
ฟอรอ์อล Forall 

SC6652       ฟอรอ์อล   สขุภณัฑส์องชิน้   (ทอ่ลงพืน้)  + C9250

SC6652        Forall   two piece toilet    (S-Trap)  + C9250

จดุขาย Selling Point

- ดไีซนท์ีร่องน่ังพเิศษสงูจากพืน้ 450 มม. ใกลเ้คยีงความสงูของรถเข็น เพือ่อ านวยสะดวกในการลกุ - น่ัง - Especially seat design as the high of wheel  chair at 450 mm. 

ของผูส้งูอายหุรอืผูท้ีเ่คลือ่นไหวร่างกายไมส่ะดวก Help the elderly and crippled person sit-down&stand up more comfortable .

- มาพรอ้มกบัฝารองน่ังสฟ้ีา  PU  ใหผ้วิสมัผัสนุ่มขึน้ลดแรงกดทับและแรงเสยีดสี - Completed with PU seat  helping to reduce pressure.

เพราะมคีณุสมบตั ิทนตอ่การใชง้านและท าความสะอาดงา่ย are durable and easy to clean.

- ฐานรองน่ังมขีนาดใหญ ่เพือ่รองรับการถา่ยน ้าหนักในการทรงตวัขณะใชง้าน - A pedestal big size to support sit balance.

- ดา้นหนา้มชีอ่งโถ Service รองรับการท าความสะอาดหลังการใชง้านไดส้ะดวกขึน้ - Front hole service for cleaning easier.

- กดเพยีงครัง้เดยีว ช าระลา้งไดอ้ยา่งหมดจด ดว้ยน ้าเพยีง 3.8  ลติร - With only 3.8 liter of water, everything is clean with one flush.

(ประหยัดน ้า 35% เมือ่เทยีบกบั 3/6 ลติร) (Save 35% more, compared with 3/6 liters)

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

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

- โถสขุภัณฑ์ : สองชิน้ - Water Closet : Two Piece Toilet

- ขนาด : 420 x 740 x 925 มม. - Size : 420 x 740 x 925 mm.  

- ลักษณะของโถ : อลีองเกต - Bowl Shape : Elongate

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

- ระบบการช าระลา้ง : วอซ ดาวน์ - Flush System : Wash Down

- ใชน้ ้า : 3.8 ลติร - Water Comsumption : 3.8 Liters 

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  Consist of

โถสขุภัณฑ์ Closet : C6652 วาลว์เปิดปิดน ้า Valve : C9377

หมอ้น ้าพรอ้มฝา Cistern & Lid : C62752 หัวหมดุเซรามคิ Caramic Cap : C9990

ฝาหมอ้น ้า Lid : C72151 อปุกรณ์ยดึพืน้  Floor Fixing : C9952,C9420

อปุกรณ์ภายในหมอ้น ้า Tank Trim : C9515 ขอ้ตอ่ Trap Connector : C7901

ฝารองน่ัง Seat & Cover : C9250

Unit

mm.

Unit

kg.

Update: 11/10/2016

45.10 55.00

Dimension ware Dimension pack.

420 x 740 x 925 500 X 841 X 580

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


