
รเิวยีรา่ โปร Riviera Pro

C13537      รเิวยีรา่ โปร   สขุภณัฑส์องชิน้    (ทอ่ลงพืน้) 

C13537      Riviera Pro  Two Piece Toilet    (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.

- ฝารองน่ังใหญพ่เิศษ น่ังสบาย รองรับทกุสรรีะ และมคีวามแข็งแรงทนทานแบบ Super Seat - Special Seat Design (Extra size with comfort curve) for your maximum comfort , 

 มาพรอ้มระบบการเปิด/ปิด แบบ Soft Close (ป้องกนัการตกกระแทก) come with Soft closed toilet seat (seat crashing protection)

- ดา้นในโถสขุภัณฑ ์เคลอืบสาร HYG. มคีณุสมบัต ิเรยีบ รืน่ ลดโอกาสในการเกดิคราบสกปรก และสามารถท าความสะอาดไดง้า่ย - Special Coating with HYG. Less stain and easy to clean

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : สองชิน้ - Water Closet : Two Piece Toilet

- ขนาด : 455 x 735 x 735 มม. - Size : 455 x 735 x 73 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 : C68297 วาลว์เปิดปิดน ้า Stop valve : C9377

หมอ้น ้าพรอ้มฝา Cistern & Lid : C61082 หนา้แปลนตดิตัง้   Floor Flange : C939 

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C93867 อปุกรณ์ยดึหมอ้น ้า  Tank  Fixing Bolt : YC001A

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C91622 สายน ้าดี Inlet Hose : S721

Unit

mm.

Unit

kg.

Update: 14/02/2020

55.06 64.00

Dimension ware Dimension pack.

455 x 735 x 735 535 X 1010 X 590

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


