
ชมิพล ิโมดชิ Simply Modish

C12417(CV8)     ชมิพล ิโมดชิ  สขุภณัฑส์องชิน้ พรอ้มฝารองน ัง่อตัโนมตั ิC9208   (ทอ่ลงพืน้) 

C12417(CV8)     Simply Modish   two Piece Toilet  with Convenic Seat&Cover C9208   (S-Trap) 

Simply Modish Series สขุภัณฑด์ไีซดโ์มเดริน์ มาพรอ้มกับรปูลกัษณ์แบบ Slim Looks ทีย่ังคงตอ้งการ “รปูแบบแหง่ความสวยงาม ทีส่ะทอ้นผา่นมมุมองของความเรยีบงา่ย” 

ทีต่อบโจทย ์Lifestyle คนรุน่ใหม ่สอดรับกับยคุสมัยปัจจบุนั  สามารถสะทอ้นตวัตนของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี


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

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

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

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

- ฝารองน่ังอัตโนมัตชินดิใชไ้ฟฟ้า THE CONVENIC โดดดว้ยรปูลกัษณ์ทีบ่าง สวย ทันสมัยทกุมมุมองแบบ 360 องศา - THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim design .

มาพรอ้มฟังกช์ัน่แบบครบครัน เพือ่ความสะดวกสบายขัน้สงูสดุแบบ Maximum Comfort อาทเิชน่ The latest CONVENIC Technology  give the Maximum Comfort such as

กา้นฉีดช าระทีถ่กูออกแบบมาพเิศษ (ตวักา้นฉีดช าระท าจากสเตนเลส ผา่นการฆา่เชือ้ดว้ยรังส ีUV ทกุครัง้ทีใ่ชง้าน) Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use) , 

ระบบฝารองน่ังอุน่ ,ระบบเป่าลมอุน่ , ระบบแสงสอ่งสวา่งตอนกลางคนื โดยเทคโนโลยทัีง้หมด สามารถควบคมุได ้ผา่นตวั Remote Control Warm seat , Warm Air Dryer ,LED Night Light . Easy Controlled 

with New Remote Control 

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : สองชิน้ - Water Closet : two piece toilet

- ขนาด : 385 x 710 x 765 มม. - Size : 385 x 710 x 765 mm.

- รปูทรงโถ : อลีองเกต - Bowl Shape : Elongate

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

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

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

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C65087 วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : C9377

หมอ้น ้าพรอ้มฝา Cistern & Lid : C6018 หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939 

ฝาหมอ้น ้า Lid : C7021 น๊อตยดึหมอ้น ้า Tank Fixing Bolt : YC001A

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C9208 สายน ้าดี Inlet hose : S721

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C93847 อปุกรณ์ยดึพืน้  Floor Fixing : C9433

ยางรองหมอ้น ้า Bowl Seal : C9374

Unit

mm.

Unit

kg.

Update:  25/04/2018 ขอ้แนะน า : ควรใชป้ลั๊กตัวเมยีทีผ่นังเป็นแบบเยอรมัน เนือ่งจากปลั๊กตัวผูข้องฝารองน่ังเป็นแบบเยอรมันท าใหเ้กดิความปลอดภัยและความสวยงามในการตดิตัง้

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.

47.54 58.00

Dimension ware Dimension pack.

385 x 710 x 765 525 X 975 X 665

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


