
เฮอรค์วิลสิ เคริฟ์ Hercules  Curve 

C135137   เฮอรค์วิลสิ เคริฟ์   สขุภณัฑส์องชิน้  :  (ทอ่ลงพืน้) 

C135137   Hercules Curve  Two Piece Toilet :  (S-Trap) 

สขุภัณฑ ์Touchless  ทีต่อบโจทยก์ารใชช้วิติในยดุ New Normal ในปัจจบุัน ดว้ยระบบ Touchless  โดยไมต่อ้งสมัผัสกา้นกดช าระ เพยีงใชม้อืในการสัง่การ และ สาร Ultraclean+ ทีช่ว่ยยับยัง ฆา่เชือ้แบคทเีรยี

และใหพ้ืน้ผวิสขุภัณฑภ์ายใน เรยีบรืน่ข ึน้ ซึง่ลดโอกาสเกดิการสะสมสมของคราบสกปรกไดแ้ละดแูล
รักษาความสะอาดไดด้ยี ิง่ข ึน้

Living in New the  Normal Life with  Touchless & Ultraclen+ Water Closet , that no need to touching germ, just waving for flushing.  And more hygiene  with the Ultraclean+ Glazing technology,

effecting on antibacterial,reducing strain forming and easy to clean .

จดุขาย Selling Point

- สขุภัณฑร์ะบบ Touchless    เพือ่สขุอนามัย ความสะดวกสบาย ในการใชง้าน ตอบโจทยก์ารใชง้านทกุชว่งวยั - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life,

ดว้ยระบบ touchless   เพยีงใชม้อืผา่น เพือ่สัง่งานใหส้ขุภัณฑ ์flush เลอืกตดิตัง้ต าแหน่งไดต้ามความตอ้งการ  avoiding to touch just waving for flushing. And Conversely , having a choice with 

หรอืเลอืกกดช าระแบบ  Manual Flush  ไดห้ากแบตเตอรีห่มด override manual flushing  when battery power off.

- มั่นใจความสะอาดพืน้ผวิภายในโถสขุภัณฑม์ากยิง่ข ึน้ดว้ยเทคโนโลยสีารเคลอืบ  Ultraclean+ ของ COTTO - More hygiene with Ultraclean+ technology, deactivate and kill bacteria around water

ยับยัง้และฆา่เชือ้แบคทเีรยี 99 % ภายใน 24 ชัว่โมง ผา่นมาตรฐาน JIS Z 2801:2010 ทดสอบโดยสถาบัน closet surface within 24 hours (Standard; JIS Z 2801:2010 by BOKEN (OSAKA : JAPAN)

BOKEN (OSAKA : JAPAN) และ SGS (BANGKOK : THAILAND) พืน้ผวิภายในโถสภัุณฑเ์รยีบลืน่  and SGS (BANGKOK : THAILAND) 

 ยิง่ข ึน้กวา่เดมิ ลดการยดึเกาะของคราบสกปรก  ดแูลรักษาความสะอาดงา่ย  

- ช าระลา้งสะอาดดว้ยระบบ  Triplex Flush  ใชน้ ้า  4.5 ลติร - 4.5 Litter / Flush  with Triplex flushing system.

- น่ังสบายฝารองน่ังทรงยาว แบบ Soft Close ดไีซดโ์คง้เวา้พเิศษเพือ่รองรับสารรีะ - More support  with comfort cure toilet seat design . 

เพือ่ใหน่ั้งสบายยิง่ข ึน้ เปิด ปิด นุ่มนวล 

ลกัษณะสนิคา้  Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : สองชิน้ - Water Closet : Two Piece 

- ขนาด : 450 x 745 x 780 มม. - Size : 450 x 745 x 780  mm.

- รปูทรงโถ : อลีองเกต - Bowl Shape : Elongate

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

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

- ใชน้ ้า : 3/4.5 ลติร - Water Consumption : 3/4.5 Liters 

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C651407 วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : C9377

หมอ้น ้าพรอ้มฝา Cistern & Lid : C60202 หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939

ฝาหมอ้น ่า Lid : C7223 อปุกรณ์ยดึหมอ้น ้า  Tank Fixing Bolt : YC-001A

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C93876 อปุกรณ์ยดึพืน้  Floor Fixing : C9433

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C91512(Soft) สายน ้าดี Inlet Hose : S271

ยางรองใตโ้ถ Rubber Seal : C961107

Unit

mm.

Unit

kg.

Update: 3/07/2020

56.36 64.00

Dimension pack.Dimension ware

550 X 1020 X 570450 x 745 x 780

Gross whightNet 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


