F

LW533JW/F

อางลางหนาฝงครึ่งเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 415 x 485 มม.
ปกติ

พิเศษ

อางลางหนาฝงครึ่งเคานเตอร
ขนาด : 430 x 430 มม.

9,250.-

\ปกติ

4,600.-

พิเศษ

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

7,260.-

3,600.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

SELF RIMMING LAVATORIES

L1734

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด : 400 x 230 x 120 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

4,630.-

1,990.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L1634

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด : 400 x 230 x 120 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

4,630.-

1,990.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW538RCB

L946C

ปกติ

ปกติ

อางลางหนาฝังบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 482 x 482 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

พิเศษ

8,030.-

3,950.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด : 580 x 480 มม.

พิเศษ

6,420.-

2,750.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW501

อางลางหนาฝงบนเคานเตอร (1 รูกอก)
ขนาด : 508 x 432 มม.
ปกติ

พิเศษ

2,250.-

1,230.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ
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LW1536

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 590 x 380 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

6,220.-

3,270.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW540J

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 590 x 415 มม.
ปกติ

พิเศษ

5,850.-

3,200.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L548UD

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 600 x 420 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

4,880.-

2,660.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

WALL HUNG LAVATORIES

LW1516

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 670 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

7,840.-

3,900.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L520

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 604 x 365 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

5,780.-

2,880.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L546UD

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 550 x 400 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

3,860.-

2,100.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ
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L620K

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 646 x 421 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

6,550.-

3,270.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW504K

LW136WF + LW136HF

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 600 x 380 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 654 x 483 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

5,530.-

ปกติ

2,780.-

พิเศษ

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1506

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 590 x 380 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

3,980.-

2,100.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

17,080.-

8,200.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1504

อางลางหนาฝงใตเคานเตอร
ขนาด : 470 x 470 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

5,530.-

2,650.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1216CK + LW1215HFK

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 600 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

17,080.-

8,200.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW196K + LW196HFK

LHT236CV

ปกติ

ปกติ

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 600 x 485 มม.

พิเศษ

10,280.-

5,100.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 530 x 465 มม.

พิเศษ

6,300.-

2,520.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW1215CK + LW1215HFK

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

16,690.-

8,000.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LHT300CRV

อางลางหนาพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 430 มม.
ปกติ

พิเศษ

5,140.-

2,050.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ
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LW1216CK
LW196K + LW196FK

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น (1 รูก๊อก)
ขนาด : 600 x 485 มม.
ปกติ

พิเศษ

12,200.-

6,100.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LPT236CV

อางลางหนาพร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น (1 รูก๊อก)
ขนาด : 530 x 465 มม.
ปกติ

พิเศษ

6,940.-

3,100.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

LW136WF

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 654 x 483 x 160 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 600 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

LW1215CK

LW248JRW/F

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

10,020.-

4,800.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

ปกติ

พิเศษ

6,300.-

2,400.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

ปกติ

พิเศษ

อางลางหนาแขวนผนัง (1 รูกอก)
ขนาด : 500 x 430 มม.

พิเศษ

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

พิเศษ

5,270.-

2,600.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

4,800.-

LT300CV

ปกติ

4,600.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

อางลางหนาแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 400 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 500 x 450 x 135 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

9,630.-

อางลางหนาแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 510 x 260 มม.

10,020.-

L210C

L710CDX2

พิเศษ
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4,240.-

1,920.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

L30DK

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 410 x 320 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

2,760.-

1,140.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

2,830.-

1,400.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

SERVICE SINK

LW954CJLW/F

LW954CJRW/F

LW712

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 600 x 500 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

โถเอนกประสงค์
ขนาด : 510 x 680 มม.

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 900 x 460 x 100 มม.

พิเศษ

21,190.-

8,950.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด : 900 x 460 x 100 มม.

พิเศษ

21,190.-

8,950.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

พิเศษ

14,130.-

5,800.-

*ราคาไมรวมกอกนํ้าและอุปกรณ

SK33

พิเศษ

29,540.-

16,200.-

*ราคาไม่รวมฟลัชวาล์วและอุปกรณ์

SK322

อ่างเอนกประสงค์
ขนาด : 560 x 456 มม.
ปกติ

พิเศษ

11,810.-

5,900.-

L24R

อ่างเอนกประสงค์
ขนาด : 610 x 457 x 431 มม.
ปกติ

พิเศษ

7,840.-

3,930.-
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LBAT601PB

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (สีเบจ)
ขนาด : 600 x 500 x 515 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)

LBAT601PG
(สีเทา)

ปกติ

พิเศษ

37,750.-

18,500.-

*ราคาไม่รวมก๊อกนํ้าและอุปกรณ์

FURNITURE
WALL HUNG LAVATORY CABINET

เพราะเราใส่ ใจ... เราจึงเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ ในห้องน�้ำ สร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่แสนพิเศษ
ด้วยการผสมผสานกันระหว่างสินค้าคุณภาพสูง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่อาจมองข้าม
1

1

SIMPLY DESIGN
ดีไซน์เรียบง่าย เข้ากันได้กับทุกพื้นที่ ให้คุณเลือกสรร
ได้ทั้งสีและขนาด พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

2

SPACE-SAVING
ตู้เก็บของแบบแขวนพนังขนาดกะทัดรัด นอกจาก
จะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ ใช้สอยภายในห้องน�้ำแล้ว
ยังมีพื้นที่ ให้เก็บของใช้ส่วนตัวอีกด้วย

3

CONVENIENCE
ดีไซน์ของฝาปิด ช่วยให้คุณเปิดใช้งานตู้เก็บของ
ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีมือจับ

2
LBAT501PG

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (สีเทา)
ขนาด : 500 x 450 x 515 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)

3
4

LBAT501PB
(สีเบจ)

ปกติ

พิเศษ

26,840.-

12,900.-

*ราคาไม่รวมก๊อกนํ้าและอุปกรณ์

5

4

EASY TO CLEAN
ตู้เก็บของมีพื้นผิวที่เรียบลื่น ช่วยให้คุณ
เช็ดท�ำความสะอาดง่าย

5

WORTHY
นอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์และคุณภาพที่ครบครัน
เรายังจัดเซ็ตตู้เก็บของเข้าคู่มากับอ่างล้างหน้า
ในราคาสุดพิเศษส�ำหรับคุณ เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า
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BATHTUBS
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของคุณ ด้วยการแช่กายในอ่างอาบน�้ำสุดหรู เพราะการอาบน�้ำไม่ ใช่เพียงแค่การท�ำความสะอาดร่างกาย
ภายนอกเท่านั้น แต่การแช่น�้ำในความสะดวกสบายขั้นสูงสุด ช่วยให้คุณได้ปลดปล่อยความกังวล และพบเจอความสงบสุขภายในอย่างแท้จริง
เสมือนได้อยู่ ในสรวงสวรรค์ส่วนตัว

BATHTUBS
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HYDROHANDS

การนวดอย่างล�้ำลึกด้วยกระแสน�้ำ
มอบความรู้สึกถึงการนวด
เสมือนจริง

HYDROHANDS เป็นการนวดที่อาศัยการเคลื่อนไหวของน�้ำให้ ไหลผ่านในบริเวณของ
กล้ามเนื้อเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ การไหลผ่านของสายน�้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุน้
การสัมผัสเปรียบเสมือนการได้นวดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การไม่มีฟองอากาศ
และสิ่งรบกวน ท�ำให้ HYDROHANDS สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่
HYDROHANDS มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกใช้งานภายใน
Flotation Tub การอาบน�้ำในอ่าง ZERO DIMENSION จะปรับต�ำแหน่งของร่างกาย
และจิตใจให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย รู้สึกสงบนิ่งเปรียบเสมือนการนั่งสมาธิ การไหลเวียน
ของน�้ำจะช่วยกระตุ้นให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้น

Graphic image

ZERO DIMENSION

ล่องลอย เงียบสงบ
การผ่อนคลายจิตใจในขณะที่แช่น�้ำ

แตกต่างจากอ่างน�้ำวนทั่วไป
HYDROHANDS สร้างกระแสน�้ำทรงพลังที่ปราศจาก
ฟองอากาศที่ ไร้เสียงรบกวน ให้สัมผัสที่มั่นคงแก่ร่างกาย

เปรียบดั่งล่องลอยอยู่ ในอวกาศ
มอบความสุขสบายไปกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ปลดปล่อยร่างกายจากความตึงเครียด เพื่อประสบการณ์
การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ

ฟังก์ชันพิเศษท�ำให้การอาบน�้ำในทุกๆ วัน พิเศษเหนือใคร

NECK BATH

HYDROHANDS ช่วยนวดกล้ามเนื้อส่วนล่างของหลัง
ที่มักเมื่อยล้าจากกิจวัตรประจ�ำวัน

หมอนที่สามารถปรับได้หลายต�ำแหน่ง
อย่างมั่นคง สามารถเพลิดเพลิน
ไปกับความอบอุ่นของการแช่น�้ำ
ได้ ตรงบริเวณช่วงคอทุกรูปร่าง

AIR-JET

กระแสฟองน�้ำที่ผุดจากด้านล่าง
ห่อหุ่มร่างกายด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล
และผ่อนคลาย

GALALATO

สมองอยู่ ในภาวะที่สงบ
ผลการวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าการอาบน�ำ้ แบบ
ZERO DIMENSION ช่วยลดการท�ำงานในส่วนของสมอง
ที่ท�ำงานเกี่ยวกับความคิด นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมการอาบน�้ำ
แบบ ZERO DIMENSION จึงท�ำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย
ได้อย่างแท้จริง

Gelcoat
FRP layer
Artificial marble
FRP layer

GALALATO MATERIAL

HYDROHANDS ยังมีระบบนวดเท้า
ที่กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

ความคงทนเหนือระดับ ด้วยวัสดุที่
ทนทานอย่าง GALALATO หินอ่อน
สังเคราะห์ที่ถูกหล่อด้วยนวัตกรรม
แซนวิชของโตโต้

CONTROLLER

ระบบควบคุมแบบไฟฟ้าท�ำงานได้ง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส

LED LIGHTING

ถูกล้อมรอบด้วยไฟ LED
เพื่อให้บรรยากาศเหมือนความฝัน

BATHTUBS
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เปรียบเทียบต�ำแหน่งร่างกายในการอาบน�้ำ

ZERO DIMENSION

การอาบน�้ำแบบ ZERO DIMENSION มีลักษณะ
เหมือนท่าทางของนักบินอวกาศในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ช่วยปลดปล่อยร่างกายจากความตึงเครียด
เพื่อประสบการณ์การผ่อนคลาย
อย่างสมบูรณ์แบบ

RECLINE COMFORT

แบบดั้งเดิม

อ่างอาบน�้ำแบบ RECLINE COMFORT นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระ
ร่างกายของมนุษย์ได้อย่างลงตัว รองรับกับแนวกระดูกสันหลังของคุณตั้งแต่บริเวณ
ศีรษะ ล�ำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ท�ำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลาย
เป็นประสบการณ์การอาบน�้ำที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

RECLINE COMFORT

อ่างอาบน�้ำแบบทั่วไป ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระ
แนวกระดูกสันหลัง บริเวณไหล่และล�ำคอไม่ได้รับความอบอุ่น
จากการแช่น�้ำ อีกทั้งท่าทางในการแช่น�้ำที่ ไม่สะดวกสบาย
ท�ำให้ไม่ได้รับความผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบ

ลักษณะพื้นผิว

พื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล

Nestled in comfort, feel your body and mind
release into a state of tranquility.
อ่างอาบน�้ำแบบ RECLINE COMFORT นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระ
ร่างกายของมนุษย์ได้อย่างลงตัว รองรับกับแนวกระดูกสันหลังของคุณตั้งแต่
บริเวณศีรษะ ล�ำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ท�ำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลาย
เป็นประสบการณ์การอาบน�้ำที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

Matte
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PJYD2200PW

PJY1814HPWE#MW

PAY1717CPTE

ราคาปกติ

ปกติ

ปกติ

อ่างอาบน�้ำหินอ่อนสังเคราะห์ (White)
ขนาด : 2200 x 1050 x 780 มม.
Neck bath, Air-jet, LED Lighting
พร้อมสะดือและอุปกรณ์
564,960.-

PJY1724HPW#MW

อ่างอาบน�้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด : 1800 x 900 x 665 มม.
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

พิเศษ

205,440.-

119,000.-

พิเศษ

PAY1700

อ่างอาบน�้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด : 1700 x 800 x 565 มม.
พืนผิวกันลื่น พร้อมสะดือและอุปกรณ์

อ่างอาบน�้ำอะคริลิก
ขนาด : 1700 x 800 x 530 มม.
ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

192,600.-

110,700.-

พิเศษ

อ่างอาบน�้ำอะคริลิก
ขนาด : 1695 x 750 x 540 มม.
พื้นผิวกันลื่น พร้อมสะดือและอุปกรณ์

24,530.-

71,700.-

PAY1580

อ่างอาบน�้ำอะคริลิก
ขนาด : 1500 x 750 x 470 มม.
ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์
ปกติ

18,800.-

94,610.-

พิเศษ

17,340.-

6,900.-

PJY1724PW#MW

แบบไม่มีมือจับ (Matte White)
ปกติ

พิเศษ

186,180.-

107,000.-

DB505R-2A

DB601R-2A

DB505R-2B

DB601R-2B

สะดือและอุปกรณ์
สะดือและอุปกรณ์
ปกติ

พิเศษ

5,140.-

2,340.-

สะดือและอุปกรณ์
สะดือและอุปกรณ์
ปกติ

พิเศษ

3,090.-

1,400.-
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COMFORT GLIDE

Ease of use, based in sensation.

ความสะดวกสบายในการใช้ก๊อกน�้ำส�ำหรับ TOTO ไม่ใช่แค่การเปิดปิดได้ แต่ต้องค�ำนึงถึง
การใช้งานที่สะดวกสบายและทนทาน ดังนั้นภายใต้การออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีการค�ำนวนอย่างแม่นย�ำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด จึงเป็นเหตุผลที่ TOTO ได้พัฒนา
วาล์วที่อยู่ภายในให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

Special coating for prolonged comfort.

แผ่นเซรามิกที่เป็นส่วนประกอบหลักของแกนวาล์วถูกเคลือบด้วยสารพิเศษ
DLC (Diamond Like Carbon) จึงท�ำให้ก๊อกน�้ำของ TOTO มีความแข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งานมากกว่าก๊อกน�้ำทั่วไปที่ ใช้จาระบี

Precise flow control, exclusive to TOTO.

TOTO ได้คิดค้นเทคโนโลยีพิเศษนี้ โดยการปรับปรุงและพัฒนาแผ่นเซรามิกที่อยู่ในวาล์ว ซึ่งเป็นชิ้นส่วนส�ำคัญ
ภายในก๊อกน�้ำเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และยังสามารถควบคุมการปล่อยน�้ำได้ง่ายกว่าเดิม
แค่ขยับก้านโยกเพียงเล็กน้อย
*ฟังก์ชันการไหลของน�้ำสามารถปรับใช้งานได้เฉพาะก๊อกอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์เท่านั้น

That Quality : Only TOTO
แรงโยก

(N) 10

กอกนํ้าทั่วไป

กอกนํ้าทั่วไป

กราฟแสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานและความฝืดของก้านโยก โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างก๊อกน�้ำระบบ COMFORT GLIDE และก๊อกน�้ำรุ่นทั่วไป
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าก๊อกน�้ำระบบ COMFORT GLIDE มีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานกว่า และมีความเสถียรของก�ำลังแรงในการขยับก้านโยกต่อครั้งได้ดีกว่า
ก๊อกน�้ำทั่วไป เพราะก๊อกน�้ำทั่วไปจะมีความฝืดมากขึ้นเป็นล�ำดับ

7.5

Easy to use,
for a lifetime of comfort.

5

COMFORT GLIDE
2.5
Comfort Area
0.0

จำนวนป

ZA series
114

115

Lightness and dignity in a natural shape
for a timeless design.

S

harp edges, the beauty of
generous curves, and the

contrast of polished and hairline
finishes combine in a modulated
design that achieves balance of a
different order. The handle, asymmetrically shaped like a small stone,
is beautiful from any angle and
settles in rhythmically.

ZA series

ZA SERIES
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An asymmetrical faucet handle and
washbasin bowl in beautiful harmony.

W

ith the thinness of a flower petal, the organically

shaped ZA series handle matches
the delicate curve of the washbasin
bowl in a way that suggests a breeze
or a melody, further enhancing the
appeal of the design for a fresher
everyday in spaces that share its
natural motif.

TLP03301T

TBP03301T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

96,300.-

55,300.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำแบบตั้งพื้น
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ

115,560.-

66,400.-

GE series

GE SERIES
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TLG07301T

The beauty of traditional craft in
a characteristic sculptural form.

T

end

he

sharp,

taut

TLG07302T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

12,580.-

7,400.-

พิเศษ

11,680.-

6,800.-

V-shaped

edge that extends up to the
of

the

spout

generates

multi-sided reflections revealing a

TLG07303T

TLG07304T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

TLG07305T

gold finish further accentuates the

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

distinctive design for a richer, more

ปกติ

ปกติ

ปกติ

range of expressions. The polished

luxurious look that helps generate

พิเศษ

16,440.-

9,600.-

พิเศษ

15,540.-

9,100.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

19,000.-

11,100.-

extraordinary, inspirational spaces.

TBG07302T

TLG07201T

TBG07301T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

21,440.-

12,500.-

พิเศษ

10,270.-

6,000.-

TBG07S03T

TBG07S04T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อม MINI UNIT

พิเศษ

16,180.-

9,500.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ
และ MINI UNIT

พิเศษ

21,310.-

12,500.-

พิเศษ

13,610.-

8,000.-
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GM series

GM SERIES
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TLG09301T

Bold parallel arches
and reflective curves in

TLG09302T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

10,020.-

5,900.-

พิเศษ

9,120.-

5,300.-

an assertive design.

TLG09303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

TLG09304T

TLG09305T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

S

13,100.-

7,700.-

of outstanding architecture,

12,200.-

7,100.-

15,020.-

8,800.-

TBG09301T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

16,950.-

9,900.-

พิเศษ

8,220.-

4,800.-

the shape combines - in the arch of its
spout and a columnar body - elements
seen in traditional shrine gates. Its
imposing presence is further accentuated by the highlights that trace its
edges.

พิเศษ

TLG09201T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ
uggesting the majestic dignity

พิเศษ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TBG09S03T

TBG09S04T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อม MINI UNIT

พิเศษ

13,480.-

7,900.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ
และ MINI UNIT

พิเศษ

17,590.-

10,300.-

TBG09302T

พิเศษ

10,790.-

6,300.-
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GB series

GB SERIES
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TLG10301T

The stately squareness and

TLG10302T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

10,020.-

5,900.-

พิเศษ

9,120.-

5,300.-

beveled edges imbue a
space with dignity.

TLG10303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

TLG10304T

TLG10305T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

13,100.-

7,700.-

finger along them, the balanced highlights accentuate the

shape of the gradually narrowing spout and the sleek silhouette
of the whole.

7,100.-

พิเศษ

15,020.-

8,800.-

TBG10301T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

F

12,200.-

TLG10201T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ollowing edges so gently beveled you’ll want to draw your

พิเศษ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

16,950.-

9,900.-

พิเศษ

8,220.-

4,800.-

TBG10S03T

TBG10S04T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อม MINI UNIT

พิเศษ

13,480.-

7,900.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ
และ MINI UNIT

พิเศษ

17,590.-

10,300.-

TBG10302T

พิเศษ

10,790.-

6,300.-
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GR series

GR SERIES
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The weight of a metal ingot
cut at right angles tightens

TLG02103T

TLG02106T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

7,830.-

4,650.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

9,500.-

5,430.-

up a space.

T

he design contrasts found in
this marriage between sharply

honed edges and the gentle curves

TLG02301T

TLG02304T

TLG02307T

at the top of the spout and handle

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

generates a regal air while further

ปกติ

ปกติ

ปกติ

bolstering its imposing sculptural

พิเศษ

8,600.-

5,100.-

พิเศษ

11,300.-

6,760.-

beauty.

TBG02301T

TBG02302T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

6,930.-

4,130.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

9,240.-

5,480.-

TBG02S03T

TBG02S04T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อม MINI UNIT

พิเศษ

8,470.-

5,030.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ และ MINI UNIT

พิเศษ

11,940.-

7,140.-

พิเศษ

12,840.-

7,740.-
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GA series

GA SERIES
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Subtle and sharp,

TLG04103T

TLG04106T

ปกติ

ปกติ

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

this elegant, timeless design

พิเศษ

upgrades the everyday.

4,750.-

2,550.-

พิเศษ

6,420.-

3,450.-

TLG04301T

TLG04304T

TLG04307T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

5,530.-

3,120.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

6,810.-

3,780.-

TBG04301T

TBG04302T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

6,040.-

3,250.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

7,960.-

4,300.-

he subtle curves of the spout
and handle, the sharpness of

the edges, and the refined proportions
of the whole combine in quiet harmony
to create an atmosphere of advanced
elegance.

TBG04S03T

TBG04S04T

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อม MINI UNIT

พิเศษ

7,580.-

4,250.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำและ MINI UNIT

พิเศษ

8,990.-

5,020.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

7,840.-

4,350.-
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128 RUFICE SERIES

LB SERIES

TLS01103T

TLS01106T

TTLR105FK

TTLR105FVK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

4,110.-

2,320.-

พิเศษ

5,780.-

3,280.-

พิเศษ

4,110.-

2,320.-

พิเศษ

5,780.-

3,280.-

TTLR303FK-1

TTLR303FVK-1

TTLR304K

TLS01303T

TLS01306T

TLS01308T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

5,270.-

2,980.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

6,940.-

3,960.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

7,070.-

4,900.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

4,240.-

2,350.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

5,530.-

3,060.-

TTMR307K

TTMR308K

TBS01301T

TBS01302T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

6,420.-

3,920.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

4,880.-

2,970.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

4,750.-

2,780.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

6,300.-

3,700.-

TTBR305K

TTBR306K

TBS01303T

TBS01304T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ

พิเศษ

5,270.-

3,650.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

4,630.-

3,210.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

4,500.-

3,080.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ

พิเศษ

5,650.-

3,850.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

6,170.-

3,420.-
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TLS02102T

TLS02104T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

TLS04101T

TLS04105T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

4,110.-

2,320.-

พิเศษ

5,780.-

3,280.-

พิเศษ

1,810.-

พิเศษ

4,880.-

2,840.-

TLS02302T

TLS02304T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

TLS04303T

TLS04305T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

พิเศษ

4,240.-

2,350.-

พิเศษ

5,530.-

3,060.-

TLS02306T

3,210.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

6,170.-

3,420.-

พิเศษ

3,730.-

2,030.-

พิเศษ

4,750.-

2,590.-

TBS02301T

TBS02302T

TBS04301T

TBS04302T

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

4,750.-

2,780.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

6,300.-

3,700.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

4,500.-

2,630.-

TLS04307T

พิเศษ

5,910.-

3,250.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

5,650.-

3,700.-

TBS02303T

TBS02304T

TBS04303T

TBS04304T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ

ก๊อกน�้ำส�ำหรับฝักบัวอาบน�้ำ
(เฉพาะน�้ำเย็น)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

4,500.-

3,080.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน�้ำ

พิเศษ

5,650.-

3,850.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

4,370.-

3,000.-

พิเศษ

5,530.-

3,780.-

TBS04101T

พิเศษ

2,060.-

1,250.-
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TTLR103FK

REI-S SERIES

TTLR104FK

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

กอกเดี่ยวอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

TTLR103FVK

TTLR301FK-1

TTLR301FVK-1

กอกผสมอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
พรอมสะดือปอปอัพ

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

กอกเดี่ยวอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
ไมรวมสะดือปอปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

TTLR104FVK

TTLR302FK-1

TTLR302FVK-1

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

2,570.-

พิเศษ

1,650.-

TTLR305K

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง
ปกติ

พิเศษ

6,940.-

4,450.-

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
พรอมสะดือปอปอัพ

4,240.-

2,710.-

พิเศษ

3,960.-

พิเศษ

2,570.-

1,650.-

พิเศษ

TTLR306K

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

5,140.-

3,600.-

ปกติ

3,600.-

5,650.-

TTMR303K

ปกติ

5,140.-

พิเศษ

TTMR301K

TTBR303K

พิเศษ

2,450.-

กอกผสมส�ำหรับลงอางอาบนํ้าและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไมรวมชุดฝกบัวสายออน)

TTBR301K

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝงผนัง
พรอมชุดเปลี่ยนทิศทางนํ้า

4,500.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า
ชนิดฝงผนัง

พิเศษ

4,240.-

2,970.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า
ชนิดติดผนัง (ไมรวมชุดฝกบัวสายออน)

พิเศษ

4,240.-

2,470.-

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

6,940.-

4,450.-

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
พรอมสะดือปอปอัพ

4,240.-

2,710.-

พิเศษ

กอกผสมอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
พรอมสะดือปอปอัพ

4,500.-

2,450.-

พิเศษ

TTMR302K

TTMR304K

ปกติ

ปกติ

กอกผสมส�ำหรับลงอางอาบนํ้าและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไมรวมชุดฝกบัวสายออน)

พิเศษ

5,140.-

3,600.-

พิเศษ

4,240.-

2,470.-

TTBR302K

TTBR304K

TTWR106K

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

2,310.-

1,350.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝงผนัง พรอม
ชุดเปลี่ยนทิศทางนํ้า

พิเศษ

5,140.-

3,600.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า
ชนิดฝงผนัง

พิเศษ

4,240.-

2,970.-

3,960.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า
ชนิดติดผนัง (ไมรวมชุดฝกบัวสายออน)

TTWR105K

ก๊อกน�้ำส�ำหรับฝักบัวอาบน�้ำ
(เฉพาะน�้ำเย็น)

5,650.-

ก๊อกน�้ำส�ำหรับฝักบัวอาบน�้ำ
(เฉพาะน�้ำเย็น)

พิเศษ

2,310.-

1,350.-
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TTLC101FK
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ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น)

TTLC101FVK

TTLC301FK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

2,570.-

1,550.-

พิเศษ

4,240.-

2,580.-

พิเศษ

4,110.-

2,320.-

TTLC301FVK-1

พิเศษ

5,530.-

3,480.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบนํ้าและยืนอาบ
ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

TTMC302K

TTBC301K

TTBC302K

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

TTMC301K

พิเศษ

4,620.-

2,610.-

TTLC302K

พิเศษ

3,730.-

1,990.-

TTKC301FK

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง

ก๊อกผสมอ่างซิงค์

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

6,170.-

3,900.-

พิเศษ

4,490.-

2,800.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ ชนิดฝังผนัง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางนํ้า

พิเศษ

4,880.-

3,080.-

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า ชนิดฝังผนัง

พิเศษ

4,110.-

2,590.-
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Embraced in warmth,
relaxed and ready for rest.

SHOWERS

เทคโนโลยี WARM SPA คือการปล่อยน�้ำเป็นล�ำน�้ำ โดยน�้ำ
ที่ ไหลตกกระทบกับร่างกายจะไม่กระเซ็นหรือกระจายออก
ท�ำให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิน�้ำที่ปล่อยออกมาจากก๊อกน�้ำ
ได้เต็มประสิทธิภาพ เสมือนกับน�้ำได้เคลือบร่างกายขณะอาบ
ท�ำให้คุณได้เพลิดเพลินและสนุกกับการอาบน�้ำอย่างไม่เคย
สัมผัสมาก่อน
Let no heat escape. Be warmer.

น�้ำที่ปล่อยออกมาอย่างนุ่มนวล ผนวกกับอุณหภูมิน�้ำร้อน
คงที่ ท�ำให้ร่างกายของคุณได้รับความอบอุ่นได้ในทันที
ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้ ไม่ได้มีเพียงฝักบัวก้านแข็งเท่านั้น
แต่รวมถึงฝักบัวสายอ่อนอีกด้วย

Control the water’s flow.

ด้วยการออกแบบโครงสร้างภายในหัวฝักบัว
ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ทําให้ล�ำน�้ำที่ปล่อยออกมา
มีการไหลที่นุ่มนวลกว่าฝักบัวธรรมดา

WARM SPA

That Quality : Only TOTO

ภาพแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิของน�้ำที่กระจายไปตามร่างกาย บริเวณสีแดงคือส่วนที่ร่างกายได้รับ
อุณหภูมิน�้ำอุ่นที่ออกมาจากฝักบัว เมื่อเปรียบเทียบกับฝักบัวทั่วไปแสดงให้เห็นว่าระบบ WARM SPA
จะท�ำให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิน�้ำได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

WARM SPA

ฝักบัวทั่วไป
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A newly developed nozzle for
greater comfort

TOTO พัฒนาฝักบัวจากแบบเดิม เปลี่ยนเป็นฝักบัวที่
สามารถผลิ ต เกลี ย วน�้ ำ ขนาดใหญ่ ที่ ห มุ น วนด้ ว ยกลไก
ภายใน แม้ว่าน�้ำที่จะปล่อยออกมาเสมือนสายน�้ำที่พุ่งแรง
ท� ำ ให้ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความชุ ่ ม ฉ�่ ำ ของสายน�้ ำ อย่ า งเต็ ม ที่
แต่จริงๆ แล้วใช้น�้ำในปริมาณที่น้อยกว่าฝักบัวทั่วไป

COMFORT WAVE

Large droplets of water,
rich and dense, giving a
luxurious sense of comfort.

ACTIVE WAVE

Stimulating to body and mind.
Awakening to the senses.

COMFORT WAVE

ACTIVE WAVE

COMFORT WAVE คือการปล่อยน�้ำเป็นสายน�้ำ
ควบคู่กับหัว jet ที่มีการเพิ่มขนาดสายน�้ำ เพื่อช่วย
กระตุ้นหนังศีรษะ สามารถสัมผัสสายน�้ำที่ชุ่มฉ�่ำพร้อม
กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

That Quality : Only TOTO

That Quality : Only TOTO

ภาพแสดงการซึมผ่านของนํ้า หากใช้ฝักบัวแบบ
ธรรมดาน�้ ำ จะไม่ ส ามารถซึ ม ผ่ า นเส้ น ผมไปได้
แต่หากเป็นฝักบัวที่มีระบบ COMFORT WAVE
น�้ำจะสามารถเข้าถึงทุกอณูของหนังศีรษะ

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความแรงของน�้ำ โดยท�ำ
การทดสอบพลังของสายน�้ำเมื่อตกกระทบกับน�้ำที่
รองรับไว้ ปรากฎว่าระบบ ACTIVE WAVE มีพลัง
น�้ำที่ทรงพลังกว่าสายน�้ำระบบธรรมดา

COMFORT WAVE

ฝักบัวทั่วไป

ACTIVE WAVE คือเทคโนโลยีที่อยู่ ในฝักบัวรุ่นใหม่ที่
ได้มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถผลิตเกลียวน�้ำขนาด
ใหญ่กว่าฝักบัวแบบเดิมท�ำให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น
โดยพลังน�้ำจะทรงพลังกว่า COMFORT WAVE

ACTIVE WAVE

ฝักบัวทั่วไป

Z selection
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A new style that crystallizes bold design
and advance technology.
A higher-dimension integration of design and technology, with bold linear shapes that make hairline accents
shine, artfully arranged controls, and precision details reminiscent of high-end audio equipment. Brought
together in a single, shelf-equipped unit, these combine in a richer shower experience.
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Z selection
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Meticulous attention
to design and
function for an even
richer shower.
Stainless steel panels in a rich array of colors and
finishes combine with artif icial marble shelf-tops.
The fine materiality resonates richly in the shower

TBW05401T

room, raising it to a higher level. Equipped with a

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่
พร้อมฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน, ฝักบัวสายอ่อน
และชั้นวางของ

rack that enables unobtrusive storage and an

ปกติ

overhead shower that envelops the entire body for
a rich shower time.

พิเศษ

410,880.-

236,100.-

G selection

HAND SHOWERS
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TBW01008T

TBW02005T

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวพร้อมสาย

พิเศษ

HAND SHOWER

2,320.-

1,350.-

ฝักบัวพร้อมสาย

พิเศษ

2,320.-

1,350.-

WARM SPA

TBW01010T

ACTIVE WAVE
COMFORT WAVE

Choose your
ideal showering
experience
at the touch
of a switch.

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(WARM SPA)

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

2,150.-

พิเศษ

3,730.-

2,150.-

TBW02017T
ฝักบัวพร้อมสาย
ปกติ

พิเศษ

ส�ำหรับฝักบัวสายอ่อน
ปุ่มกดจะอยู่ใกล้ต�ำแหน่งปลายนิ้ว
ของคุณ ส่วนฝักบัวก้านแข็ง
จะอยูบ่ ริเวณหัวฝักบัว ฝักบัวสายอ่อน
สามารถเปลี่ยนโหมดเป็น WARM SPA,
COMFORT WAVE และ ACTIVE WAVE
ส่วนฝักบัวก้านแข็งสามารถเปลี่ยนโหมด
เป็น WARM SPA และ COMFORT WAVE
ท�ำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการอาบน�้ำ

3,730.-

One - touch switch

OVERHEAD SHOWER

One - touch switch

TBW02006T

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(WARM SPA)

3,470.-

1,950.-

WARM SPA

TBW01014T

TBW02013T

ปกติ

ปกติ

ข้อต่อส�ำหรับฝักบัวสายอ่อน

COMFORT WAVE

พิเศษ

1,160.-

620.-

ข้อต่อส�ำหรับฝักบัวสายอ่อน

พิเศษ

1,160.-

620.-
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AERIAL SHOWER
ด้วยระบบดึงอากาศผสมกับน�ำ้ ส�ำหรับฝักบัว จะท�ำให้คณ
ุ สัมผัสถึงความนุม่ นวลของสายน�ำ้ และยังช่วยให้คณ
ุ
เพลิดเพลินกับการอาบน�ำ้ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ คุณจะสัมผัสได้เวลาคุณยืนอยูภ่ ายใต้กระแสน�ำ้ และช่วยลดปริมาณน�ำ้ ใน
การใช้งาน

กลไกการท�ำงาน
ห้องควบคุมจะดึงอากาศผสมกับน�ำ้ ท�ำให้เกิด
การไหลของน�ำ้ อย่างช้าๆ ซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ คือ
ช่วยลดปริมาณการใช้นำ�้ ได้มากกว่าฝักบัวปกติ

ประโยชน์ที่ ได้รบั
สะดวกสบาย เพลิดเพลินกับการอาบน�ำ้ และช่วยลดปริมาณการใช้นำ�้

TTSR105EMFK

TTSR106EMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTSH102EMFK

TTSH101ECFK

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

พิเศษ
RAIN MODE

2,320.-

1,250.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

Aerial Shower

พิเศษ
RAIN MODE

2,320.-

1,250.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

พิเศษ
RAIN MODE

1,930.-

1,050.-

ฝักบัวพร้อมสาย

พิเศษ

1,420.-

900.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

Aerial Shower

• Comfortable shower experience
• Use less water
TTSH103ECFK

TTSH103ECFUK

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Aerial

พิเศษ

2,960.-

1,750.-

พิเศษ

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน
รวมข้อต่อ

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน
รวมข้อต่อ

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน
รวมข้อต่อ

TTSH102EMFUK

TTSH101ECFUK

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

TTSR105EMFUK

ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Aerial รวมข้อต่อ

ประหยัดน�ำ้ 35% (เปรียบเทียบจากปริมาณน�ำ้ ที่ใช้ปกติ)

3,730.-

2,400.-

12
10

About

15%

About
About

8

23%

35%

พิเศษ
RAIN MODE

Water
Usage
(L/min)

6
4

10

L/min

8.5

L/min

6.5

L/min

2
0

Hand Shower

Spray Hand Shower Aerial Hand Shower

3,470.-

2,050.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

TTSR106EMFUK

พิเศษ
RAIN MODE

3,470.-

2,050.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

พิเศษ
RAIN MODE

2,700.-

1,620.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

ฝักบัวพร้อมสาย รวมข้อต่อ

พิเศษ

2,190.-

1,530.-
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TTSR103MK

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

ปกติ

พิเศษ
RAIN MODE

2,320.-

1,620.-
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TBW01003T

TBW02003T

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวก้านแข็ง
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)

พิเศษ

6,420.-

3,780.-

ฝักบัวก้านแข็ง
(ขนาด : 210 x 210 มม.)

พิเศษ

6,420.-

3,780.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

TBW01004T

TBW02004T

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)
(WARM SPA)

พิเศษ

8,350.-

4,900.-

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน
(ขนาด : 210 x 210 มม.)
(WARM SPA)

พิเศษ

8,350.-

4,900.-

TTSR201CK

TTSR301CK

ฝักบัวก้านแข็ง
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)

ฝักบัวก้านแข็ง
(ขนาด : 250 x 250 มม.)

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

7,320.-

5,130.-

พิเศษ

8,990.-

6,180.SLIDING RAILS

TBW01015T

TBW02011T

ปกติ

ปกติ

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
(ความยาว : 900 มม.)

พิเศษ
TTSR202CK

TTSR302CK

ฝักบัวแขวนเพดาน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)

ฝักบัวแขวนเพดาน
(ขนาด : 250 x 250 มม.)

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

6,170.-

4,320.-

พิเศษ

7,710.-

5,290.-

3,470.-

1,950.-

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
(ความยาว : 900 มม.)

พิเศษ

3,470.-

1,950.-

TBW01003T1

TBW02003T1

TBW01016T

TBW02012T

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
(ความยาว : 600 มม.)

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
(ความยาว : 580 มม.)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ฝักบัวแขวนเพดาน
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)

พิเศษ

6,420.-

3,780.-

ฝักบัวแขวนเพดาน
(ขนาด : 210 x 210 มม.)

พิเศษ

6,420.-

3,780.-

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
(ความยาว : 600 มม.)

พิเศษ

3,090.-

1,650.-

พิเศษ

3,090.-

1,650.-

TTSR701K

พิเศษ

2,060.-

1,200.-
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HEAT PROTECT

SAFETY THERMO

Experience a bathroom
where safety and beauty become one.
Unique technology keeps the surface cooler.

เมื่อคุณใช้น�้ำร้อนในก๊อกน�้ำรุ่นทั่วไป ตัวก๊อกน�้ำจะร้อนขึ้นตามอุณหภูมิของน�้ำ ดัง
นั้น TOTO จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยทางน�้ำร้อนจะถูกห่อหุ้มด้วย
ทางน�้ำเย็น HEAT PROTECT ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายเมื่อสัมผัสอุปกรณ์โดยไม่
ได้ตั้งใจ
Industry-leading compactness brings sophisticated style.

TOTO สร้างสรรค์วาล์วฝังผนังที่เล็กที่สุดด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 45 มม. เพื่อเป็นตัวกันความร้อน

Safe, reliable water temperature means
a more relaxing bathtime.
Temperature swings, solved in an instant.

เมื่อสมาชิกในครอบครัวใช้น�้ำในขณะที่คุณก�ำลังอาบน�้ำ อุณหภูมิของน�้ำจะผันแปรตาม
แรงดันน�้ำที่ปล่อยออกมาอัตโนมัติ ระบบ SAFETY THERMO สามารถป้องกันสิ่งเหล่า
นี้ ได้ โดยมีระบบ coil ท�ำปฏิกิริยากับอุณหภูมิของน�้ำได้ทันที ช่วยคุมอุณหภูมิของน�้ำให้
คงที่เสมอ
Temperature control, 6 times stronger.

ขดลวด SMA ของ TOTO ตรวจจับอุณหภูมิของน�้ำได้ทันที เมื่อเทียบกับชนิดขี้ผึ้งที่ใช้
กับก๊อกน�้ำทั่วไป และตอบสนองต่อน�้ำร้อนได้สูงถึง 6 เท่า (การเปรียบเทียบในบ้าน)

That Quality : Only TOTO

แผนภาพแสดงอุณหภูมิของอุปกรณ์หลังจากเปิดน�้ำไว้ประมาณ 30 นาที น�้ำร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 60 องศา และน�้ำเย็นอยู่ที่
15 องศา ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของก๊อกน�้ำสามารถสัมผัสโดยร่างกายมนุษย์ได้และป้องกันการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ
~20℃

20℃~ 45℃

45℃~ 60℃

That Quality : Only TOTO

ทั่วไป

SAFETY THERMO

อุณหภูมิการถ่ายเท

อุณหภูมิการถ่ายเท

(℃)

(℃)

40

40

0

เวลา

TIME

0

เวลา

TIME

กราฟแสดงอุณหภูมิของน�้ำและเวลา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าก๊อกน�้ำแบบดั้งเดิม
มีความผันผวนของอุณหภูมิมาก ในทางกลับกันกราฟของ SAFETY
THERMO แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หมายถึง
อุณหภูมิอยู่ ในระดับคงที่
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MINI UNIT

Ø112 mm

mass

710g

Easier to install. Less load on the frame.

A compact unit offering freedom of choice
for more beautiful bathrooms

97mm
(±13mm)

MINI UNIT เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูง เป็นอุปกรณ์ชนิดฝังผนังที่มี
ขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา ติดตั้งสะดวก ใช้ระยะติดตั้งเพียง 97 มม. เท่านั้น และสามารถปรับระยะการติด
ตั้งได้ถึง ±13 มม.

The exact exterior you want.

MINI UNIT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดพื้นที่ ในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน�้ำ และเพิ่มอิสระในการใช้ร่วมกับก๊อกน�้ำได้หลากหลาย
รุ่น ไม่ว่าจะเป็น SINGLE LEVER, THERMOSTAT หรือ TOUCH BUTTON อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปทรงตามความต้องการ
ได้หลากหลาย เช่น แบบทรงกลม หรือแบบทรงเหลี่ยม

Industry-leading miniaturization. Beauty in balance.
Approx. 87%

เราย่อส่วนให้อุปกรณ์นี้มีขนาดที่เล็กและกะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบและยังสามารถใช้งานได้
กับก๊อกน�้ำและฝักบัวที่หลากหลาย และยิ่งไปกว่าน้ั้นความบางของอุปกรณ์ท�ำให้ห้องน�้ำคุณไม่จ�ำเป็น
ต้องก่อผนังที่หนาเหมือนแต่ก่อน

154 THERMOSTAT SHOWERS

TX454SESMR

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำแบบปรับ
อุณหภูมิคงที่ พร้อมฝักบัวก้านแข็งและ
ฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)
ปกติ

พิเศษ

38,520.-

22,700.-

SHOWER COLUMNS

TBW01404T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่
พร้อมฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)
(WARM SPA)
ปกติ

พิเศษ

34,670.-

20,300.-

TBW01402T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่
พร้อมฝักบัวก้านแข็ง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)

ปกติ

พิเศษ

32,100.-

18,800.-

TBV01401TR

TBV01402TR

TX450SEV1

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

13,490.-

7,900.-

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

พิเศษ

14,770.-

8,700.-

TBW01303T

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า พรอมฝกบัวกานแข็ง
2 ฟงกชัน (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)
(WARM SPA)
ปกติ

พิเศษ

29,540.-

17,300.-

พิเศษ

NEW

NEW

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)
*MADE IN JAPAN

ก๊อกผสมส�ำหรับลงอ่างอาบน�้ำและยืนอาบ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)
*MADE IN JAPAN

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)
*MADE IN JAPAN

พิเศษ

13,870.-

8,450.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

ปกติ

พิเศษ

12,200.-

7,450.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

ปกติ

20,550.-

12,000.-

8,200.-

NEW

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

13,870.-

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า พรอมฝกบัวกานแข็ง
และฝกบัวสายออน 5 ฟงกชัน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)

TBV03427T

TBW02002T

ก๊อกผสมส�ำหรับยืนอาบน�้ำ
แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

TTMR305SMFK

TBV03429T

TBW01002T

ชุดฝกบัวกานแข็ง 2 ฟงกชัน
(ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)
(ขนาด : หัวฝักบัว 220 มม.)
(WARM SPA)

TBV03431T

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ
RAIN MODE

21,830.-

10,900.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

TTMR306SMFK

กอกผสมส�ำหรับยืนอาบนํ้า พรอมฝกบัวกานแข็ง
และฝกบัวสายออน 5 ฟงกชัน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)
ปกติ

พิเศษ
RAIN MODE

21,830.-

10,900.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

10,790.-

6,600.-

*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

ชุดฝกบัวกานแข็ง 2 ฟงกชัน
(ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)
(ขนาด : 210 x 210 มม.)
(WARM SPA)

พิเศษ

20,550.-

12,000.-
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OTHER FAUCETS

AERIAL
SHOWER

TX129L

กอกเดี่ยวอางลางหนา
ไมรวมสะดือปอปอัพ
(เฉพาะนํ้าเย็น)

ปกติ

ปกติ

พิเศษ
TTSH301C

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)
ปกติ

พิเศษ

11,820.-

6,400.-

TTSH301M

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)
ปกติ

พิเศษ
RAIN MODE

12,460.-

6,750.-

1,870.-

1,180.-

TS100N

TX109LP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
(เฉพาะนํ้าเย็น)

พิเศษ

กอกเดี่ยวอางลางหนา
ระบบปดอัตโนมัติ

2,960.-

ปกติ

1,720.-

พิเศษ

5,140.-

3,600.-

T23B13

TX130L

กอกเดี่ยวติดผนัง

ปกติ

พิเศษ

กอกเดี่ยวติดผนัง

1,540.-

ปกติ

1,060.-

พิเศษ

1,740.-

1,110.-

TTSH301A

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial
(ขนาด : หัวฝักบัว 250 มม.)
ปกติ

พิเศษ

13,100.-

7,050.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

ก๊อกน�้ำส�ำหรับฝักบัวอาบน�้ำ
(เฉพาะน�้ำเย็น)

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง

TS131B14(HM)

TS131B15(HM)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

TX402SPV1

Aerial Shower

TTSH302C

TTSH302J

TTSH302A

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน
(ขนาด : 250 x 250 มม.)

พิเศษ

14,130.-

7,630.-

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
(ขนาด : 250 x 250 มม.)

พิเศษ
RAIN MODE

14,770.-

7,980.-

RAIN MODE
RAIN & MASSAGE
RAINMODE
& MASSAGE MODE

พิเศษ

1,050.-

พิเศษ

1,550.-

1,060.-

พิเศษ

1,670.-

1,150.-

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง

พิเศษ

1,930.-

1,330.-

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial
(ขนาด : 250 x 250 มม.)

พิเศษ

15,410.-

8,280.-

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง
ส�ำหรับต่อสายยาง

TS114B14(HM)

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง

TS115B15(HM)

TS116B15(HM)

TS213

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ
MASSAGE MODEMASSAGE MODESPRAY MODE SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE
RAIN & SPRAY MODE

1,550.-

TS112B14(HM)

1,800.-

1,240.-

พิเศษ

2,510.-

1,720.-

กอกเดี่ยวกานปดติดผนัง

พิเศษ

2,440.-

1,680.-

กอกผสมระบบเปด-ปดดวยเขา

พิเศษ

46,870.-

33,000.-
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ACCESSORIES
*สินค้าในภาพไม่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย

160 G SERIES

L SERIES

ROUND

ROUND

YH902

ที่ใสกระดาษทิชชู
ปกติ

พิเศษ

3,340.-

1,950.-

YT902S6

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 600 มม.)
ปกติ

พิเศษ

3,600.-

2,100.-

YTT902

YRH902

หวงแขวนผา
ปกติ

พิเศษ

YT902S4

ตะขอแขวนผ้า
2,760.-

1,600.-

ปกติ

พิเศษ

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 450 มม.)
1,220.-

700.-

ปกติ

พิเศษ

3,210.-

1,880.-

YH406R

ที่ใสกระดาษทิชชู
ปกติ

พิเศษ

1,610.-

940.-

YTT406

YRH406

หวงแขวนผา
ปกติ

พิเศษ

ตะขอแขวนผ้า

1,030.-

600.-

YT406S6R

ปกติ

พิเศษ

770.-

450.-

YTS902B

YT406S4R

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 400 มม.)

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 610 มม.)

ราวแขวนผ้า 2 ชั้น
ความยาว : 610 มม.)

YT406W6C

YTS406B

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 600 มม.)

พิเศษ

11,940.-

6,980.-

พิเศษ

1,170.-

680.-

พิเศษ

1,350.-

790.-

พิเศษ

3,080.-

1,800.-

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 560 มม.)

พิเศษ

4,370.-

2,550.-

SQUARE

SQUARE

YH903

YTT903

ที่ใสกระดาษทิชชู

หวงแขวนผา

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

3,340.-

1,950.-

YRH903

ตะขอแขวนผ้า
ปกติ

พิเศษ

1,220.-

700.-

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 600 มม.)

พิเศษ

พิเศษ

11,940.-

6,980.-

YAS201C

YAT201C

ปกติ

ปกติ

ที่วางสบู่
2,760.-

1,600.-

พิเศษ

YAK201GC

YT903S4

ปกติ

ปกติ

ชั้นกระจกวางของ
(ความยาว : 600 มม.)

YTS903B
ปกติ

161

พิเศษ

5,010.-

2,900.-

2,050.-

1,200.-

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 450 มม.)

พิเศษ

3,210.-

1,880.-

YH408R

ที่วางแก้ว

พิเศษ

ที่ใสกระดาษทิชชู
1,720.-

990.-

YT903S6

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 600 มม.)
ปกติ

พิเศษ

3,600.-

2,100.-

ปกติ

พิเศษ

1,610.-

940.-

YRH408

YTT408

หวงแขวนผา
ปกติ

พิเศษ

ตะขอแขวนผ้า

1,320.-

780.-

ปกติ

พิเศษ

770.-

450.-

YT408S4R

YT408S6R

YT408W6C

YTS408B

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ราวแขวนผ้า (ความยาว : 400 มม.)

พิเศษ

1,170.-

680.-

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 610 มม.)

พิเศษ

1,350.-

790.-

ราวแขวนผ้า 2 ชั้น
(ความยาว : 610 มม.)

พิเศษ

3,080.-

1,800.-

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 560 มม.)

พิเศษ

4,370.-

2,550.-

EGO II SERIES

162 BASIC PLUS SERIES

TS708

ที่ใสกระดาษทิชชู
ปกติ

พิเศษ

1,880.-

1,110.-

TS707

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 640 มม.)
ปกติ

พิเศษ

2,030.-

1,210.-

TS709

DSD41

หวงแขวนผา
ปกติ

พิเศษ

TS715

ที่วางสบู่
1,530.-

910.-

ปกติ

พิเศษ

ตะขอแขวนผา
1,690.-

990.-

ปกติ

พิเศษ

TX703AESV1

TX703AES

TX702AES

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ที่ใส่กระดาษทิชชู

1,020.-

600.-

พิเศษ

ที่ใส่กระดาษทิชชู

2,570.-

1,650.-

พิเศษ

1,390.-

890.-

TX706AES

ห่วงแขวนผ้า

พิเศษ

ที่วางสบู่

1,550.-

ปกติ

990.-

พิเศษ

1,740.-

1,110.-

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 640 มม.)

ตะขอแขวนผ้า

TX704AES

TX705AES

TX701AES

TX726AES

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

TS716

พิเศษ

6,300.-

3,750.-

พิเศษ

ชั้นกระจก
(ความยาว : 500 มม.)

1,430.-

900.-

พิเศษ

3,470.-

2,210.-

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 660 มม.)

พิเศษ

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 660 มม.)

2,960.-

1,880.-

พิเศษ

7,320.-

4,670.-

03 SERIES

REI SERIES

TTAR702K
ที่ใสกระดาษทิชชู

ห่วงแขวนผ้า

TTAR703K

TTAR704K

TTAR705K

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1,220.-

780.-

TTAR706K

ที่วางแก้ว
ปกติ

พิเศษ

1,100.-

710.-

TTAR710K

พิเศษ

880.-

560.-

ที่วางสบู่

พิเศษ

1,100.-

700.-

ตะขอแขวนผ้า

พิเศษ

630.-

400.-

ปกติ

ปกติ

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 660 มม.)

4,110.-

2,410.-

พิเศษ

2,960.-

1,720.-

TTAR707K

TTAR708K

TTAR709K

ราวแขวนผ้า 2 ชั้น
(ความยาว : 610 มม.)

ราวแขวนผ้าเช็ดมือ
(ความยาว : 210 มม.)

TX702ARS

TX702ARR

TX703ARS

TX703ARR

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ชั้นกระจกวางของ
(ความยาว : 537 มม.)

พิเศษ

2,440.-

1,570.-

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 610 มม.)

พิเศษ

1,260.-

810.-

พิเศษ

2,190.-

1,400.-

พิเศษ

2,700.-

1,580.-

TX704ARS

ปกติ

ปกติ

2,570.-

TX701ARR

พิเศษ

ตะขอแขวนผ้า

3,990.-

TX701ARS

ราวแขวนผ้า
(ความยาว : 660 มม.)

ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า
(ความยาว : 660 มม.)

พิเศษ
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พิเศษ

1,610.-

940.-

ราวแขวนผ้าเช็ดมือ
(ความยาว : 210 มม.)

พิเศษ

2,190.-

1,280.-

TX704ARR

ตะขอแขวนผ้า
ปกติ

พิเศษ

1,480.-

870.-

ที่ใส่กระดาษทิชชู

พิเศษ

2,190.-

1,280.-

ที่ ใส่กระดาษทิชชู่

พิเศษ

1,420.-

830.-

SUPPLEMENTARY FITTINGS

164 OTHER ACCESSORIES

GS714W

DS716W

ที่ใส่กระดาษทิชชู
ปกติ

พิเศษ

YH116

ที่ ใส่กระดาษทิชชู่ (สแตนเลส)

5,780.-

ปกติ

3,350.-

พิเศษ

TX728AEZ

ที่ ใส่กระดาษทิชชู (สแตนเลส)

4,240.-

ปกติ

2,650.-

พิเศษ

TS125R

ที่ใส่สบู่เหลวชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
(ความยาวของก้าน 105 มม.)

ที่ ใส่สบู่เหลวชนิดติดผนังปุ่มกด

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

4,090.-

2,850.-

พิเศษ

2,880.-

1,990.-

1,660.-

1,150.-

T6JV2N

สะดืออางลางหนาชนิดปอปอัพ
(ไมมีรูนํ้าลน)
ปกติ

พิเศษ

1,130.-

740.-

TS610A

ทอนํ้าทิ้งพรอมสะดืออางลางหนา
(ความยาว : 340 มม.)
ปกติ

พิเศษ

4,430.-

3,100.-

T6JV6

สะดืออางลางหนาชนิดปอปอัพ
(มีรูนํ้าลน)

สะดืออางลางหนาชนิดดึงลอค

TS611(HM)

TS300(HM)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1,130.-

740.-

พิเศษ

580.-

410.-

ชุดต่อสะดือเข้ากับท่อนํ้าทิ้ง TOTO
ส�ำหรับ T6JV2N, T6JV6

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1,520.-

1,060.-

พิเศษ

1,130.-

790.-

TS303AX(HM)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

2,950.-

THX20MCRB

พิเศษ

TX1BN

สายฉีดช�ำระ (โครเมียม)

ตะแกรงกันกลิ่น

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1,670.-

980.-

พิเศษ

2,190.-

1,500.-

TX277S

วาลวเปด-ปดนํ้า พรอมสายนํ้าดี
ปกติ

พิเศษ

1,260.-

870.-

620.-

ทอนํ้าทิ้งส�ำหรับอางลางหนา
(ความยาว : 240 มม.)

ทอนํ้าทิ้งส�ำหรับอางลางหนาแบบทอตรง
(ความยาว : 390 มม.)

4,190.-

880.-

TS303A(HM)

ทอนํ้าทิ้งส�ำหรับอางลางหนา แบบทอตรง
(ความยาว : 240 มม.)

TS612AX(HM)

พิเศษ

พิเศษ

TS612A(HM)

TX728AEV1Z

ที่ใส่สบู่เหลวชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
(ความยาวของก้าน 150 มม.)

สะดืออางลางหนาชนิดดึงลอค แบบทอตรง

1,670.-

1,170.-

S411TT

พิเศษ

390.-

270.-

ทอนํ้าทิ้งส�ำหรับอางลางหนา
(ความยาว : 340 มม.)

พิเศษ

1,290.-

900.-

TX277SV1

HAP004A-F

HAP004A

ปกติ

ปกติ

ปกติ

วาลวเปด-ปดนํ้า

พิเศษ

940.-

650.-

วาล์วเปิด-ปิดน�้ำ พร้อมสายน�้ำดี

พิเศษ

1,030.-

710.-

วาล์วเปิด-ปิดน�้ำ

พิเศษ

840.-

580.-
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SELF POWER
ก๊อกน�้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO ไม่จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้า แต่จะใช้พลังงานจากการไหล
ของน�้ำที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวชาร์ตแบตเตอรี่ให้ก๊อกน�้ำท�ำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการดูแลรักษา
ประโยชน์ที่ได้รับ
ง่ายต่อการใช้งาน, ไม่ต้องสัมผัสก๊อกขณะใช้งาน, ไม่ต้องใช้พลังงานภายนอก, ประหยัดพลังงาน

PUBLIC

Micro Sensor

เซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่ถูกฝังที่ปากก๊อก
เพือ่ การตรวจจับความเคลือ่ นไหวทีแ่ ม่นย�ำ

Aerated Water

ช่วยประหยัดน�้ำได้ถึง 50%

Solenoid Valve

วาล์วเปิด-ปิดน�้ำ ท�ำงานโดยใช้กระแส
ไฟฟ้าจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า

*สินค้าในภาพบางรายการไม่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย

Power Generator

กระแสน�้ำผันเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าในตัว

168 AUTO FAUCETS

TOILET (FOR PUBLIC)

TTLA101K-AC

TTLA101K-BE

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์
แบบใช้แบตเตอรี่
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
แบบใช้แบตเตอรี่
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

TTLA102K-BE

TEN12ENK-EC

TEN12ENK-AC

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

10,280.-

5,850.-

พิเศษ

9,630.-

5,490.-

TTLA102K-AC

พิเศษ

10,280.-

5,850.-

พิเศษ

9,630.-

5,490.-

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดน�้ำ 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

21,190.-

12,500.-
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ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดน�้ำ 1.5 ลิตร/นาที

พิเศษ

18,620.-

11,000.-

CWT705

โถสุขภัณฑ
ระบบช�ำระลาง : Siphon-Jet ใชนํ้า 6 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 280 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC385VS
ปกติ

พิเศษ

16,050.-

6,900.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์วส�ำหรับโถสุขภัณฑ์ TS401NS,
TS404NSK

CWT708

โถสุขภัณฑแขวนผนัง (ส�ำหรับฟลัชวาลว)
ระบบช�ำระลาง : Siphon-Jet ใชนํ้า 6 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 155 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งรุน TC365
ปกติ

พิเศษ

21,330.-

9,900.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์วส�ำหรับโถสุขภัณฑ์ TS401NS,
TS404NSK และ Inlet Pipe (4R016XK)

CWT822NJT1

โถสุขภัณฑแขวนผนัง (ส�ำหรับฟลัชวาล์ว)
ใชนํ้า 6 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 220 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC281SJ
ปกติ

พิเศษ

19,910.-

9,400.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์วส�ำหรับโถสุขภัณฑ์ TS412

CWT824NPJT1

โถสุขภัณฑตั้งพื้น (ส�ำหรับฟลัชวาล์ว)
ใชนํ้า 6 ลิตร
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 180 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุน TC282SJ
ปกติ

21,790.-

พิเศษ

10,900.-

*ไม่รวมฟลัชวาล์วส�ำหรับโถสุขภัณฑ์ TSV406NL

TOILET FLUSH VALVE

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

TEN12ANK-AC

TEN40ANK-EC

TEN40ANK-AC

DLE110A2NK-EC

DLE110A2NK-AC

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

TEN12ANK-EC

พิเศษ

17,980.-

10,600.-

พิเศษ

15,410.-

9,100.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

15,410.-

9,080.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

พิเศษ

12,840.-

7,550.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

19,910.-

13,900.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

พิเศษ

17,340.-

12,100.-

TS401NS

ฟลัชวาลวโถสุขภัณฑทอตรง
ใช้น�้ำ 8 ลิตร

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อตรง
ใช้น�้ำ 6 ลิตร

ฟลัชวาลว์โถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง
ใช้น�้ำ 8 ลิตร

TS401NLK

TS404NLK

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

DLE110A1NK-AC

DLE117ANK-EC

DLE117ANK-AC

DLE105ANK-EC

DLE105ANK-AC

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

DLE110A1NK-EC

พิเศษ

18,620.-

13,000.-

พิเศษ

16,050.-

11,200.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

19,260.-

11,400.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

พิเศษ

16,700.-

9,880.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
สร้างพลังงานในตัวเอง
ประหยัดนํ้า 2 ลิตร/นาที

พิเศษ

17,980.-

10,600.-

6,420.-

4,500.-

TS404NSK

พิเศษ

6,420.-

4,500.-

พิเศษ

6,420.-

4,500.-

กอกเดี่ยวเซ็นเซอร
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ประหยัดนํ้า 1.5 ลิตร/นาที

พิเศษ

15,410.-

9,120.-

TSV406NL

TS412

ปกติ

ปกติ

ฟลัชวาลวโถสุขภัณฑชนิดฝงผนัง

พิเศษ

8,090.-

5,700.-

ฟลัชวาลวเซ็นเซอรโถสุขภัณฑ
ชนิดฝงผนัง (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

51,810.-

36,000.-

TV1R

อุปกรณปองกันนํ้ายอนกลับ
ปกติ

พิเศษ

1,350.-

950.-

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง
ใช้น�้ำ 6 ลิตร

พิเศษ

6,420.-

4,500.-

SENSOR INTEGRATED URINALS
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USWN900AS

USWN902AS

ปกติ

ปกติ

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง
พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว
และระบบ EWATER+
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ขนาด : 380 x 420 x 920 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

URINALS

พิเศษ

79,610.-

42,100.-

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง
พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว
และระบบ EWATER+
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ขนาด : 380 x 390 x 660 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

พิเศษ

78,320.-

40,700.-

USWN900AE

USWN902AE

ปกติ

ปกติ

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

60,350.-

30,200.-

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

59,060.-

29,000.-

USWN900A

USWN902A

ปกติ

ปกติ

(แบตเตอรี่)

พิเศษ

59,060.-

29,500.-

(แบตเตอรี่)

พิเศษ

57,780.-

28,400.-

USWN925AS

UFS910W

ปกติิ

ปกติิ

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง
พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว
และระบบ EWATER+
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ขนาด : 306 x 400 x 590 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

พิเศษ

75,760.-

37,500.-

USWN925AE
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
ปกติ

พิเศษ

56,500.-

28,100.-

USWN925A
(แบตเตอรี่)
ปกติ

พิเศษ

55,220.-

27,500.-

โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น
พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว
(สร้างพลังงานในตัวเอง)
ขนาด : 410 x 420 x 1155 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

พิเศษ

82,180.-

43,500.-
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172 URINALS

UW508W/F

โถปสสาวะชายแบบตั้งพื้น
ชนิดทอนํ้าเขาดานบน
ขนาด : 340 x 360 x 890 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

19,520.-

10,300.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

URINAL FLUSH VALVE

UW350HJT1W/F

โถปสสาวะชายแบบแขวนผนัง
ชนิดทอนํ้าเขาดานหลัง
ขนาด : 370 x 360 x 735 มม.
ปกติ

พิเศษ

17,340.-

9,150.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

UW447HJT1W/F

โถปสสาวะชายแบบแขวนผนัง
ชนิดทอนํ้าเขาดานหลัง
ขนาด : 444 x 356 x 685 มม.
ปกติ

พิเศษ

15,540.-

6,850.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

UW447JT1W/F

โถปสสาวะชายแบบแขวนผนัง
ชนิดทอนํ้าเขาดานบน
ขนาด : 444 x 356 x 685 มม.
ปกติ

พิเศษ

15,540.-

TS401DUFK

TS404DUFK

TS403S(HM)

TS402S(HM)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชาย
(ใช้น�้ำ 8 ลิตร)

พิเศษ

6,960.-

4,900.-

ฟลัชวาวล์โถปัสสาวะชาย
(ใช้น�้ำ 6 ลิตร)
6,170.-

พิเศษ

4,300.-

6,850.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด ทอดัด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)

พิเศษ

4,990.-

3,490.-

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด ทอดัด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)

พิเศษ

2,600.-

1,850.-

TS403P(HM)

TS402P(HM)

ปกติ

ปกติ

ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด ทอตรง
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)

พิเศษ

4,990.-

3,490.-
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ฟลัชวาลวโถปสสาวะชายชนิดกด ทอตรง
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)

พิเศษ

2,600.-

1,850.-

URINAL SENSOR FLUSH VALVE

TTUE601DC1

TTUE601DC2

TTUE601DC3

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านบน แบบถ่านอัลคาไลน์

พิเศษ

12,840.-

8,900.-

โถปสสาวะชายแบบแขวนผนัง
ชนิดทอนํ้าเขาดานบน
ขนาด : 260 x 350 x 675 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

10,150.-

4,860.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

UW904B

โถปสสาวะชายแบบแขวนผนัง
ชนิดทอนํ้าเขาดานหลัง
ขนาด : 260 x 350 x 675 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ปกติ

พิเศษ

10,150.-

4,860.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

U104W/F

โถปสสาวะชาย
ชนิดทอนํ้าเขาดานบน
ขนาด : 320 x 340 x 540 มม.
ปกติ

พิเศษ

5,400.-

2,850.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

U57W/F

โถปสสาวะชาย
ชนิดทอนํ้าเขาดานบน
ขนาด : 330 x 310 x 605 มม.
ปกติ

พิเศษ

3,100.-

11,690.-

8,100.-

พิเศษ

11,690.-

8,100.-

TTUE601AC2

TTUE601AC3

ปกติ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

14,130.-

9,800.-

5,910.-

*ราคาไมรวมฟลัชวาลวและอุปกรณ

พิเศษ

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์
พร้อม Inlet Spud

TTUE601AC1

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านบน (ใช้ไฟฟ้า 220V)

UW904

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์

TS446DC

ฟลัชวาลวเซ็นเซอรโถปสสาวะชาย
แบบถานอัลคาไลน
ปกติ

พิเศษ

9,380.-

6,600.-

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านหลัง (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

12,970.-

9,000.-

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
ชนิดน�้ำเข้าด้านหลัง (ใช้ไฟฟ้า 220V)
พร้อม Inlet Spud

พิเศษ

12,970.-

9,000.-

HAND DRYERS
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HAND DRYERS

HAND DRYERS

มีลักษณะการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่ยื่นมือเข้าไปที่ระยะเซ็นเซอร์ของเครื่องเป่ามือ เครื่องจะเป่ามือให้แห้งภายใน 3-5 วินาที ส�ำหรับการเป่าแบบ Double
High Speed และเครื่องจะหยุดท�ำงานทันที เมื่อน�ำมือออกมาจากเครื่องเป่ามือ ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้กระดาษทิชชูซึ่งจะก่อให้เกิดขยะและท�ำลายทรัพยากร
ธรรมชาติให้น้อยลงอีกด้วย
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากผลส�ำรวจผูใ้ ช้งานจ�ำนวน 1,000 คนต่อปี
(ล้านบาท)

ใช้กระดาษทิชชู

เพิ่มของเสียมากยิ่งขึ้น

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

ลดการใช้กระดาษ
ช่วยรัักษา
สิ่งแวดล้อม
ใช้เครื่องเป่ามือ

ลดการใช้ทรัพยากร

ลดการเกิด

CO2
11.0t

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

เท่ากับจ�ำนวนเงิน

1.1 ล้านบาท/ปี
ใช้กระดาษทิชชู

Double Speed Hand Dryer

ระยะเวลา
การเป่าแห้งแบบ
High Speed

แบบ Double High Speed
ใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาที

รูปแบบ

ขนาดกะทัดรัด สวยงาม
และง่ายต่อการติดตั้ง

ระยะเวลาการเป่าแห้ง
TYC423WC

TYC322W

ปกติ

ปกติ

เครื่องเปามือ Double High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

51,360.-

27,500.-

เครื่องเปามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

3-5 sec.

5-9 sec.

Double High Speed

High Speed

14,130.-

9,000.-

TYC322M

TYC322WF

TYC122W

ปกติ

ปกติ

ปกติ

เครื่องเปามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

16,700.-

10,600.-

เครื่องเปามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

12,840.-

8,150.-

เครื่องเปามือ (ใช้ไฟฟ้า 220V)

พิเศษ

10,280.-

6,500.-

CONTACT US
TOTO Technical Center Bangkok

อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 12 South Wing
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
2

3

เปิดท�ำการ. วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา. 8.00-17.00 น.
โทร. 02-117-9520
แฟกซ์. 02-117-9527
https://th.toto.com
www.facebook.com/TOTO1917

TOTO Technical Center Bangkok ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจกลไกการท�ำงานภายในของสินค้าได้อย่างง่ายดาย รวมถึง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะท�ำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ TOTO คิดค้นวิจัยและพัฒนาขึ้น มากไปกว่านั้นผู้ชมจะเห็นถึง
ความแตกต่างของสุขภัณฑ์ TOTO จากการได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงภายในห้อง Experience Room
TOTO Technical Center Bangkok is designed to enable visitors to better understand the internal mechanism
of TOTO products as well as new technologies. Visitors will be able to understand the benefits of TOTO
technologies, innovation and the differences through hands-on experience in the experience rooms.

