
คอนวเีนยีนซ์ Convenience

CVN92203 ฝารองน ัง่อเนกประสงค ์ชนดิไมใ่ชไ้ฟฟ้า รุน่ คอนวเีนยีนซ์

CVN92203 Convenience, the non - electronic Toilet Seat & Cover

- เสน้สายความกลมกลนืของมมุและเสน้โคง้ - The Perfect Combination of Ellipse and Curve Line

ฝารองน่ังอเนกประสงค ์รุน่คอนวเีนยีนซท์รงฝาแบบราวลโ์บวลเ์หมาะส าหรับชดุสขุภัณฑค์อตโตฝ้าราวโบวล์ Convenience Toilet Seat & Cover. Round Bowl Design gives users more comforts.

จดุขาย Selling Point

- กา้นฉีดช าระผลติจากพลาสตกิทีผ่สมสาร Anti - bacteria ยับยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี มัน่ใจในความสะอาด - Guaranteed hygiene, with two separated cleansing nozzles made of anti-bacterial plastic.

- ระบบลา้งกา้นฉีดอตัโนมตั ิกอ่นและหลังการใชง้านฟังกช์ัน่ท าความสะอาดกา้นฉีดจะปลอ่ยน ้า - The nozzle automatically releases water to clean itself each time before and affter 

เพือ่ลา้งสิง่สกปรกทีต่ดิบนกา้นฉีดทกุครัง้ the use of cleaning function.

- กา้นช าระดา้นหนา้(ส าหรับสภุาพสตร)ี พรอ้มทัง้ปรับแรงดนัหนัก - เบา ไดต้ามความตอ้งการ - Bidet (Feminine Wash) : Anterior-cleaning nozzle for ladies

- กา้นฉีดข าระดา้นหลัง พรอ้มทัง้ปรับแรงดนัน ้า หนัก - เบา ไดต้ามความตอ้งการ - Cleansing (Posterior Ware) : Posterior cleaning nozzle.

- ไมใ่ชไ่ฟฟ้า  ควบคมุการท างานของกา้นฉีดช าระไดง้า่ยดว้ยกา้นควบคมุดา้นขา้ง ดไีซนเ์ฉพาะจากคอตโต ้ - The non - electronic toilet seat and cover, easy-to-use handle allows easy cleaning 

with COTTO handle design.

- ฝารองน่ังเปิด - ปิดนุ่มนวล ป้องกนัการกระแทกและยดึอายกุารใชง้านของฝารองน่ัง - Soft Closing for Seat & Cover; Prevents crash and prolongs the use of the toilet.

- ตดิตัง้และถอดฝารองน่ังออกงา่ย ดว้ยชดุยดึแผน่ทีต่ดิกบัตวัโถสขุภัณฑ์ - Easy Installation & Detachment with riveted hinge set.

- สะดวกในการถอดฝารองน่ังมาท าความสะอาดไดง้า่ยแค ่"คลิ๊กเดยีว" - The seat is only " one-Click" away yo be  installed on or removed from the toilet.

ลกัษณะสนิคา้ Product descriptions

- ฝารองน่ังอเนกประสงค ์ชนดิไมใ่ชไ้ฟฟ้า : คอนวเีนยีนซ์ - Non - Eletronic Seat&Cover : Convenience

- ขนาด : 370 x 480 x 60  มม. - Size : 370 x 480 x 60 mm.

- รูปทรงฝารองน่ัง : ฝารูปทรงกลม - Seat&Cover Shape : Round Bowl

*หมายเหต ุ: ระยะดา้นหนา้ฝารองน่ังถงึกึง่กลางหฝูารองน่ังปรับระยะไดต้ัง้แต ่430-475 มม. * Note  : Length from the front end to the back (mid-point) is adjustable beween 430-475 mm.

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย  

ฝารองน่ังอเนกประสงคช์นดิไมใ่ชไ้ฟฟ้า Non-Eletronic Toilet Seat & Cover   :    อปุกรณ์ตดิตัง้และน๊อตยดึ Fixing Set :

Unit

mm.

Unit

kg.
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CVN92203

2.50 4.00

Dimension ware Dimension pack.

370 x 480 x 60 390 x 500 x 80

Net whight Gross whight


