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Closet
Cistern & Lid
Tank Trim
Seat & Cover

Valve

อุปกรณที่ตองซื้อเพิ่ม
วาลวเปดปดน้ํา

สินคาในชุด ประกอบดวย Consist of
โถสุขภัณฑ
หมอน้ําพรอมฝา
อุปกรณภายในหมอน้ํา
ฝารองนั่ง

:

:
:
:
:

-

C6652
C62752
C9515
C9251

วาลวเปดปดน้ํา
หนาแปลนติดตั้ง
อุปกรณยึดพื้น
ขอตอ

HB (Harves blue - ฟามุย)

SL (Silver Grey - เทาเงิน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร. 0-2973-3470-4
COTTO Call Center โทร. 0-2521-7777
รายละเอียดที่ระบุไวในเอกสารนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยไมตองแจงลวงหนา

SL (Silver Grey - เทาเงิน)

PH (Peach - ชมพูนุช)
HB (Harves blue - ฟามุย)

PH (Peach - ชมพูนุช)
พรีเมี่ยม

TQ (Turquoise - เขียวแกมฟา)

TQ (Turquoise - เขียวแกมฟา)

SB (Sky blue - ฟา)
SC1 (Pastel ivory - ครีม)

SB (Sky blue - ฟา)
SC1 (Pastel ivory - ครีม)

มาตรฐาน
พิเศษ

สินคาสั่งผลิต
WH (White-ขาว)

WH (White-ขาว)

สินคามาตรฐาน

CT179 (HM)
TS606
C7901

ขาว

Color

:
:
:
:

TIS 792 - 2554
Two Piece Toilet
420 x 740 x 925 mm.
Elongate
S-Trap , rough-in 305 mm.
Wash Down
3.8 Liters

Valve
Floor Flange
Floor Fixing
Trap Connector
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Product descriptions
- Standard
- Water Closet
- Size
- Bowl Shape
- Outlet
- Flush System
- Water Comsumption

มอก. 792-2554
สองชิ้น
420 x 740 x 925 มม.
อีลองเกต
ลงพื้น ระยะ 305 มม.
วอซ ดาวน
3.8 ลิตร

ลักษณะสินคา
- มาตรฐาน
- โถสุขภัณฑ
- ขนาด
- ลักษณะของโถ
- ทอน้ําทิ้ง
- ระบบการชําระลาง
- ใชน้ํา
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:
:
:
:
:
:

Selling Point
- With only 3.8 liter of water, everything is clean with one flush.
(Save 35% more, compared with 3/6 liters)
- Especially seat design as the high of common chair at 450 mm.
Help the elderly and crippled person sit-down&stand up more comfortable .
- Front hole service for cleaning easier.
- A pedestal big size to support sit balance.
- Suitable to use in Pubilcity aroas such as toilets in hospitals, gas Stitions
department stores because the products are durable and easy to Clean.

จุดขาย
- กดเพียงครั้งเดียว ชําระลางไดอยางหมดจด ดวยน้ําเพียง 3.8 ลิตร
(ประหยัดน้ํา 35% เมื่อเทียบกับ 3/6 ลิตร)
- ดีไซนที่รองนั่งพิเศษสูงจากพื้น 450 มม. ใกลเคียงความสูงของเกาอี้ทั่วไป สะดวกตอการลุก - นั่ง
เหมาะสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
- ดานหนามีชองโถ Service รองรับการทําความสะอาดหลังการใชงานงายขึ้น
- ฐานรองนั่งมีขนาดใหญ เพื่อรองรับการถายน้ําหนักในการทรงตัวขณะใชงาน
- แนะนําใหใชกับสถานที่สาธารณะ เชน หองน้ําในโรงพยาบาล หรือในปมน้ํามัน, หางสรรพสินคา
เพราะมีคุณสมบัติ ทนตอการใชงานและทําความสะอาดงาย

SC6652 WH + C9251 สุขภัณฑสองชิ้น รุน ฟอรออล (ทอลงพื้น)
SC6652 WH + C9251 Two Piece Toilet : Forall (S-Trap)

