
เวอรโ์ซ VERZO

C10207       เวอรโ์ซ      สขุภณัฑช์ิน้เดยีว  พรอ้มระบบช ำระลำ้งแบบอตัโนมตั ิCV-SR-92104  (ทอ่ลงพืน้)

C10207       VERZO      One piece toilet with Integrated CV-SR-92104  (s-trap)

จดุขำย

เวอรโ์ซ  ซรีสี ์สขุภัณฑอ์ตัโนมัตทิีม่ดีไีซน์เป็นเอกลักษณ์ มาพรอ้มฟังกช์ัน่ทีห่ลากหลายครบครัน  อกีทัง้โดดเดน่ดว้ยเทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยเพิม่ความเร็วและประสทิธภิาพการควบคมุไดอ้ยา่งเหนือกวา่

 -  ระบบเปิด/ปิดฝาอตัโนมัต ิตรวจจับความเคลือ่นไหวผา่น Microwave Technology ท าใหร้ะบบมคีวามรวดเร็วและแมน่ย ายิง่ข ึน้

 -  ระบบช าระลา้งอตัโนมัต ิ“Powerful Jet” รวดเร็ว หมดจด ทรงพลัง ดว้ยน ้าเพยีง 3.8 ลติร

 -  ระบบฝารองน่ังอุน่ เพือ่ความรูส้กึผอ่นคลายใน ระหวา่งใชง้าน 

 -  ระบบเป่าลมอุน่ สามารถปรับอณุหภมูไิด ้3 ระดบั เพือ่ลดการใชก้ระดาษทชิช ูและสรา้งความรูส้กึผอ่นคลายยิง่กวา่

 -  มาพรอ้มกา้นฉีดช าระขนาดใหญท่ าจาก Stainless สวยงาม ทันสมัย และทนทานตอ่การกดักรอ่น อกีทัง้ผา่นการฆา่เชือ้ดว้ยรังส ีUV ทกุครัง้ทีใ่ชง้านเพือ่สขุอนามัยทีด่ ี

 -  แสงไฟสอ่งสวา่งอตัโนมัตติอนกลางคนื  -  ควบคมผุา่นรโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย ดไีซน์ทันสมัย มาพรอ้มปุ่ มกดขนาดใหญแ่บบ Ergonomic Design ใชง้านไดง้า่ยขึน้ 

 -  มั่นใจยิง่กวา่ดว้ยมาตฐานแหง่ความปลอดภัย IPX4 ทีม่คีณุสมบัตกินัน ้า ปลอดภัยใหก้บัผูใ้ชง้าน  

Selling Point

VERZO Series : The new definition of smart luxury that came with full of functions and uniqueness design. Outstanding with the system that suddenly respond in order.

 -  Auto Open/Auto Close with Microwave Technology (Quick respond & High Accuracy)

 -  Auto Flush with “Power Jet Technology” only 3.8 Lpf.

 -  Warm Seat for your better comfort

 -  Warm Air Dryer (Zero waste toilet paper)

 -  Special Nozzle with UV sterilization

 -  LED Night Light  -  Wires Remote control with modern look

 -  IPX4 Standard (Water Resistant) for your highest safety in each use

ลกัษณะสนิคำ้ Product descriptions

- มาตรฐาน : มอก. 792-2554 - Standard : TIS 792 - 2554

- โถสขุภัณฑ์ : ชิน้เดยีว - Water Closet : One Piece Toilet

- ขนาด : 430 x 670 x 395 มม. - Size : 430 x 670 x 520 mm.

- รปูทรงโถ : อลีองเกต - Bowl Shape : Elongate

- ทอ่น ้าทิง้ : ลงพืน้  ระยะ 305 มม. - Outlet : S-Trap , rough-in 305 mm.

- ระบบการช าระลา้ง : ไซฟอน เจท - Flush System : Siphon Jet 

- ใชน้ ้า : 3.8 ลติร - Water Comsumption : 3.8 Liters

สนิคำ้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C63207 วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : -

ฝาหมอ้น ้า Lid : - หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C95023 อปุกรณ์ยดึพืน้  Floor Fixing : C9433

ฝารองน่ัง Seat & Cover : CV-SR-92104 อปุกรณ์ขอ้ตอ่ Trap Connector : -

Unit

mm.

Unit

kg.

Update: 8/09/2021

36.69 55.00

Dimension ware Dimension pack.

430 x 670 x 395 495 X 760 X 640

Net whight Gross whight

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


