
ถงัเก็บนํ 
าบนดนิ COTTO
CJ..S ถงัเก็บนํ
าบนดนิ รุน่ มาตรฐาน / WATER TANK  COTTO STANDARD SANDSTONE

จุดขาย Selling Point
- ไมเ่ป็นตะไคร1่00% ไมเ่ป็นสนมิ แข็งแรงทนทานไมก่รอบแตกงา่ย - Non-lichen100%, rust prevention, high strength, durability and non-brittle material
- วางบนพื4นเรยีบได ้ไมต่อ้งใชข้าตั 4ง  - Placed on the smooth surface and do not have to use the stand.
- สว่นผสมพเิศษ UV Stabilizer ป้องกนัแสงแดดถงึระดบั UV 8 ตวัถงัจงึไมซ่ดีจางและกรอบแตกงา่ย - Added "UV Stabilizer" to protect tank from the sun light (UV8 level)
- ชั 4นทีP1 และ 3 เป็นPolymer Elixiเสรมิดว้ยวสัดสุงัเคราะหใ์นชั 4นทีP 2 เพิPมความแข็งแรง และความเหนยีวมากกวา่เดมิ - First and third layers are polymer material, while the middle is synthesis material 
- ปลอดส ีปลอดกลิPน ไรส้ารตกคา้ง for increasing strength and toughness 
- มัPนใจ ปลอดภัย ดว้ยวสัด ุFood Grade ทัPวทั 4งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมรกิา สามารถบรรจนุํ4าดิPมได ้ - Confident and safty with Food Grade material by FDA, standard of USA.
- ขอ้ตอ่เกลยีวทองเหลอืงคณุภาพสงู Able to contain drinking water by not affect to customer .
- ผา่น มอก.1379  มาตรฐานถงัเก็บนํ4าบนดนิ - Fitting use brass spin welding technic
- รับประกนัคณุภาพ 20 ปี - 20-year warranty

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions
- ถงัเก็บนํ4าบนดนิวสัด ุเอลเิซอร์ - Cylinder shaped water tank is made from  "Elixir"
- มใีหเ้ลอืก 3 ส ีคอื แกรนติแดง แกรนติเทาและสแีซนดส์โตน - 3 color is available; red  grey and sandstone
- จําหน่าย 4 รุน่ คอื 700,1000,1500 และ 2000 ลติร - 4 series is available; 700, 1000, 1500 and  2000 Ltr.
- อปุกรณ์ประกอบ : ลกูลอยขนาด 1 นิ4ว(รับประกนั 1 ปี) - float value : 1-year warranty

เริPมจําหน่าย : วนัทีP 1  สงิหาคม 2551
Begin sel : 1 August 2008

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี�
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Cotto Bathroom Service โทร.0-2521-7777
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CJ700S 700 1-3 1-14 82.0 166.2 22.00 1 1 1
CJ1000S 1000 4-5 15-20 93.8 182.0 27.00 1 1 1
CJ1500S 1500 6-8 21-30 108.0 193.0 34.00 1 1 1
CJ2000S 2000 9-10 31-33 121.1 207.2 42.00 1 2 1
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