CHAPTER

06
Sinks & Water Taps

อ่างล้างจานและก๊อกส�ำหรับอ่างล้างจาน
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From Germany
to the world’s kitchens.
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With the quality and experience of a major brand.

For over 90 years, BLANCO has been delighting its customers
with quality and with the German reliability that is appreciated
all over the world. It determines the choice of material and the
processing methods for the products, the development,
delivery and customer services. Constant improvement,
intensive research, sustainable actions and a certified quality
assurance system are the key tasks that BLANCO faces every
day a new for its customers.

กว่า 90 ปีที่ผ่านมา บลังโก้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพตาม
มาตรฐานของเยอรมนี ซึ่งได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลก บลังโก้เลือกสรร
วัสดุและกรรมวิธีในการผลิตรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้าและการ
พัฒนาบริการลูกค้า บลังโก้ได้ท�ำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและท�ำการ
ค้นคว้าข้อมูล โดยมีการด�ำเนินการอย่างยั่งยืน และบลังโก้ยังรับรองคุณภาพของ
สินค้าให้แก่ลูกค้าของบลังโก้อีกด้วย

6.2

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

Sinsheim
SILGRANIT sinks

Bruchsal
Logistics centre
Germany

Sulzfeld
Stainless steel sinks

Oberderdingen
Head office
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Sink: BLANCO CRONOS
Tap: BLANCO CULINA-S

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.3
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6.4

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

The Modern Farmhouse
Kitchen of your Dreams
Modern features of BLANCO CRONOS, rustic elements and
industrial-inspired accents. When blended just right, the result is
a sophisticated kitchen that's also inviting.
Sink: BLANCO CRONOS
Tap: BLANCO CULINA-S

ความทันสมัยของ BLANCO CRONOS ด้วยองค์ประกอบที่เรียบง่ายและการดีไซน์รูปทรง
ที่มีเอกลักษณ์ ได้แรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมสมัยโบราณผสมผสานได้อย่างลงตัว
จึงได้ผลลัพธ์คือ เป็นห้องครัวที่น่าค้นหาชวนหลงใหล
อ่างล้างจาน: BLANCO CRONOS
ก๊อกน�้ำ: BLANCO CRONOS
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We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.5

BLANCO CRONOS XL 8
Eye-catching. Sophisticated. Stylish.

6
อ่างสแตนเลสสตีลและ SILGRANIT™ PuraDur™
สามารถรีไซเคิลได้ 100%
BLANCO CRONOS is a modern interpretation of
the traditional Belfast-style sink. Its pared-down
design bears the familiar signature of the STEELART production facility. Notable above all is the
eye-catching front apron in brushed stainless
steel, the matt finish of which goes perfectly with
the trims of the electric appliances.
The characteristic Belfast design of BLANCO
CRONOS blends perfectly with traditionally
shaped urban lifestyle kitchens.

บลังโก้โครนอส อ่างล้างจานที่ติดตั้งแบบ Belfast- There is plenty of room in the integrated spacious Sinks made of stainless steel and S ILGRANIT™
Style แต่ในลุคที่ดูโมเดิร์นอย่างกลมกลืน โดยขั้นตอน BLANCO CLARON XL single bowl for large PuraDur™ are 100 % recyclable.
การผลิตที่พิถีพิถันตามแบบของ STEELART โดดเด่น saucepans, pans and baking sheets.
อ่างสแตนเลสสตีลและ SILGRANIT™ PuraDur™
และชวนให้สะดุดสายตาด้วยด้านหน้าของอ่างล้าง ด้วยขนาดอ่างที่ใหญ่พิเศษจึงสามารถรองรับการล้าง สามารถรีไซเคิลได้ 100%
จานที่ยื่นออกมา เนื้อสแตนเลสแบบเนื้อด้านสามารถ เครื่ อ งครั ว ขนาดใหญ่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น กระทะต่ า งๆ
เข้าได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด ลักษณะพิเศษตาม และแม้กระทั่งถาดอบขนม
การติดตั้งแบบ Belfast ของบลังโก้โครนอสสามารถเข้า
ได้กับครัวทุกรูปแบบในปัจจุบัน
6.6

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

BLANCO CRONOS XL 8-U
w/o pop-up waste
Eye-catching. Sophisticated. Stylish.

รูปลักษณ์สะดุดตา สไตล์มีเอกลักษณ์พิเศษ
y Exclusive stainless steel farmhouse sink in a minimalist design
y Eye-catching styling with the characteristic apron front in
stainless steel with a brushed finish

y The height of the apron front can be chosen to suit*
y InFino™ drain system – gracefully integrated and easy-care
y For under mount installation

อ่างล้างจานสแตนเลสสตีลแบบพิเศษ ดีไซน์เรียบง่ายส�ำหรับบ้านสไตล์
ฟาร์มเฮ้าส์
y อ่างแบบยื่นข้างหน้าออกมาดูมีเอกลักษณ์สะดุดตาด้วยเนื้อสแตนเลส
แบบเนื้อด้าน
่ ออกมา สามารถเลือกระดับได้ตามความเหมาะสม
y ระยะของด้านหน้าซึง่ ยืน
y ติดตั้งแบบใต้เคาน์เตอร์
y

Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

BLANCO CRONOS XL 8-U

Cat.No

รหัสสินค้า
570.27.220
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Bowl depth: 190 mm

ความลึกอ่าง: 190 มม.

Optional pop-up waste set (order separately)

ชุดอุปกรณ์ pop-up (สั่งซื้อแยกต่างหาก)
Scope of supply
Manual waste and overflow fitting with space
saving pipe odour trap, 3½" InFino™ basket
strainer, fixing element set (seal not included)

Retrofitting with pull knob set

ชุดอุปกรณ์ระบายน�้ำพร้อมปุ่มควบคุม

มาพร้อมกับ
ชุดท่อน�้ำล้น, ท่อดักกลิ่น, ชุดตะแกรงกรอง
เศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" แบบ InFino
และอุปกรณ์จับยึด (ไม่รวมซีลยาง)

TM

Cat. No. 565.69.881

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.7

BLANCO CLARON-U
w/o pop-up waste
Perfect in design and function

สมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน
y Concise 10 mm radius for more design - without sacrificing
functional advantages

y InFino™ drain system – gracefully integrated and easy-care

ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ด้วยองศาของมุมอ่างเพียง 10 มม.
โดยที่ไม่ท�ำให้เสียประโยชน์จากการใช้งาน
y ระบบระบายน�้ำ InFino™ ที่มาพร้อมความสวยงามและง่ายต่อการดูแล
รักษา
y

BLANCO CLARON-U

180-U

500-U

700-U

Dimension

30 cm

60 cm

80 cm

Bowl depth

130 mm

190 mm

190 mm

570.27.460

565.75.580

565.75.590

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความลึกอ่าง
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Cat.No

รหัสสินค้า

Optional accessories (Order separately)

Optional pop-up waste set (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

ชุดอุปกรณ์ pop-up (สั่งซื้อแยกต่างหาก)
Scope of supply
Manual waste and overflow fitting with
space-saving pipe odour trap, 3½" InFino™
basket strainer, fixing element set (seal not
included)

6.8

Top-rails

Retrofitting set

Remote control knob

ชุดรางวางอุปกรณ์บนอ่างล้างจาน

ชุดอุปกรณ์ระบายน�้ำ

ปุ่มควบคุมชุดระบายน�้ำ

Cat. No. 565.69.339

Cat. No. 565.69.962

Cat. No. 565.69.834

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

มาพร้อมกับ
ชุดท่อน�้ำล้น, ท่อดักกลิ่น, ชุดตะแกรงกรอง
เศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" แบบ InFino
และอุปกรณ์จับยึด (ไม่รวมซีลยาง)

TM

BLANCO ZEROX-U
w/o pop-up waste
Resolute with strength of character

โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแรง
y "Zero radius bowls" with a striking rectangular bowl geometry
y InFino™ drain system – gracefully integrated and easy-care
y
y

"มุมอ่าง 0 องศา" กับรูปทรงทางเรขาคณิตอันโดดเด่น
ระบบระบายน�ำ้ InFino™ ทีม่ าพร้อมความสวยงามและง่ายต่อการดูแลรักษา

R0

BLANCO CLARON-U

180-U

500-U

700-U

Dimension

30 cm

60 cm

80 cm

Bowl depth

130 mm

175 mm

175 mm

570.27.470

565.75.550

565.75.560

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความลึกอ่าง
Cat.No

รหัสสินค้า
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Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)
Scope of supply
Manual waste and overflow fitting with
space-saving pipe odour trap, 3½" InFino™
basket strainer, fixing element set (seal not
included)

Top-rails

Remote control knob

ชุดรางวางอุปกรณ์บนอ่างล้างจาน
Cat. No. 565.69.339

ปุ่มควบคุมชุดระบายน�้ำ
Cat. No. 565.69.834

มาพร้อมกับ
ชุดท่อน�้ำล้น, ท่อดักกลิ่น, ชุดตะแกรงกรอง
เศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" แบบ InFino
และอุปกรณ์จับยึด (ไม่รวมซีลยาง)

TM

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.9

BLANCO SILGRANIT™
PuraDur™
Are on trend as they fit
The model of livable design as its organic, durable, functional and contemporary.
BLANCO is the leader in this category both in terms of innovation and patterns.
BLANCO’s SILGRANIT™ PuraDur™ sinks come in several colours that match
well with today’s surface.
HygienPlus is a shield against dirt and bacteria, and makes cleaning easier.
Our top selling colours are anthracite, alu metallic, white and jasmine.
SILGRANIT™ PuraDur™ offers an ease of care and level of resistance that has
never been offered before for coloured composite sinks.
• unsurpassed scratch resistance
• unsurpassed resistance to breakage
• unsurpassed heat-resistance to 280 °C
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รูปแบบการดีไซน์ที่ดูน่าใช้งานราวกับผลิตภัณฑ์ออแกนิค มีความคงทน สามารถตอบโจทย์
การใช้สอยได้ และดูร่วมสมัย
บลังโก้ เป็นผู้น�ำทางด้าน Silgranit ทั้งในด้านของนวัตกรรมและรูปแบบ
ซึ่ง SILGRANIT™ PuraDur™ มีหลากหลายสีที่สามารถผสมผสานลงตัวเข้าได้กับทุกพื้นผิว
HygienPlus เป็นเทคโนโลยีของบลังโก้ ได้มีการเคลือบการปกป้องคราบสกปรกและแบคทีเรีย
ช่วยให้ท�ำความสะอาดอ่างได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสีขายดีที่สุดของบลังโก้คือ สีอลูเมทัลลิค สีถ่าน สีขาว
และ สีจัสมีน
SILGRANIT™ PuraDur™ ของบลังโก้ สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย และการปกป้องที่เหนือกว่าอ่าง

คอมโพสิตแบบอื่นๆดังนี้
• ป้องกันรอยขีดข่วน
• ป้องกันการแตกหัก
• ป้องกันความร้อนถึง 280 องศาเซลเซียส

6.10

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).
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Sink: BLANCO SUBLINE
Tap: BLANCO LINUS-S

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.11

BLANCO SUBLINE-U
w/o pop-up waste
The designer line for undermount installation in SILGRANIT™ PuraDur™

อ่างล้างจานแกรนิต PuraDur™ ดีไซน์ส�ำหรับการติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
y Maximum bowl size provided by the very best in production and

SILGRANITE™

y
y
y
y
y

mounting technology
Mounting involves no additional expense
Undermount bowl for discerning demands on design
Timelessly elegant, contoured bowl design
Entire system for a wide variety of plans featuring
large and small bowls

y
y
y
y
y

ขนาดหลุมใหญ่พิเศษโดยการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
ติดตั้งง่ายโดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตอบสนองความต้องการอย่างชาญฉลาดด้วยการติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
คงทนสวยงาม ดีไซน์ขอบโค้ง
เหมาะส�ำหรับรองรับภาชนะทุกขนาด ทุกประเภทการใช้งาน

Colour

สี

400-U

500-U

700-U

480/320-U

50 cm

60 cm

80 cm

90 cm

Anthracite

570.26.300

570.26.310

570.26.320

567.66.340

Alu metallic

570.26.900

570.26.910

570.26.920

567.66.940

White

570.26.700

570.26.710

570.26.720

567.66.740

Jasmine

570.26.600

570.26.610

570.26.620

567.66.640

Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

สีถ่าน

สีอลูเมทัลลิค

6

สีขาว

สีีจััสมิิน

Optional accessories (Order separately)

Optional pop-up waste set (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

ชุดอุปกรณ์ pop-up (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

Top-Rails

Ash compound chopping board Cutting board

Retrofiting set

Remote control knob

ชุดรางวางอุปกรณ์บนอ่างล้างจาน

เขียงหั่นอาหารไม้แอช

เขียงหั่นอาหาร

ชุดอุปกรณ์ระบายน�้ำ

ปุ่มควบคุมชุดระบายน�้ำ

Cat. No. 565.69.339

Cat. No. 565.69.056

Cat. No. 565.69.152

Cat. No. 565.69.962

Cat. No. 565.69.834

6.12

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

Scope of supply
waste fitting with spacesaving pipe, 3 ½" InFino™
basket strainer, fixing kit
and odour trap (sealing not
included)

มาพร้อมกับ
ระบบท่ อ ที่ ช ่ ว ยประหยั ด พื้ น ที่
ในการติดต้้ง, ตะแกรงกรองเศษ
อาหารเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
3 ½" แบบ InFino อุปกรณ์จบั ยึด
และท่อดักกลิน่ (ไม่รวมซีลยาง)
TM

BLANCO METRA 9
w/o pop-up waste
Clean lines and maximum comfort

ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาท�ำให้ดูแลง่าย

Dimension

y
y
y
y
y

Young, straight-lined design
Attractive line of sinks in the medium price category
Particularly spacious bowls provide an unsurpassed amount of room
Large tap ledge for installation of mixer tap and soap dispenser
Aesthetic low-profile rim design

y
y
y
y
y

ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง
การดีไซน์หลุมอ่างใหญ่พิเศษท�ำให้มีพื้นที่ล้างมากขึ้น
พื้นที่ขนาดกว้างส�ำหรับการติดตั้งก๊อกน�้ำและที่กดสบู่เพิ่มเติม
ดีไซน์ขอบอ่างเรียบสวยงามน่าสัมผัส

BLANCO METRA 9

ขนาดผลิตภัณฑ์

Colour

Cat.No

Anthracite

565.70.352

Alu metallic

565.70.952

White

565.70.752

Jasmine

565.70.652

สี

สีถ่าน

สีอลูเมทัลลิค
สีขาว

สีีจััสมิิน

รหัสสินค้า

6

Bowl depth: 190/190 mm

ความลึกอ่าง: 190/190 มม.

Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

540

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, two 3½"
basket strainers and odour trap

Chopping board

Chopping board

Corner-Caddy

เขียงหั่นอาหารไม้บีช

เขียงหั่นอาหาร

ตะแกรงเข้ามุม

Cat. No. 565.69.927

Cat. No. 565.69.170

Cat. No. 565.69.206

มาพร้อมกับ
ระบบท่อทีช่ ว่ ยประหยัดพืน้ ทีใ่ นการติดต้ง้ , ตะแกรงกรอง
เศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½" แบบ InFino™
อุปกรณ์จบั ยึด และท่อดักกลิน่

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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6.13

BLANCO ZIA 8 S
w/o pop-up waste
Clean lines and maximum comfort

ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาท�ำให้ดูแลง่าย
y Balanced, modern lines
y Generously designed main and additional bowl
y Spacious tap ledge with room for a mixer tap and soap dispenser
y
y
y

Dimension

ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่สมดุล
ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง
ด้วยฐานรองก๊อกน�้ำที่กว้างสามารถใช้ติดตั้งก๊อกน�้ำและที่กดสบู่หรือ
น�้ำยาล้างจานได้อย่างลงตัว

BLANCO ZIA 8 S

ขนาดผลิตภัณฑ์

Colour

Cat.No

Anthracite

565.76.350

Alu metallic

565.76.950

White

565.76.750

Jasmine

565.76.650

สี

สีถ่าน

สีอลูเมทัลลิค
สีขาว

สีีจััสมิิน

รหัสสินค้า

6

Bowl depth: 190/190 mm

ความลึกอ่าง: 190/190 มม.

Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

409

147

540

313

Top-Rails

Chopping board

Chopping board

Crockery basket and stack

ชุดรางวางอุปกรณ์บนอ่างล้างจาน

เขียงหั่นอาหารไม้บีช

เขียงหั่นอาหาร

ตะแกรงคว�่ำจานสแตนเลส

Cat. No. 565.69.339

Cat. No. 565.69.927

Cat. No. 565.69.170

Cat. No. 565.69.200

6.14
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Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, two
3½" basket strainers and odour trap

มาพร้อมกับ
ระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดต้้ง, ตะแกรง
กรองเศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½" 2 ชิ้น
และท่อดักกลิ่น

BLANCO NAYA 6
w/o pop-up waste
Tailored to your style

อ่างล้างจานที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
y Balanced, modern lines
y Spacious, deep single bowl with integrated overflow and
continuous tap ledge

y Sink comfort in a compact shape
y For 60 cm sink cabinets
y
y
y
y

ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่สมดุล
เป็นอ่างที่ลึกและกว้างพิเศษพร้อมป้องกันน�้ำล้น
เป็นอ่างที่ใช้งานสะดวกสบายในขนาดกระทัดรัด
ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม.
BLANCO NAYA 6

Dimension

Colour

Cat. No.

Anthracite

565.71.330

Alu metallic

565.71.930

White

565.71.730

Jasmine

565.71.630

สี

รหัสสินค้า

สีถ่าน

ขนาดผลิตภัณฑ์

สีอลูเมทัลลิค
สีขาว

สีีจััสมิิน

6

Bowl depth: 200 mm

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, two
3½" basket strainers and odour trap

ความลึกอ่าง: 200 มม.

มาพร้อมกับ
ระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดต้้ง, ตะแกรง
กรองเศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½" 2 ชิ้น
และท่อดักกลิ่น

Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

540

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe,
3½" basket strainer and odour trap

Top-Rails

Chopping board

Cutting board

ชุดรางวางอุปกรณ์บนอ่างล้างจาน

เขียงหั่นอาหาร

เขียงหั่นอาหาร

Cat. No. 565.69.339

Cat. No. 565.69.170

Cat. No. 565.69.152

มาพร้อมกับ
ระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดต้้ง,
ตะแกรงกรองเศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
3½" แบบ InFino และท่อดักกลิ่น
TM

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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BLANCO LEMIS
w/o pop-up waste
Linear shape with spacious work zones

รูปลักษณ์ที่สวยงาม พร้อมหลุมกว้างและลึกเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

BLANCO LEMIS

y
y
y
y

Modern linear shape
Maximized bowl capacity for more functionality
Spacious tap ledge and drainer area
Also with the attractive IF flat rim: flexible for flush mount
installation or inserted from above for a flush mount effect

y
y
y
y

รูปทรงแนวยาวทันสมัย
ขนาดอ่างมีความจุสูงสุดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
มีบริเวณขอบอ่างและพื้นที่รูระบายน�้ำกว้าง
สามารถติดตั้งแบบบน/เสมอเคาน์เตอร์: เหมาะส�ำหรับการติดตั้งแบบ
เสมอเคาน์เตอร์ ให้สัมผัสที่เรียบเนียน

XL 6 S-IF

8 S-IF

Dimension

60cm

80cm

Bowl depth

205 mm

205/205 mm

Bowl Left

570.27.049

570.27.059

Bowl Right

570.27.048

570.27.058

w/o hole

570.27.047

570.27.057

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความลึกอ่าง

205 มม.

205/205 มม.

Stainless steel polished satin

สแตนเลสสตีล สีซาติน

หลุมอ่างด้านขวา
ไม่เจาะรูก๊อก

Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

409

313

147

6

หลุมอ่างด้านซ้าย

Crockery basket and stack

Outlet cover CapFlow™

ตะแกรงคว�่ำจานสแตนเลส

ฝาปิดสะดือน�้ำทิ้งอ่างล้างจาน

Cat. No. 565.69.200

Cat. No. 565.69.890

6.16
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Scope of supply
LEMIS 6 S-IF:
Waste fitting with space-saving pipe,
3½" pop-up waste for the main bowl and
ordour trap
LEMIS 8 S-IF:
Waste fitting with space-saving pipe, two
3½" basket strainers, pop-up waste and
ordour trap

มาพร้อมกับ
ส�ำหรับ LEMIS 6 S-IF:
ระบบท่อที่ช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง,
ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½"
และท่อดักกลิ่น
ส�ำหรับ LEMIS 8 S-IF:
ระบบท่อที่ช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง,
ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½"
2 ชิ้น และท่อดักกลิ่น

BLANCO MAGNAT
w/o pop-up waste
Stainless steel natural finish – timeless design

ผิวสแตนเลสสตีลความสวยงามที่ไร้กาลเวลา

Dimension

y
y
y
y

Large bowl sizes
Functional design
Specific drainboard design
Overflow fitting with overflow protection beside

y
y
y
y

หลุมกว้างพิเศษ
ดีไซน์เพื่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ดีไซน์ระบบท่อน�้ำทิ้งแบบพิเศษ
มีช่องท่อน�้ำล้นส�ำหรับป้องกันน�้ำล้นด้านข้าง

BLANCO MAGNAT

ขนาดผลิตภัณฑ์

Colour

Cat. No.

สี

รหัสสินค้า

Stainless steel natural

สแตนเลสสตีล สีธรรมชาติ
Bowl left

565.65.312

Bowl right

565.65.311

w/o hole

565.65.310

หลุมอ่างด้านซ้าย
หลุมอ่างด้านขวา
ไม่เจาะรูก๊อก

6

300

160

181

400

Optional accessories (Order separately)

ชุดอุปกรณ์เสริม (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 3½"
basket strainer and odour trap
Chopping board

Crockery basket

เขียงหั่นอาหารไม้บีช

ตะแกรงคว�่ำจาน

Cat. No. 565.69.179

Cat. No. 565.69.218

มาพร้อมกับ
ระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรง
กรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3½" และ
ท่อดักกลิ่น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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Artemis Series Stainless Steel Kitchen Sink

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นอาร์เทมีส
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 820x470x190 mm
Bowl Dimension: 420x380 mm
Bowl depth: 190 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 820x470x190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 420x380 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 190 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 4½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 4½" พร้้อมทั้้�งระบบท่่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.060

Bowl right

567.10.061

Bowl left

567.10.062

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา

6

หลุมอ่างด้านซ้าย
Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.18
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Artemis Series Stainless Steel Kitchen Sink

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นอาร์เทมีส
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1000x500x190 mm
Bowl Dimension: 500x400 mm
Bowl depth: 190 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1000x500x190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 500x400 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 190 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 4½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 4½" พร้้อมทั้้�งระบบท่่อ
ที่่�ช่่วยประหยััดพื้้�นที่่�ในการติิดตั้้�ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.080

Bowl right

567.10.081

Bowl left

567.10.082

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา
หลุมอ่างด้านซ้าย

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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Artemis Series Stainless Steel Kitchen Sink

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นอาร์เทมีส
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1200x500x190 mm
Bowl Dimension: 450x400 mm, 340x400 mm
Bowl depth: 190 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1200x500x190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 450x400 มม., 340x400 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 190 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 4½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 4½" พร้้อมทั้้�งระบบท่่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.090

Bowl right

567.10.091

Bowl left

567.10.092

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา

6

หลุมอ่างด้านซ้าย
Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.20
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Artemis Series Stainless Steel Kitchen Sink

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นอาร์เทมีส
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1200x500x190 mm
Bowl Dimension: 380x420 mm, 380x420 mm
Bowl depth: 190 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1200x500x190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 380x420 มม., 380x420 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 190 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 4½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 4½" พร้้อมทั้้�งระบบท่่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.100

Bowl right

567.10.101

Bowl left

567.10.102

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา
หลุมอ่างด้านซ้าย

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

6.21

Hercules Series Stainless Steel Kitchen Sink II

อ่่างล้้างจานสแตนเลส รุ่่�นเฮอร์์คิิวลิิส II
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 820*470*190 mm
Bowl Dimension: 420*380 mm
Bowl depth: 180 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 820*470*190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 420*380 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 180 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 3½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" พร้อมทั้งระบบท่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.110

Bowl right

567.10.111

Bowl left

567.10.112

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา

6

หลุมอ่างด้านซ้าย
Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.22
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บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

Hercules Series Stainless Steel Kitchen Sink II

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นเฮอร์คิวลิส II
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1000*500*190 mm
Bowl Dimension: 500*400 mm
Bowl depth: 180 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1000x500x190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 500*400 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 180 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 3½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" พร้อมทั้งระบบท่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.130

Bowl right

567.10.131

Bowl left

567.10.132

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา
หลุมอ่างด้านซ้าย

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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6.23

Hercules Series Stainless Steel Kitchen Sink II

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นเฮอร์คิวลิส II
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1200x*500*190 mm
Bowl Dimension: 450*400 mm
Bowl depth: 180 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1200*500*190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 450*400 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 180 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 3½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" พร้อมทั้งระบบท่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Bowl right

567.10.141

Bowl left

567.10.142

หลุมอ่างด้านขวา
หลุมอ่างด้านซ้าย
Packing: 1 pc.

6

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.24
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Hercules Series Stainless Steel Kitchen Sink

อ่างล้างจานสแตนเลส รุ่นเฮอร์คิวลิส
y
y
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Material thickness: 1.0 mm
Finish: Stainless
Overall Dimension: 1200*500*190 mm
Bowl Dimension: 380*420 mm
Bowl depth: 180 mm
Version: Top mount

y
y
y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304
ความหนาวัสดุ: 1.0 มม.
สี: สแตนเลส
ขนาดของอ่างล้างจาน: 1200*500*190 มม.
ถาดหลุมขนาด: 380*420 มม.
ความลึกของถาดหลุม: 180 มม.
รูปแบบ: ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์

Scope of supply
Waste fitting with space-saving pipe, 3½" pop up waste

รายละเอียดของอุปกรณ์
ตะแกรงกรองเศษอาหาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½" พร้อมทั้งระบบท่อ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
Without hole tap

567.10.150

Bowl right

567.10.151

Bowl left

567.10.152

ไม่เจาะรูกอ๊ ก

หลุมอ่างด้านขวา
หลุมอ่างด้านซ้าย

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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6.25

Top mount sink : Luciano series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: ลููเซีียโน่่ ซีีรีีย์์
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 178 mm
Product dimension: 487 x 480 mm
Built-in dimension: 460 x 460 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
ขนาดสินค้า: 487 x 480 มม.
ขนาดติดตั้ง: 460 x 460 มม.
Description

Cat. No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า
With hole

เจาะรูก๊อก

567.24.902

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Top mount sink : Genesis series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: เจเนซิิส ซีีรีีย์์

52

0
5

R1

Ø3

500
425

00

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 250 mm
Product dimension: 650 x 500 mm
Built-in dimension: 570 x 470 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 250 มม.
ขนาดสินค้า: 650 x 500 มม.
ขนาดติดตั้ง: 570 x 470 มม.

525
600

470

R1

53

y
y
y
y

Description

570

Cat. No.

รายละเอีียด

รหััสสิินค้้า
With hole

6

เจาะรููก๊๊อก

570.05.000

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

Top mount sink : Picasso series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: พีีคััสโซ่่ ซีีรีีย์์
y
y
y
y

Material: Stainless steel satin
Bowl depth 180 mm
Product dimension: 820 x 480 x 180 mm
Built-in dimension: 800 x 480 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล
ความลึกของถาดหลุม 180 มม.
ขนาดสินค้า: 820 x 480 x 180 มม.
ขนาดติดตั้ง: 800 x 480 มม.
Description

Cat. No.

รายละเอีียด

รหััสสิินค้้า
With hole

เจาะรููก๊๊อก
Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

6.26
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บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

570.05.109

Top mount sink : Elgar series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: เอลการ์์ ซีีรีีย์์
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 178 mm
Product dimension: 800 x 480 mm
Built-in dimension: 780 x 460 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
ขนาดสินค้า: 800 x 480 มม.
ขนาดติดตั้ง: 780 x 460 มม.
Description

Cat. No.

รายละเอีียด
Ø3
5
45

185

รหััสสิินค้้า
Bowl right

567.24.904

Bowl left

567.39.408

หลุุมอ่่างด้้านขวา

R6

460

480

405

0

355
800

780

407.5

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 178 mm
Product dimension: 1,180 x 480 mm
Built-in dimension: 1,160 x 460 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
ขนาดสินค้า: 1,180 x 480 มม.
ขนาดติดตั้ง: 1,160 x 460 มม.

50

Description

รหััสสิินค้้า
460

405

5

0

0

R6

R6

355

30

355
1180

1160

6
Cat. No.

รายละเอีียด

Ø3

480

หลุุมอ่่างด้้านซ้้าย

Bowl right

567.24.906

Bowl left

567.24.905

หลุุมอ่่างด้้านขวา
หลุุมอ่่างด้้านซ้้าย

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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6.27

Top mount sink : Maria series

20

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 440 x 380 mm
Built-in dimension: 400 x 340 mm

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 440 x 380 มม.
ขนาดติดตั้ง: 400 x 340 มม.

4-R10

Ø114

สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน�้ำล้น,ท่อน�้ำทิ้ง, ตะแกรงพัักจาน
Description

Cat. No.

Top mount sink

570.05.110

รายละเอีียด

340

340
380

Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap, grid

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

20

400
440

20

400

25

6

y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 540 x 470 mm
Built-in dimension: 490 x 420 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap, grid

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 540 x 470 มม.
ขนาดติดตั้ง: 490 x 420 มม.

สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน�้ำล้น,ท่อน�้ำทิ้ง, ตะแกรงพัักจาน

4-R10

Ø114

Description

Cat. No.

Top mount sink

570.05.120

420
470

420

รายละเอีียด

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น
25

6.28

490
540

25

490

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).
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รหััสสิินค้้า

Top mount sink : Maria series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์
Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 820 x 470 mm
Built-in dimension: 770 x 420 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap, grid

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 820 x 470 มม.
ขนาดติดตั้ง: 770 x 420 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน�้ำล้น,ท่อน�้ำทิ้ง, ตะแกรงพัักจาน

25

4-R10

y
y
y
y
y

Description
420
470

รายละเอีียด

Cat. No.

รหััสสิินค้้า

420

Ø114

Top mount sink

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์

570.05.130

Packing: 1 pc.

770 ขนาดบรรจุุ: 1

25

25

770
820

ชิ้้�น

y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 860 x 470 mm
Built-in dimension: 810 x 420 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap, grid

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 860 x 470 มม.
ขนาดติดตั้ง: 810 x 420 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน�้ำล้น,ท่อน�้ำทิ้ง, ตะแกรงพัักจาน

6

4-R10

Ø114

Description
420
470

รายละเอีียด

Top mount sink

Cat. No.
420

25

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์

รหััสสิินค้้า
570.05.140

392

26

392

25

Packing: 1 pc.
25

810

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

860
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6.29

Under mount sink: Mono series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งใต้้เคาน์์เตอร์์: โมโน ซีีรีีย์์
y
y
y
y

Material: Stainless steel
Bowl depth: 178 mm
Product Dimension: 381 x 469 x 178 mm
Buit in Dimension: 330 x 418 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล
ความลึึก: 178 มม.
ขนาดสิินค้้า: 381 x 469 x 178 มม.
ขนาดติิดตั้ง: 330 x 418 มม.
Description

Cat. No.

Under mount sink

570.05.169

รายละเอีียด
178

330
381

128

2°

3°

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งใต้้เคาน์์เตอร์์

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

418
469

Under mount sink: Sonar series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งใต้้เคาน์์เตอร์์: โซน่่า ซีีรีีย์์

6

y
y
y
y

Material: Stainless steel
Bowl depth: 229 mm
Product dimension: 420 x 457 x 229 mm
Built-in dimension: 370 x 407 mm

y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล
ความลึึก: 229 มม.
ขนาดสิินค้้า: 420 x 475 x 229มม.
ขนาดติิดตั้ง: 370 x 407 มม.
Description

Cat. No.

Under mount sink

570.05.159

รายละเอีียด

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งใต้้เคาน์์เตอร์์

Packing: 1 pc.
229

407

457

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น
2.5°

2°

370
420

6.30
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รหััสสิินค้้า

Top mount sink : Maria series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 450 x 450 mm
Built-in dimension: 424 x 424 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 450 x 450 มม.
ขนาดติดตั้ง: 424 x 424 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง
Description

32
Ø 60

2-

รหััสสิินค้้า
With hole

เจาะรููก๊๊อก

70

120

120

Cat. No.

รายละเอีียด

570.05.040

350
450

424

Ø114

Packing: 1 pc.

30

30

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น
390
450

424

y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 450 x 520 mm
Built-in dimension: 424 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 450 x 520 มม.
ขนาดติิดตั้ง: 424 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง
Description

Cat. No.

รายละเอีียด

รหััสสิินค้้า
With hole

เจาะรููก๊๊อก

30

Ø114

390
450

570.05.050

60
70

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น
494

32

Ø

2-

420
520

120

120

6

30

424
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6.31

Top mount sink : Maria series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์
y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 520 x 520 mm
Built-in dimension: 494 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 520 x 520 มม.
ขนาดติดตั้ง: 494 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง
Description

Cat. No.

รายละเอีียด

รหััสสิินค้้า

Ø

เจาะรููก๊๊อก

60

70

120

420
520

494

Ø114

460
520

6

206.7

32

Ø

2-

120

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 860 x 520 mm
Built-in dimension: 834 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 860 x 520 มม.
ขนาดติดตั้ง: 834 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง
Description

60
70

120

Packing: 1 pc.

494

30

30

Cat. No.

รายละเอีียด

รหััสสิินค้้า
With hole

420
520

494

Ø114

Packing: 1 pc.
30

6.32

570.50.060

2-

120

32

With hole

800
860

30

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

834
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เจาะรููก๊๊อก

570.05.070

Top mount sink : Maria series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์

120

32

Ø

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 1,000 x 520 mm
Built-in dimension: 974 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 1,000 x 520 มม.
ขนาดติิดตั้ง: 974 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง

420

Description

120

70

2-

y
y
y
y
y

340

974

1000

32

570.50.080

y
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 860 x 520 mm
Built-in dimension: 634 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

y
y
y
y
y

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 860 x 520 มม.
ขนาดติิดตั้ง: 634 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง
Description

60

รหััสสิินค้้า
With hole

494

Ø114

6

Cat. No.

รายละเอีียด

70

2-

เจาะรููก๊๊อก

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

Ø

206.7

With hole

Packing: 1 pc.

420
520

120

120

รหััสสิินค้้า
494

420
520
600

30

30

Cat. No.

รายละเอีียด

Ø114

เจาะรููก๊๊อก

570.50.090

Packing: 1 pc.
30

387

26
860

387

30

834

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น
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6.33

Top mount sink : Maria series

อ่่างล้้างจานแบบติิดตั้้�งบนเคาน์์เตอร์์: มาเรีีย ซีีรีีย์์

32

275

วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
ขนาดสินค้า: 1,200 x 520 มม.
ขนาดติดตั้ง: 1,174 x 494 มม.
สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อนน�้ำล้น, ท่อนน�้ำทิ้ง

70

Ø

2-

y
y
y
y
y

Description

Ø114

รายละเอีียด

With hole

เจาะรููก๊๊อก

30
30

450

25

450
1200

215

30

Cat. No.
494

492.5
320

Material: Stainless steel 304
Bowl depth 229 mm
Product dimension: 1,200 x 520 mm
Built-in dimension: 1,174 x 494 mm
Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

420
520

120

120

y
y
y
y
y

รหััสสิินค้้า
570.05.170

1174
Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

SINK ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมอ่างล้างจาน
WASTE DISPOSER

เครื่องบดเศษอาหาร
6

y
y
y
y

Moter: 560 W
Voltage: 220-240V, 50Hz
Dimension: 400 x 216 mm
Moter speed: 4,400 Rpm

y
y
y
y

มอเตอร์: ขนาด 560 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
ขนาด: 400 x 216 มม.
ก�ำลังมอเตอร์: 4,400 รอบ/นาที
Description

Cat. No.

Waste disposer

569.78.961

รายละเอียด

เครื่องบดเศษอาหาร

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.34
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รหัสสินค้า

SINK ACCESSORIES

อุุปกรณ์์เสริิมอ่่างล้้างจาน
COVER TAP HOLE

ฝาปิิดรููก๊๊อก
y Material: Stainless steel/Plastic
y Finish: Brushed satin/black
y Diameter: 45 mm
y
y
y

วััสดุุ: สแตนเลสสตีีล/พลาสติิก
สี: ซาติิน/สีีด�ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 45 mm
Description

Cat. No.

Cover tap hole

570.05.999

รายละเอีียด
ฝาปิิดรููก๊๊อก

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

SOAP DISPENSER

ที่่�กดสบู่่�อ่่างล้้างจาน
y
y
y
y

Material: Stainless steel/Plastic
Finish: Brushed satin/white
Diameter: 25.5 mm
Height: 275 mm

y
y
y
y

วััสดุุ: สแตนเลส/พลาสติิก
สี: ซาติิน/สีีขาว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.5 mm
ความสููง: 275 มม.
Description

Cat. No.

Soap dispenser

570.05.900

รายละเอีียด

ที่่�กดสบู่่�อ่่างล้้างจาน

6

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

CUTTING BOARD

เขีียงไม้้

y Material: Oak wood
y Inserted in the sink bowl
y Dimension (W x L x D): 350 x 450 x 25 mm
y
y
y

วััสดุุ: ไม้โอ๊ค
วางในหลุมอ่าง
ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 450 x 25 มม.
Description

Cat. No.

Cutting board

570.05.910

รายละเอียด
เขีียงไม้้

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
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6.35

SINK ACCESSORIES

อุุปกรณ์์เสริิมอ่่างล้้างจาน
COLANDER BASKET

ตะแกรงสะเด็ดน�้ำ
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304/plastic
Finish: Natural/Plastic grey
Inserted in the sink bowl
Dimension (W x L x D): 220 x 365–550 x 80 mm

y
y
y
y

วััสดุุ: สแตนเลส 304/พลาสติิก
สีี: สีีสแตนเลส/พลาสติิกสีีเทา
วางในหลุมอ่าง
ขนาด (ก x ย x ส): 220 x 365-550 x 80 มม.
Description

Cat. No.

Colander basket

570.05.920

รายละเอียด

ตะแกรงสะเด็ดน�้ำ

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

COLANDER

ตะแกรงสะเด็็ดน้ำำ��
y Material: Stainless steel 304
y Inserted in the sink bowl
y Dimension (W x L x D): 205 x 370 x 80 mm
y
y
y

6

วััสดุุ: สแตนเลสสตีีล 304
วางในหลุมอ่าง
ขนาด (ก x ย x ส): 205 x 370 x 80 มม.
Description

Cat. No.

Colander

570.05.930

รายละเอีียด

ตะแกรงสะเด็็ดน้ำำ��

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

COLANDER

ตะแกรงสะเด็็ดน้ำำ��
y Material: Stainless steel 304
y Inserted in the sink bowl
y Dimension (W x L x D): 205 x 440 x 80 mm
y
y
y

วััสดุุ: สแตนเลสสตีีล 304
วางในหลุมอ่าง
ขนาด (ก x ย x ส): 205 x 440 x 80 มม.
Description

Cat. No.

Colander

570.05.931

รายละเอีียด

ตะแกรงสะเด็็ดน้ำำ��

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

6.36
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รหััสสิินค้้า

SINK ACCESSORIES

อุุปกรณ์์เสริิมอ่่างล้้างจาน
GRID

ตะแกรงสะเด็็ดน้ำำ��
y
y
y
y

Material: Stainless steel 304
Finish: Chrome plated
Inserted in the sink bowl
Height: 25 mm

y
y
y
y

วััสดุุ: สแตนเลสสตีีล 304
สีี: สีีโครม
วางในอ่างหลุม
ความสููง: 25 มม.
Dimension (W x L) mm

Cat. No.

383 x 343
383 x 413
453 x 413
793 x 413
593 x 413
443 x 413
380 x 413
397 x 333
483 x 413
763 x 413

570.05.940
570.05.941
570.05.942
570.05.943
570.05.944
570.05.945
570.05.946
570.05.947
570.05.948
570.05.949

ขนาดตะแกรง (ก x ย) มม.

รหััสสิินค้้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุุ: 1 ชิ้้�น

6
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6.37

Presenting the art of water
to all the beautiful kitchens
in the world.
BLANCO CULINATM - dramatic curves, seamless lines and premium finish brilliantly capture
light. Transforming the simple flow of water into a
celebrated work of art. - BLANCO CULINATM
enjoys a shared passion for art as functional as it
is beautiful.

BLANCO CULINATM - เส้นโค้งทีโ่ ดดเด่นออกแบบโดยไร้รอยต่อ
และการสะท้ อ นแสงของสแตนเลสสตี ล ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก
ระดับพรีเมี่ยมเปลี่ยนการไหลของน�้ำง่ายๆทั่วไปเป็นเส้นสาย
ที่สวยงามดุจงานศิลปะชิ้นเอก BLANCO CULINATM สนุก
รื่ น รมณ์ ให้ ก ารใช้ ง านที่ ย อดเยี่ ย มไปพร้ อ มงานศิ ล ปะ
ที่สวยงาม

6
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BLANCO CULINA-S
Pure passion

รูปลักษณ์อันน่าหลงใหล
y Exciting design with a special visual focus
y Delicate stainless steel spring enables freedom of movement
down to the bowl area
y Comfortable locking of hose with a precise magnet holder
y Two jet types - spray function with de-scaling nozzles
y Pleasant bundled spray jet

ดีไซน์อันเร้าใจ สะกดทุกสายตา
สายสเปรย์สแตนเลสสตีลอันปราณีตให้อิสระในการเคลื่อนย้ายหัวก๊อกลง
สู่ทุกพื้นที่ของหลุมอ่าง
y สะดวกในการยึดหัวก๊อกด้วยระบบด้ามจับแม่เหล็กอันแม่นย�ำ
y ปรับรูปแบบสายน�้ำได้ 2 รูปแบบ
y พร้อมหัวฉีดน�้ำแบบละอองสเปรย์
y
y

CERT

Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

BLANCO CULINA-S

Colour

Cat. No.

Chrome

565.74.230

Stainless steel

565.74.030

สี

สีโครม

สีสแตนเลสสตีล

รหัสสินค้า

6
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6.39

BLANCO MILA
Metallic surface classic and clean

งดงามหมดจดทั้งดีไซน์และการใช้งาน
y Slender body with a straight-lined spout
y For easy filling of tall pots and vases
y Enlarged working radius thanks to 360° swivel spout
y
y
y

ตัวก๊อกเพรียวสวยเข้ากับปากก๊อกเรียวยาว
ใช้งานง่ายส�ำหรับหม้อทรงสูงและแจกัน
ขยายการใช้งานให้กว้างขึ้น ด้วยตัวก๊อกที่หมุนได้ถึง 360 องศา
BLANCO MILA

Colour

Cat. No.

Chrome

569.10.210

สี

สีโครม

รหัสสินค้า

Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

BLANCO MILA-S
Metallic surface classic and clean

งดงามหมดจดทั้งดีไซน์และการใช้งาน
6

y
y
y
y

Slender body with a straight-lined spout
With extendable spray hose
For easy filling of tall pots and vases
Enlarged working radius thanks to 360º swivel spout

y
y
y
y

ตัวก๊อกเพรียวสวยเข้ากับปากก๊อกเรียวยาว
พร้อมหัวสเปรย์สามารถดึงยืดออกได้
ใช้งานง่ายส�ำหรับหม้อทรงสูงและแจกัน
ขยายการใช้งานให้กว้างขึ้น ด้วยปากก๊อกที่หมุนได้ถึง 360 องศา
BLANCO MILA

Colour

Cat. No.

chrome

569.06.210

สี

สีโครม
Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

6.40
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รหัสสินค้า

BLANCO MILI
Comfort look with contours

เส้นสายรูปทรงที่อ่อนโยน
y Slender body with a J-shaped spout
y For the easy filling of tall pots and vases
y Enlarged working radius thanks to the 360° swivel spout
y
y
y

ตัวก๊อกเพรียวสวยเข้ากับปากก๊อกรูปทรงตัวเจ
ใช้งานง่ายส�ำหรับหม้อทรงสูงและแจกัน
ขยายการใช้งานให้กว้างขึ้น ด้วยตัวก๊อกที่หมุนได้ถึง 360 องศา
BLANCO MILA

Colour

Cat. No.

Chrome

569.09.260

Anthracite

569.09.360

Alu metallic

569.09.960

White

569.09.760

Jasmine

569.09.660

สี

สีโครม

รหัสสินค้า

Dimension

ขนาดผลิตภัณฑ์

สีแอนทราไซต์

สีอลูเมทัลลิค

สีขาว

สีีจััสมิิน
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6

6.41

FAUCET

ก๊อกน�้ำ
FAUCET
Häfele offers attractive design faucets, comfortable and harmonize
for all kitchen styles. Made of high-quality materials with the most
concerned about environment-friendly safety.

ก๊อกน�้ำ
เฮเฟเล่ น�ำเสนอก๊อกน�้ำดีไซน์ทันสมัยสวยงามพร้อมการออกแบบให้มีความ
สะดวกสบาย และเหมาะสมกับห้องครัวทุกสไตล์ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
รวมทั้งใส่ใจในด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
y
y
y
y
y

Easy to install with kitchen sinks
Easy to clean and maintenance
Harmonize with all kitchen styles
Good quality materials and high technology
Safe and hygienic

y
y
y
y
y

ติดตั้งเข้ากับอ่างล้างจานได้อย่างง่ายดาย
ท�ำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย
กลมกลืนกับห้องครัวทุกสไตล์ได้อย่างลงตัว
ผลิตด้วยเทคโนโลยีและวัสดุคุณภาพสูง
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

y
y
y
y
y

Material/Finish: Brass/Chrome polished
Cold and hot water mixer for counter
Water outflow can be switched between spout and spray
Spout can be swivel for 360°
Flow limiter: 6 liters/minute

SINK MIXER

ก๊อกผสม

6

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกผสมส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
สามารถเลือกรูปแบบของสายน�้ำที่ไหลออกจากปากก๊อก แบบธรรมดา
หรือแบบสเปรย์
y หัวก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
y อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
y
y
y

Description

Cat. No.

Sink mixer

569.60.230

รายละเอียด

ก๊อกผสมส�ำหรับอ่างล้างจาน

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.42
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รหัสสินค้า

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute
25

y
y
y

10

281

297

188

Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.211

รายละเอียด

50

6

23°

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

G1/2
Ø50

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Black matt
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute
25

y
y
y

10

281

297

188

Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.241

รายละเอียด

6

23°

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีด�ำด้าน
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

50

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

G1/2
Ø50

รหัสสินค้า

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ

304

326

y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

566.00.260

รายละเอียด

144
192

y
y
y

G1/2
Ø45

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
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6.43

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute

185
315

Ø18
230

Open

y
y
y

90°
Close

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

566.10.260

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute
y
y
y

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

566.45.210

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

6

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute
y
y
y

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.200

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.44
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รหัสสินค้า

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute
y
y
y

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

589.60.092

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for counter
y Flow limiter: 6 liters/minute

155

y
y
y
79

307

64

Description

Cat. No.

Sink tap

566.33.230

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

1/2" X 14G

42

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
รหัสสินค้า

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute
25

y
y
y

10

232

248

188

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

23°

Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.221

G1/2
Ø75

รายละเอียด
55

9

16

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

63

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
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SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Black matt
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute

25

10

232

248

188

y
y
y

23°

9

Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.251

รายละเอียด

G1/2
Ø75
55

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีด�ำด้าน
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

63

16

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute
y
y
y

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

589.60.093

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

6

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute

279

y
y
y
23 °

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.270

R1/2

รายละเอียด
212

73

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6.46
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รหัสสินค้า

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute

270

y
y
y

1/2" x 14G

Description

Cat. No.

Sink tap

566.33.240

รายละเอียด

79

27

82

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

110

รหัสสินค้า

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน�้ำ
y Material/Finish: Brass/Chrome polished
y Cold water tap for wall
y Flow limiter: 6 liters/minute
y
y
y

วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

195

Ø18

7

Ø50

78

20

R1/2

279

185

6

14

96

Description

Cat. No.

Sink tap

566.11.290

รายละเอียด

ก๊อกน�้ำเย็นส�ำหรับอ่างล้างจาน

รหัสสินค้า

6

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น
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