
ชมิพล ิโมดชิ Simply Modish

C10327     ชมิพล ิโมดชิ  สขุภณัฑช์ิน้เดยีว   (ทอ่ลงพืน้) 

C10327      Simply Modish   One Piece Toilet     (S-Trap) 

Simply Modish Series สขุภัณฑด์ไีซดโ์มเดริน์ มาพรอ้มกบัรปูลักษณ์แบบ Slim Looks ทีย่งัคงตอ้งการ “รปูแบบแหง่ความสวยงาม ทีส่ะทอ้นผา่นมมุมองของความเรยีบงา่ย” 

ทีต่อบโจทย ์Lifestyle คนรุน่ใหม ่สอดรับกบัยคุสมัยปัจจบุัน  สามารถสะทอ้นตัวตนของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี


ขอบโถสขุภัณฑด์า้นใน ถกูออกแบบใหเ้ป็น Rimless Design ชว่ยท าใหป้ระสทิธภิาพของการช าระลา้ง และควบคมุเสน้ทางของสายน ้าในการช าระลา้ง สามารถท างานไดอ้ยา่งท่ัวถงึภายในรอบโถสขุภัณฑ ์

(ลดโอกาสในการเกดิคราบสกปรกและยงัชว่ยใหส้ามารถท าความสะอาดไดง้า่ย)

Simply Modish Series represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism. (Slim design for toilet seat & cover which still offers the highest comfort, practically and reliability.)

  

จดุขาย Selling Point

- เลอืกประหยดัน ้าได ้2 แบบ ทัง้แบบ 2.5 ลติร และ 4 ลติร - Two choices for saving water, 2.5 liters or 4 liters. 

(ประหยดัน ้ามากขึน้ถงึ 25% เมือ่เทยีบกบัรุน่ 3/6 ลติร) (Save 25% more, when compared with 3/6 liters)

- สขุภัณฑ ์Hygiene ลดคราบ ท าความสะอาดงา่ย - Hygiene. Less stain and easy to clean.

- ฝารองน่ังแบบ Urea (ดไีซดS์lim) มคีณุสมบัตทิีแ่ข็งแรงทนทาน และสามารถกนัรอยขดีขว่นไดด้ ี - Urea toilet seat cover soft close with European style (Durable & Anti- Scratch)

(เปิด–ปิดนุ่มนวลSoft Close) โดยถกูออกแบบใหส้อดรับกบั ดไีซดข์องตัวโถสขุภัณฑ ์



และหมอ้น ้าไดเ้ป็นอยา่งด ีตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านทัง้ในดา้นดไีซดท์ีโ่ดดเดน่ และมอีายกุารใชง้านทีย่นืยาว

- ฝารองน่ังระบบ "Click Release" ตดิตัง้และถอดลา้งท าความสะอาดงา่ย - "Click Release" toilet seat, easy to install and remove by only a "click"

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : ชิน้เดยีว - Water Closet : One Piece Toilet

- ขนาด : 370 x 710 x 665 มม. - Size : 370 x 710 x 665 mm.

- รปูทรงโถ : ทรงเหลีย่ม - Bowl Shape : Rectangle Shape

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

- ระบบการช าระลา้ง : ไตรเพล็กซ ์ฟลัช - Flush System : Triplex Flush

- ใชน้ ้า : 2.5 หรอื 4 ลติร - Water Consumption : 2.5 or 4 Liters 

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C63077 วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : CT1032

ฝาหมอ้น ้า Lid : C7014 หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939 

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C93846 อปุกรณ์ยดึพืน้  Floor Fixing : C9433

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C9154 (Soft) สายน ้าดี Inlet hose : S285

Unit

mm.

Unit

kg.

Update:  01/02/2018

44.10 51.00

Dimension ware Dimension pack.

370 x 710 x 665 410 X 765 X 710

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


