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S M A R T
สุขภัณฑ์กะรัต และ ก๊อกน้ำแองเกิลฟิลด์ Promotion



*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดหรือสีที่ ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไ่ม่อยู่ ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าว **เฉพาะบางรุ่นสุขภัณฑ์

ราคาคุ้มค่า

ทรัพยากรคุ้มค่า

คุณภาพคุ้มค่า
สุขภัณฑ์กะรัตผลิตจากวิเทรียส ไชน่า ซ่ึงเป็น
เซรามิคชั้นดี คุณภาพสูง ผ่านกระบวนการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และคงคุณภาพคู่คนไทยมา
นานกว่า 30 ปี

ด้วยประสิทธิภาพการชำาระล้างระบบ Siphonic 
Washdown ที่สะอาด หมดจด ทำาให้คุณหมดกังวล
กับปัญหาการชำาระล้างหลายรอบ ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สุขภัณฑ์กะรัตคำานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแลดล้อม 
ดังนั้น จึงคิดค้นนวัตกรรมการประหยัดน้ำาและ
เป็นผู้นำาในการผลิตสุขภัณฑ์ท่ีใช้น้ำาเพียง 3.75 ลิตร 
(ทำาให้ช่วยประหยัดน้ำาถึง 38%) โดยไม่ลดทอน
ประสิทธิภาพในการชำาระล้าง

สุขภัณฑ์กะรัตมีโรงงานการผลิตอยู่ใน
ประเทศไทย และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ภายในประเทศ จึงทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ลดค่าส่วนต่าง ทำาให้สินค้ามีราคาที่
มีมาตรฐานสมเหตุสมผล

นิยามแห่งความคุ้มค่า
ของสุขภัณฑ์กะรัต

ประสิทธิภาพคุ้มค่า

สุขภัณฑ์กะรัต
มั่นใจในคุณภาพ
www.karatsanitaryware.com

...เหตุผลง่ายๆ ทำ�ไมถึงต้องเป็นสุขภัณฑ์ กะรัตWHY KARAT ?
Smart to Save / ประหยัดน้ำาประหยัดเงิน

Smart to Use / เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพ

Smart to Fit / ลงตัวทุกองค์ประกอบพื้นที่

เนื้อเซรามิกคุณภาพคงทน

ชำาระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย

ครบครันด้วยมาตรฐาน 

ประหยัดน้ำาสูงสุด

นั่งสบาย ไม่เมื่อยล้า

38 % 

ประหยัดน้ำาได้

3.7575 
สุขภัณฑ์กะรัต

ลิตร

ปริมาณน้ำาที่ประหยัดได้ต่อปีปริมาณน้ำาใช้ต่อการชำาระ 1 ครั้ง (คำ�นวนจ�กบ้�นขน�ด 4 คน กดชำ�ระเฉลี่ย 4 ครั้ง/วัน/คน)

สุขภัณฑ์กะรัต มีแนวคิดในก�รสร้�งสรรค์ออกแบบสุขภัณฑ์ เพ่ือให้ตอบรับกับรูปแบบก�รใช้ง�นท่ีหล�กหล�ย
ท้ังในเร่ืองของก�รดีไซน์และเทคโนโลยีก�รประหยัดน้ำ� โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม กะรัตจึงมุ่งเน้น
ก�รพัฒน�สินค้�ให้มีก�รประหยัดน้ำ� แต่ยังคงประสิทธิภ�พก�รชำ�ระล้�งที่หมดจดไว้อย่�งสมบูรณ์แบบ

เราจึงเป็นผู้นำาในการผลิตสุขภัณฑ์ที่ ใช้น้ำาเพียง 3.75 ลิตร

เซร�มิคเนื้อดีของสุขภัณฑ์กะรัตได้รับก�รเผ�
ที่อุณหภูมิสูง ทำ�ให้มีค่�ดูดซึมน้ำ�ต่ำ� จึงไม่เป็น
แหล่งสะสมของเชื้อร�และแบคทีเรีย 

ตอบโจทย์ทุกฟังก์ช่ันก�รใช้ง�น ด้วยก�รออกแบบ
ที่เรียบง่�ย ทันสมัย เข้�กับทุกสไตล์ก�รตกแต่ง
ในห้องน้ำ�

สุขภัณฑ์กะรัต ได้ก�รรับรองทั้ งม�ตรฐ�น 
ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (มอก.) ฉล�กเขียวและ
ม�ตรฐ�น ISO 

ออกแบบโดยคำ�นึงถึงสรีระของผู้ใช้ง�นเป็นหลัก
โดยผ่�นก�รวิจัยเพื่อให้ได้คว�มสูงที่เหม�ะกับ
คนเอเชีย และไม่เมื่อยล้�ขณะใช้ง�น

ระบบชำ�ระล้�งประสิทธิภ�พสูงของสุขภัณฑ์กะรัต 
ทำ�ให้หมดกังวลกับก�รชำ�ระล้�งหล�ยรอบ

ด้วยสไตล์ก�รออกแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย ก�รติดตั้งและดูแลรักษ�ง่�ย ลงตัวกับห้องน้ำ�ทุกสไตล์ ทำ�ให้สุขภัณฑ์กะรัตและก๊อกน้ำ�
แองเกิลฟิลด์เป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ยได้อย่�งลงตัว ให้คว�มรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่
ใช้ง�นและได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้บริโภคม�เป็นเวล�น�นกว่� 30 ปี  

ประหยัดได้            9   / 

/ 

/ 

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ประหยัดได้           36

ประหยัดได้    13,140
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สุขภัณฑ์กะรัต คือคำ�ตอบของคว�มลงตัวที่ถูกออกแบบม�เพื่อตอบสนองกับคว�มสบ�ยและคว�มโดดเด่น
ของทุกสไตล์ก�รตกแต่งห้องน้ำ� ด้วยรูปทรงที่ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย ฟังก์ชันในก�รใช้ง�นที่ง่�ย ผส�นเทคโนโลยี
ก�รประหยัดน้ำ�ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำ�ให้สุขภัณฑ์กะรัตคือที่สุดแห่งคว�มคุ้มค่�และเป็นม�กกว�่สุขภัณฑ์ทั่วไป

*คุณสมบัติข้�งต้นเป็นคุณสมบัติในบ�งรุ่นของผลิตภัณฑ์

ดีไซน์ของโถแบบไร้ขอบ (Rimless Design)
ขอบโถแบบ Rimless ช่วยให้น้ำ�ไหลได้รอบขอบโถ ทำ�ให้ก�รชำ�ระล้�งภ�ยในโถสุขภัณฑ์เป็นเรื่องง่�ยด�ย

ระบบชำ�ระล้�งทรงพลัง
ช่วยให้ชำ�ระล�้งได้อย่�งสะอ�ดหมดจด หมดกังวลกับก�รชำ�ระหล�ยรอบ

เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย
โถสุขภัณฑ์กะรัตแบบไร้ขอบ ง่�ยต่อก�รเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด ลดก�รสะสมของเชื้อโรค

WHY KARAT ?
Rimless Design ดีอย่�งไร
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

สุขภัณฑ์กะรัตและก๊อกน้ำ�แองเกิลฟิลด์ระบบไร้สัมผัส
Touchless Toilet and Sensor Faucet

K-99192X-TF-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไพน์ ทัชเลส
ปกติ 19,688.-
พิเศษเพียง 7,150.-

K-20923X-CP
ก๊อกเดี่ยวอ�่งล้�งหน้�ระบบเซ็นเซอร์ 
รุ่น โอเวีย
ปกติ 9,652.-
พิเศษเพียง 3,290.-

K-20923X-BL
ก๊อกเดี่ยวอ่�งล�้งหน้�ระบบเซ็นเซอร์ 
รุ่น โอเวีย
ปกติ 10,058.-
พิเศษเพียง 3,990.-

K-21926X-TF-WK        
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไอริส ทัชเลส
ปกติ 22,674.-
พิเศษเพียง 8,290.-

RIMLESS
DESIGN

3/4.8
LITERS

3/4.5
LITERS

INVISIBLE 
SENSOR

TOUCHLESS
FLUSH

TOUCHLESS
FLUSH

INVISIBLE 
SENSOR
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R I M L E S S  B O W L  T O I L E T

Iva One-Piece Toilet
K-31226X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไอว่�



R I M L E S S 
B O W L

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

K-31226X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไอว�่
ปกติ 18,832.-
พิเศษเพียง 6,490.-

NEW ARRIVAL

RIMLESS
DESIGN

GENTLE CLOSE COMFORTPOWERFUL
FLUSHING

WATER
SAVING

3/4.5
LITERS

Rimless Bowl
ช่วยให้น้ำ�ไหลได้รอบขอบโถและ
ให้ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเป็นเรื่องง�่ย 
แม้ด้�นในตัวโถสุขภัณฑ์

Large Comfort Seat
ดีไซน์โถสุขภัณฑ์แบบหน้�ย�ว 
นั่งสบ�ย เหม�ะกับทุกสรีระ

Dual Flush
ใช้น้ำ�เพียง 3 ลิตร สำ�หรับก�รชำ�ระ
แบบเบ� และ 4.5 ลิตร สำ�หรับก�ร
ชำ�ระแบบหนัก

Prevents Lid and Seat
ฝ�รองนั่งแบบกันกระแทก ติดตั้ง
จ�กด้�นบน ถอดทำ�คว�มสะอ�ด
ง่�ย

More Convenient
ปุ่มกดชำ�ระขน�ดใหญ่ ดีไซน์
สวยง�ม สะดวกในก�รใช้ง�น

Easy Cleaning
ปกปิดรอยท่อด้�นหลัง ทำ�ให้ง่�ย
ต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

Integrated
Toilet
สุขภัณฑ์พร้อมฝ�รองน่ัง
อเนกประสงค์

KARAT INTEGRATED TOILET
MODERN SMART COLLECTION

K-20841X-TMB-WK        
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ�้ รุ่น เมเปิล พลัส
ปกติ 10,005.-
พิเศษเพียง 4,095.-

3/4.5
LITERS

K-75750X-TMB-WK        
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
พร้อมฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้� รุ่น เฟิร์น พลัส
ปกติ 9,663.-
พิเศษเพียง 3,990.-

3/4.5
LITERS

K-25990X-WK        
ฝ�รองนั่งอเนกประสงค์
แบบไม่ใช้ไฟฟ้� รุ่น เฟรช
ปกติ 3,735.-
พิเศษเพียง 1,590.-

Adjustable Wand
ก้�นฉีดชำ�ระส�ม�รถปรับได้
เพื่อคว�มสะดวกในก�รใช้ง�น

Rear
ก้�นฉีดชำ�ระด�้นหลัง
ส�ยน้ำ�นุ่มนวล

Gentle Close
ฝ�รองนั่งแบบกันกระแทก 
เปิด-ปิดนุ่มนวล

Lady Wand
ก้�นฉีดชำ�ระด้�นหน�้
สำ�หรับสุภ�พสตรี

NO ELECTRICITY

EASY
INSTALLATION
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

One-Piece
Toilet

สุขภัณฑ์แบบช้ินเดียว

K-26065X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น จูบีลี่ ทู
ปกติ 21,818.-
พิเศษเพียง 7,990.-

K-21924X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไอวี่
ปกติ 19,474.-
พิเศษเพียง 7,410.-

K-72479X-C-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น มูนสโตน ทู
ปกติ 19,474.-
พิเศษเพียง 7,410.-

RIMLESS
DESIGN

4.5
LITERS

K-99192X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไพน์
ปกติ 17,227.-
พิเศษเพียง 5,990.-

K-21926X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ไอริส
ปกติ 20,223.-
พิเศษเพียง 7,510.-

RIMLESS
DESIGN

3/4.8
LITERS

3/4.5
LITERS

4.5
LITERS

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

4.8
LITERS

GENTLE 
CLOSE

ฉล�ดเลือกในแบบชีวิตที่ดีกว่�
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

Two-Piece
Toilet
สุขภัณฑ์แบบสองช้ิน

K-99193X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ไพน์
ปกติ 10,679.-
พิเศษเพียง 4,390.-

K-31145X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น วิลโลว์
ปกติ 7,276.-
พิเศษเพียง 2,930.-

K-75750X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เฟิร์น
ปกติ 7,512.-
พิเศษเพียง 3,210.-

K-45535X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โอเอซิส
ปกติ 6,741.-
พิเศษเพียง 2,560.-

3/4.5
LITERS

3/4.5
LITERS

4.5
LITERS

K-20841X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เมเปิล
ปกติ 8,015.-
พิเศษเพียง 3,340.-

K-31147X-S-WK
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ซีด�ร์
ปกติ 6,966.-
พิเศษเพียง 2,590.-

3/4.8
LITERS

3/4.5
LITERS

3/4.8
LITERS

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

GENTLE 
CLOSE

ฉล�ดเลือกในแบบชีวิตที่ดีกว่�
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

K-24514X-1-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน รุ่น ซีด�ร์
ปกติ 2,237.-
พิเศษเพียง 1,300.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-21135X-1-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน รุ่น เรนโบว์ ทู
ปกติ 1,605.-
พิเศษเพียง 780.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-45355X-1-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน รุ่น ซอเรนโต
ปกติ 1,916.-
พิเศษเพียง 1,110.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-24621X-1-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน รุ่น คิวบ์
ปกติ 1,402.-
พิเศษเพียง 650.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-24499X-1-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวน รุ่น แซฟไฟร์ ทู
ปกติ 1,702.-
พิเศษเพียง 795.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-20843X-1-WK / K-20844X-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนผนัง
พร้อมข�รองอ�่งแบบสั้น รุ่น เฟิร์น
ปกติ 4,495.-
พิเศษเพียง 2,290.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

K-23885X-1-WK / K-23886X-WK
อ่�งล้�งหน้�แบบแขวนผนัง
พร้อมข�รองอ่�ง
รุ่น แคสเชีย
ปกติ 3,350.-
พิเศษเพียง 1,450.-
*ร�ค�ไม่รวมก๊อกน้ำ�และสะดืออ่�ง

Lavatories
อ่�งล้�งหน้�
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5554

     ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แองเกิลฟิลด์เป็นแบรนด์
ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านสุขภัณฑ์ห้องน้ำา ทั้งใน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยแนวความคิดท่ีเน้นคุณภาพและราคา
ที่เป็นมิตร นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์ ยังสะท้อนถึงความ
เป็นเลิศด้านฝีมือการออกแบบและนวัตกรรมล้ำาสมัย รวมถึงคุณภาพเหนือ
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบทุกชิ้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ
และความคงทน

     แองเกิลฟิลด์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ ในปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีการนำาเอาวัสดุภัณฑ์วิเทรียสไชน่า และความรู้ความชำานาญ
ด้านก๊อกน้ำา เข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลที่ได้จากความสัมพันธ์ดังกล่าวคือการขยายธุรกิจไปสู่ส่วนอื่นๆ ของทวีปเอเชีย 
ทำาให้แบรนด์แองเกิลฟิลด์กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็ว

แองเกิลฟิลด์ENGLEFIELD

เพราะคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับห้องน้ำา
คุณจึงพบความสุขได้ตลอดเวลา

วาล์วเซรามิคผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไม่่่ต่ำากว่า 350,000 ครั้ง
เหนือมาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3.5 เท่า

ความหนาของชั้นผิวเคลือบนิกเกิล และโครเมี่ยมหนากว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง 2 เท่า ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำาเกลือนานกว่า
มาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า

Water Saving  อุปกรณ์เติมอากาศติดตั้งที่ปากก๊อกน้ำา (Aerator) 

นำาเข้าจากประเทศเยอรมนี ช่วยให้ประหยัดน้ำามากขึ้น น้ำาเป็นฟอง 

นุ่มมือ ลดเสียงน้ำา และทำาความสะอาดได้ง่าย 

ใช้งานคงทน ไม่รั่วซึม

วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด

วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก

(Ceramic Valve System)

(Ceramic Cartridge System)

แบรนด์ชั้นนำ�
จ�กนิวซีแลนด์

มั่นใจในคุณภ�พ
และคว�มทนท�น

ผลิตจ�กทองเหลือง 
คุณภ�พสูง

ก๊อกน้ำาและฝักบัวแองเกิลฟิลด์ทุกรุ่น
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

มอก. 2066-2552 
มอก.2067-2552

มั่นใจ..กับสีผิวเคลือบ ที่ทนทาน ไม่หลุดลอก

มั่นใจ..ในประสิทธิภาพใหม่ กับอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำา

มั่นใจ..ไม่รั่วซึม รับประกันวาล์วตลอดการใช้งาน

จากแองเกิลฟิลด์
เทคโนโลยีคุณภาพ

ปากกรองน้ำา แบบ PCA* 
(Pressure Compensating Aerator)
ควบคุมแรงดันน้ำาให้คงที่ ช่วยประหยัดน้ำา
มากกว่าปากกรองน้ำาธรรมดาถึง 30%

ปากกรองน้ำา (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำา สัมผัสนุ่มมือ ประหยัดน้ำา
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

PCA AeratorWater Saving

Solid Brass

Low Lead

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง

Ceramic Valve System
วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด

Ceramic Cartridge System
วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก

Adjustable Aerator
ปากก๊อกน้ำาสามารถปรับทิศทางได้*

ก๊อกน้ำาที่มีค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในระดับต่ำา
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ผิวเคลือบหนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า 
ทำาให้ไม่เป็นสนิม

ผิวเคลือบหนากว่า

ก๊อกน้ำาแองเกิลฟิลด์ผิวเคลือบคงทน

เซรามิควาล์ว

ผลิตจากทองเหลือง

แบรนด์ชัั้นนำาจากประเทศนิวซีแลนด์
ผิวเคลือบนิเกิลและโครเมี่ยม 
หนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า 
ไม่หลุดล่อนและไม่เป็นสนิม

คงทนไม่รั่วซึม รับประกันวาล์ว
ตลอดอายุการใช้งาน

คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง

ปากกรองน้ำาแบบเติมอากาศ
ปากกรองน้ำา (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำา สัมผัสนุ่มมือ 
ประหยัดน้ำามากขึ้น  เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

ก๊อกน้ำาแองเกิลฟิลด์
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)
มอก. 2067-2552 
(ก๊อกน้ำาสำาหรับเครื่องสุขภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำา)

*เฉพาะบางรุ่น
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

Handshower
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน

K-26718X-BL
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ
รุ่น อลิเซีย
ปกติ 3,414.-
พิเศษเพียง 1,590.-

K-76765X-CP
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 4 ระดับ 110 มม.
รุ่น บีท
ปกติ 2,686.-
พิเศษเพียง 1,290.-

K-26718X-CP
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ
รุ่น อลิเซีย
ปกติ 2,140.-
พิเศษเพียง 1,090.-

K-27722X-CP
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ
รุ่น เฟรช
ปกติ 1,830.-
พิเศษเพียง 890.-

K-32547X-BL
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ 
รุ่น ไพน์ ทู
ปกติ 3,243.-
พิเศษเพียง 1,490.-
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*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

K-98096X-4-BL
ก๊อกเดี่ยวอ�่งล้�งหน้�แบบก้�นโยก 
รุ่น โอเวีย
ปกติ 3,895.-
พิเศษเพียง 2,190.-

K-26718X-BL
ชุดฝักบัวส�ยอ่อน 3 ระดับ
รุ่น อลิเซีย
ปกติ 3,414.-
พิเศษเพียง 1,590.-

K-16953X-BL
ชุดท่อน้ำ�ทิ้งอ่�งล้�งหน้�แบบกระปุก 
(ย�ว 39 ซม.)
ปกติ 2,590.-
พิเศษเพียง 1,490.-

K-98078X-4-BL
ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�สำ�หรับฝักบัว
รุ่น โอเวีย
ปกติ 3,885.-
พิเศษเพียง 1,990.-

K-11683X-BL
สะดืออ�่งล้�งหน้�แบบกด
สำ�หรับสะดือบ�่เล็ก (มีรูน้ำ�ล้น)
ปกติ 856.-
พิเศษเพียง 570.-

K-32545X-BL
ส�ยฉีดชำ�ระ รุ่น โอเวีย
ปกติ 1,825.-
พิเศษเพียง 890.-

Basic Black-Faucet

Basic Black-Shower
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K-31721X-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�
รุ่น ป�โต้ ทู
ปกติ 1,252.-
พิเศษเพียง 570.-

K-15780X-WK
ชุดส�ยฉีดชำ�ระ
พร้อมส�ย (สีข�ว) 
ปกติ 525.-
พิเศษเพียง 265.-

K-45529X-CP
ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
G1/2” แบบเข้� 1 ออก 1
single control
รุ่น อะคว�
ปกติ 546.-
พิเศษเพียง 240.-

K-76252X-CP
ชุดฝักบัวฉีดชำ�ระ
พร้อมส�ย รุ่น ซิกม่�
ปกติ 696.-
พิเศษเพียง 350.-

K-28860X-CP
ว�ล์วเปิด-ปิดน้ำ�
แบบเข�้ 1 ออก 2 ท�ง
1 มือบิด
ปกติ 642.-
พิเศษเพียง 285.-

K-11681X-CP
สะดืออ�่งล้�งหน้�
แบบดึงล็อค
ปกติ 471.-
พิเศษเพียง 240.-

K-11683X-CP
สะดืออ�่งล้�งหน้�
แบบกด
ปกติ 557.-
พิเศษเพียง 280.-

K-11704X-CP
ชุดท่อน้ำ�ทิ้ง
อ่�งล้�งหน�้รูปตัวพี 
(ย�ว 25.5 ซม.)
ปกติ 1,263.-
พิเศษเพียง 635.-

K-76978X-CP
ตะแกรงระบ�ยน้ำ�ทิ้งสเตนเลส
ท่อ 1.5 นิ้ว
ปกติ 856.-
พิเศษเพียง 380.-
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ระบบสวิตช์ควบคุมเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ต�มแรงดันน้ำ�

ระบบนิรภัยอิเล็กทรอนิกส์ตัดกระแสไฟฟ�้
อัตโนมัติห�กกระแสไฟฟ้�รั่ว

ระบบคว�มปลอดภัยสูงสุดควบคุม
อุณหภูมิน้ำ�ไม่ให้สูงเกินค�่ที่กำ�หนด

Triple Protection System
ม่ันใจด้วยระบบคว�มปลอดภัยสูงสุด

90˚
55˚

อ�ยุก�รรับประกันหม้อต้มไม่รั่ว
ย�วน�น 10 ปี

หม้อต้มพล�สติกกิลล่อน ไร้รอยต่อ
ทนคว�มร้อนได้สูงถึง 260 ำC

ผ่�นม�ตรฐ�น IP25

ว�ลว์เปิด-ปิดน้ำ� ควบคุมปริม�ณน้ำ�  
ต�มคว�มต้องก�ร

อุปกรณ์ปรับลดแรงดันน้ำ�

ระบบสนับสนุนก�รทำ�ง�นอ่ืนๆ

IP
25

YEARS
10
WARRANTY

GRILON

G

H

L

ELCB



Design in U.K.
ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศอังกฤษ

พร้อม Set Handshower & Slide Bar ฟรี
ชุดร�วเล่ือนสเตนเลสพร้อมท่ีว�งสบู่

ชุดฝักบัวส�ยอ่อนปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 ระดับ

Rain+Rain StormBurst

Electric Showers

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นแองเกิลฟิลด์



*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโคห์เลอร์

PLUS

YEARS
10
WARRANTY

38

PLUS

YEARS
10
WARRANTY

38

PLUS

YEARS
10
WARRANTY

38

K-27846X-3L
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น รุ่น ออบิส เอ็กส์ พลัส
กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 12,241.-
พิเศษเพียง 5,150.-

K-27846X-BL
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น รุ่น ออบิส เอ็กส์ พลัส
กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 12,241.-
พิเศษเพียง 5,150.-

K-27846X-WHP
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น รุ่น ออบิส เอ็กส์ พลัส
กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 12,241.-
พิเศษเพียง 5,150.-

K-5627X-B-WHP
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 10,251.-
พิเศษเพียง 4,600.-

K-5627X-B-BL
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 10,251.-
พิเศษเพียง 4,600.-

K-5627X-B-SMT
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น กำ�ลังไฟ 4,500 วัตต์
• ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จ�กประเทศ

อังกฤษ
• พร้อมหัวฝักบัวขน�ด 110 มม. 

(K-76765X-CP) ปรับส�ยน้ำ�ได้ 4 แบบ
• พร้อมร�วเลื่อนสเตนเลสและที่ว�งสบู่
ปกติ 10,251.-
พิเศษเพียง 4,600.-
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-6000 (จันทร์ - ศุกร์)
Call center 0-2700-9299 (8.30-17.30 ทุกวัน)
Email : callcenterthailand@kohler.com WWW.ENGLEFIELDTHAI.COM

WWW.KARATSANITARYWARE.COM
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