
รเิวยีรา่ โปร Riviera Pro

C105267(CV10)       รเิวยีรา่ โปร   สขุภณัฑช์ิน้เดยีว พรอ้มฝารองน ัง่อตัโนมตั ิC9210 Convenic     (ทอ่ลงพืน้) 

C105267(CV10)       Riviera Pro One Piece Toilet  with Convenic Seat&Cover C9210  (S-Trap) 

จดุขาย Selling Point

- Riviera Pro ออกแบบภายใตแ้นวคดิ “Taking comfort to the next level” - Riviera Pro , The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design

โดดเดน่ดว้ยความงามทีผ่สานเป็นหนึง่เดยีวกบัเทคโนโลย ีสะทอ้นภาพลักษณ์ทีส่วยงาม ภมูฐิาน สมบรูณ์แบบ  (Special Shape)  represent the perfection of stately and beautiful.

- ประสทิธภิาพการช าระลา้งสงู ดว้นระบบ Power Jet 4.8 ลติร ฟลัชสะอาด รวดเร็ว หมดจด - Super Clean with Power Jet 4.8 Lpf.

- ฝารองน่ังอตัโนมัตชินดิใชไ้ฟฟ้า THE CONVENIC โดดเดน่ดว้ยรปูทรงแบบฝายาว Elongated ดไีซน์เฉพาะ - Comes with the CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with Special Elongate Design

- น่ังสบายกวา่ดว้ยการเพิม่พืน้ของฝารองน่ังใหม้ขีนาดใหญ ่รองรับสรรีะ - Extra Size for your maximum comfort

- กา้นฉีดชาระทีถ่กูออกแบบมาพเิศษ โดยคานงึถงึหลักสรรีะศาสตรแ์ละสขุอนามัยของผูใ้ชง้าน - Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use)

- ระบบฝารองน่ังอุน่ เพือ่ความผอ่นคลายและชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดระหวา่งการใชห้อ้งนา้ ในทกุชว่งเวลา - Warm Seat for your relaxing (Temperature adjustable)

- ระบบเป่าลมอุน่ เพือ่ความสะอาด สดชืน่ ทกุครัง้หลังจากใชง้าน - Warm Air Dryer for your refreshed (Temperature adjustable)

*หมายเหต ุ: รปูแบบการซอ่นสายไฟ เพือ่ความสวยงามในทกุมมุมอง *Note : Hidden electrical wiring design

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : ชิน้เดยีว - Water Closet : One Piece Toilet

- ขนาด : 480 x 750 x 590 มม. - Size : 480 x 750 x 590 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 : 4.8 ลติร  - Water Consumption : 4.8 Liters 

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C63587 วาลว์เปิดปิดน ้า Stop valve : CT1032

ฝาหมอ้น ้า Lid : C70522 หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939 

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C93866 อปุกรณ์ยดึพืน้  Anohor Bolt set : C9952

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C9210 Convenic อปุกรณ์ขอ้ตอ่ Connector : C97001

Unit

mm.

Unit

kg.

 เพือ่ความปลอดภัยในการใชง้านในกรณีทีเ่กดิน ้าร่ัว ควรหลกีเลีย่งการตดิตัง้เตา้รับไฟฟ้าฝ่ังเดยีวกับวาลว์จา่ยน ้า

ขอ้แนะน า : ควรใชป้ลั๊กตวัเมยีทีผ่นังเป็นแบบเยอรมัน เนือ่งจากปลั๊กตวัผูข้องฝารองน่ังเป็นแบบเยอรมันท าใหเ้กดิความปลอดภัยและความสวยงามในการตดิตัง้

Update: 14/02/2020 Recommendation : Suggest to use a German Sucuet type due to the seat cover is a German plug type for the safety installations and good apppearance.

*เตา้รับไฟฟ้าสามารถตดิตัง้ไดทั้ง้ขา้งซา้ยและขวาของสขุภัณฑ ์ทัง้นีใ้หพ้จิารณาความเหมาะสมของสถานทีต่ดิตัง้เป็นส าคญั

53.66 65.00

Dimension ware Dimension pack.

480 x 750 x 590 585 X 805 X 605

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


