


P03160
CENTIQUE
Rock
8.5 oz (245 ml)
TD : AC 87 mm
BD : 43.5 mm
MD : AC 87 mm
H 90 mm
Packing 6/48

P03161
CENTIQUE
Double Rock
12 oz (345 ml)
TD : AC 96.5 mm
BD : 49.5 mm
MD : AC 96.5  mm
H 96.5 mm
Packing 6/48

P03162
CENTIQUE
Hi Ball
13 oz (370 ml)
TD : AC 89 mm
BD : 41 mm
MD : AC 89 mm
H 133 mm
Packing 6/48

Centique Collection  

     A portmanteau of two words, centis and unique, 

with centis meaning a type of stone, combined 

with the uniqueness of free-form curves at the 

rim of the glass. 

     

     Simplicity can bring out the beauty of the most 

ordinary scenes. Centique Collection reflects 

simplicity with a distinctive design through its free 

form on the rims, inspired by the aesthetics and 

diversity of stones in a river.  The Collection brings 

us closer to the nature, elevating to another level of 

relaxation with each sip taken.       

    

      The Centique Collection offers innovative 

designs for saving space as well as good hygienics 

suited for today’s urban living.

      เปนการผสมคําของสองคําเขาดวยกันจากกอนหินท่ี

มีช�อวาเซนทีส และไดแรงบันดาลใจจากหินแมน้ําในการออกแบบ 

ทําใหไดขอบปากแกวท่ีโคงไมเหมือนใคร นํามาซึ่งความแตก

ตางอยางลงตัว  

     

     ความเรียบงายคือการเปดเผยความงามท่ีแทจริง 

เซนทีคคอลเล็กชั่นสะทอนถึงความเรียบงาย และดีไซน 

ท่ี โดดเดน ดวยการออกแบบปากแกวอยางมีเอกลักษณ

ดวยรูปทรงอิสระ    ไดรับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงาม

และความหลากหลายจากกอนหินแมน้ํา  คอลเล็กชั่นท่ีชวย

ใหรูสึกและใกลชิดกับธรรมชาติมากย่ิงขึ้น  ชวยยกระดับการ

ด�มกิน 

     

     เซนทีคค็อลเล็กชั่น ใช นวัตกรรมในการออกแบบ 

ทําใหแกวแหงเร็ว เอื้อตอการจัดเก็บ เหมาะสําหรับผู  ท่ี

อาศัยในพื้นที่ที่จํากัด



Unique free form design rims, to express distinctive style.

ดีไซนโดดเดน เปนเอกลักษณดวยปากแกวโคงอิสระ บงบอกสไตลที่แตกตาง

Drainability for good hygiene. 

นวัตกรรมในการออกแบบชวยใหแกวแหงเร็ว

Stability & Durability suited for heavy use.

แข็งแรงทนทานตอการใชงาน

Stackable to save space.

ซอนจัดเก็บไดงาย เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีจํากัด



OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED

75/88-91 34th floor, Ocean Tower ll, Sukhumvit 19 (Soi wattana), 

No r t h - K l o ng t o e y ,  Wa t t a na ,  Bang ko k  10110 ,  T ha i l a nd

Tel: +66 2661 6556 Fax: +66 2661 6550

E-mail: contact@oceanglass.com

www.ocean-glassware.com

Visit our website


