
โคลเอ   Chloe 
C30207BI    โคลเอ โถปสัสาวะชายแขวนผนงั (ทอ่น า้เขา้ดา้นบน) 

C30207BI    Chloe  Wall Hung urinal (Back Inlet) 

จดุขาย Selling Point

- โถปัสสาวะชายแขวนผนัง ขนาดกลาง เหมาะสมทกุการใชง้าน  - Medium size wall hung urinal for all types of use.

- ประหยัดน ้า ใชน้ ้าเพยีง 1 ลติร (ประหยัดน ้ามากขึน้ถงึ 50% เมือ่เทยีบกบัรุน่ 2 ลติร) - Saving water only 1 liters. (Save 50% more, when compared with 2 liters)

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

- ทอ่น ้าทิง้ถกูออกแบบใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกบัโถ ชว่ยใหก้ารตดิตัง้งา่ยขึน้   - Build in urinal trap. Easier installation.

- ทอ่น ้าเขา้ดา้นหลัง  - Back inlet urinal.

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

- มาตรฐาน : มอก. 795-2544 - Standard : TIS 795 - 2544

- โถปัสสาวะชาย : แขวนผนัง - Urinal : Wall hung

- ขนาด : 300 x 350 x 690  มม. - Size : 300 x 350 x 690 mm 

- ทอ่น ้าทิง้ : ออกผนัง,  ระยะ 490 มม. - Outlet : P-trap, rough-in 490 mm.

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถปัสสาวะ Urinal : C30207BI อปุกรณ์โถปัสสาวะชาย Back Inlet Spreader Back Inlet : C9462

เซ็นเซอร์ Sensor : - ตะแกรงกรองผง Strainer : C99094 

แบตเตอรี่ Battery : - อปุกรณ์ยดึผนัง Wall Flange : C9476

ขาเหล็ก Bracket T9R : C943

แนะน าใชก้บั

ฟลัชวาลว์ Flush Valve : CT4801AC(NL),CT4801DC(NL) และ CT488AC(NL)หรอืเทยีนเทา่  

ทอ่น ้าทิง้ Urinal Trap :

Unit

mm.

Unit

kg.

* หมายเหต ุ: ในภาพใชฟ้ลัชวาลว์ รุ่น CT480AC(NL)

Update: 26/010/2016

19.45 24.00

Dimension ware Dimension pack.

300 x 350 x 690 330 x 760 x 385

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


