
ววีา่ Viva

C0156    ววีา่   อา่งลา้งหนา้ชนดิแขวนผนงั

C0156    Viva  Wall hung basin 

จดุขาย Selling Point

- อา่งลา้งหนา้ชนดิแขวนผนัง งา่ยในการตดิตัง้และตอบโจททยก์ารจัดสรรพืน้ทีห่อ้งน ้าทีม่จี ากดั - Wall hung basin. Easy installation and gives solution to limited space management. 

- ดไีซน์ Geometric รปูทรงเหลีย่ม เขา้ไดก้บัทกุสไตลห์อ้งน ้า - Geometric Shape design, compatable with any  bathroom style.

- มพีืน้ทีว่างของ เพือ่ความสะดวกสบายมากขึน้ - Provide space for more convenience.

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

- มาตรฐาน : มอก. 791-2544 - Standard : TIS 791 - 2544

- อา่งลา้งหนา้ : แขวนผนัง - Basin : wall hung basin.

- ขนาด : 550 x 460 x 170 มม. - Size : 550 x 460 x 170 mm.

- มาตรฐานรกูอ๊ก : 1 รกูอ๊ก - Standard faucet hole : Standard 1 centered

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

อา่งลา้งหนา้ Basin : C0156 ฝาครอบรนู ้าลน้ Overflow Cover : C98431

ขาตัง้อา่งลา้งหนา้ Pedestal : - อปุกรณ์ตดิตัง้และน๊อตยดึ Fixing Set :

ขาอา่งชนดิแขวน Cover : - อปุกรณ์น๊อตยดึ Long Bolt : C9437

สแตนเลสครอบทอ่น ้าทิง้ Stainless Trap Cover : - น๊อตยดึ Screw : C9487

อปุกรณ์ทีต่อ้งซือ้เพิม่

กอ๊กน ้า Fuacet : กอ๊กน ้า COTTO วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : C179(HM)

สะดอือา่ง Waste : CT673(HM) สายน ้าดี Inlet Hose : Z402

ทอ่น ้าทิง้ Basin Trap : CT680(HM)

Unit

mm.

Unit

kg.

Update: 07/07/2016

16.50 18.00

Dimension ware Dimension pack.

550 x 460 x 170 590 x 505 x 220

Net weight Gross weight

Color

ขาว WH (White-ขาว) WH (White-ขาว)

มาตรฐาน SB (Sky blue - ฟ้า) SB (Sky blue - ฟ้า)

พเิศษ SC1 (Pastel ivory - ครมี) SC1 (Pastel ivory - ครมี)

TQ (Turquoise - เขยีวแกมฟ้า) TQ (Turquoise - เขยีวแกมฟ้า)

PH (Peach - ชมพนุูช) PH (Peach - ชมพนุูช)

HB (Harves blue - ฟ้ามุย่) HB (Harves blue - ฟ้ามุย่)

พรเีมีย่ม SL (Silver Grey - เทาเงนิ) SL (Silver Grey - เทาเงนิ)

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี่

บรษัิทสยามซานทิารแีวรอ์นิดัสทร ีจ ากัด

36/11 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210

โทร. 0-2973-5040-54  โทรสาร. 0-2973-3470-4

COTTO Call Center  โทร. 0-2521-7777

รายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี ้บรษัิทอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้

สนิคา้มาตรฐาน สนิคา้สัง่ผลติ
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