
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COVER cool price  new m21.pdf   1   12/21/2562 BE   15:58



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

xx.pdf   1   12/21/2562 BE   16:03



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1 promotion n m21.pdf   1   12/19/2562 BE   03:55



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promotion p1-3 m21.pdf   2   12/20/2562 BE   17:48



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promotion m21.pdf   3   12/18/2562 BE   17:45



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promotion p4-6 m21.pdf   1   12/19/2562 BE   11:16



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promotion m21.pdf   5   12/16/2562 BE   14:33



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promotion m21.pdf   6   12/16/2562 BE   14:33



















9

PRODUCT 
REVIEW
SCAN HERE

ผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดห้องครวัอตุสาหกรรม ขจัดคราบไขมนั 
ขนาดบรรจุ 700 กรัม 
– ท�าความสะอาดผิว ละลายผงท�าความสะอาดกับน�้า ใน
อัตราส่วน 10 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร แล้วใส่ขวดสเปรย์พ่นบนผิว
ท่ีต้องการท�าความสะอาด แล้วเช็ดคราบไขมัน จะออกได้ง่าย
หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน�้า เช็ดท�าความสะอาด จนคราบน�้ายาหมด 
แล้วเช็ดให้แห้ง
– ท�าความสะอาดตะแกรงกรองไอน�้ามันเครื่องดูดควัน ละลาย
ผงท�าความสะอาดกับน�้าในภาชนะ ในอัตราส่วน 15-30 กรัม 
ต่อน�้า 20 ลิตร แล้วน�าตะแกรงกรองไอน�้ามันของเครื่องดูดควัน 
มาแช่ประมาณ15-30 นาที คราบไขมันจะหลุดออก หลังจาก
นั้นล้างตะแกรงกรองไอน�้ามันกับน�้าเปล่าจนหมดคราบน�้ายา 
แล้วตากให้แห้ง

MEX LOW PRESSURE GAS REGULATOR : หวัปรับความ
ความดันก๊าซ LPG ชนิดความดันต�่า ความดันขาออก 37 
mbar คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก. 805-2540

ใบมีดสเตนเลส สตีล ส�าหรับเกียงท�าความสะอาด กล่องละ 
10 ใบ ใช้เปลี่ยนเมื่อใบมีดเกียงไม่คม

น�า้ยาท�าความสะอาดและเคลอืบผวิ สเตนเลส สตลี ขนาด 180 cc. 
สเปรย์น�้ายาบนผิวสเตนเลส สตีล แล้วใช้ผ้านุม่แห้งเชด็ ช่วย
ท�าความสะอาดและปกป้องผิวสเตนเลส สตีล ของเครือ่งใช้
ของคุณ

เกยีงท�าความสะอาดฐานเตาเซรามกิ เมือ่มคีราบอาหารตดิที่
ฐานเตาเซารามกิ เลือ่นใบมดีออกมา แล้ววางเกยีงให้เอยีงกบั
ฐานเตาแล้วขูดท�าความสะอาดได้สะดวก

ราคา 189.-

ราคา 680.- ราคา 280.-

ราคา 420.-ราคา 130.-

S40

SPR37S

A117

STEEL CLEAN

A093 SCRAPER

เตาแก๊สทีใ่ช้ในบ้าน ต้องใช้หวัปรบัความดนัก๊าซชนดิความดนัต�า่ มคีวามดนั 37 mbar หรอื 0.5 psi เท่านัน้ การใช้หวัปรบัความดนัผดิประเภทอาจก่อให้เกดิอนัตรายได้HOB TIPS

HOB:
ACCESSORIES

SPR37S FH

หัวปรับความดันก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ชนิด
ความดนัต�า่ พร้อมวาล์ว
นริภยั และสายก๊าซ PVC

ปกติ 1,000.-ปกติ 1,000.-
พิเศษ 580.-พิเศษ 580.-

สายก๊าซ PVC เกรด A โครงสร้างสายยาง 2 ชั้น + เชือกถัก 1 
ชั้น ความยาว 2 เมตร พร้อมเข็มขัดรัดสาย 2 ชิ้น

หัวปรับความดันก๊าซ LPG ชนิดความดันต�า่ ความดันขาออก 
37 mbar คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.805-2540

สายก๊าซ PVC หัวปรับความดันก๊าซ ชนิดความดันต�่า 

+

1-58 m21.indd   9 12/16/2562 BE   13:25



10

– เครื่องดูดควันที่ติดตั้งกับท็อปเฟอร์นิเจอร์ ด้านหลังเตา
– มีแผงดูดอากาศที่เลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมแผง Perimeter ที่ท�าจากกระจกนิรภัยสีด�า
– ระบบควบคุมแบบสัมผัส
– ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาท�าความสะอาด Filter
– ตั้งปิดเวลาอัตโนมัติได้ภายใน 30 นาที
– อัตราดูดอากาศมาตรฐาน IEC: EN61591 725 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 
– อัตรากินไฟของมอเตอร์ 275 วัตต์
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 

พิเศษ 76,800.-   
 ปกติ 96,000.-      

HOODHOOD

ADVANCED 
QUALITY 
AND DESIGN
METRIX ได้คัดสรรเครื่องใช้ไฟฟา้ในครัวคุณภาพสูงจากอิตาลีและยุโรปเติมเต็มรสนิยมที่เหนือชั้นกว่า
ด้วยเทคโนโลยีที่ล�้าหน้า ที่มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหรา มีระดับ ทันสมัย

PLANA BL

1-58 m21.indd   10 12/16/2562 BE   13:25
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ในปี 2004 A.O. Smith ได้แนะน�ำสำร
เคลอืบถงัเทคโนโลยีใหม่ Blue Diamond 
ที่มีประสิทธิภำพดีกว่ำ โดยเคลือบสำร
เคลือบแก้วบนผิวในของถังและอบที่
อุณหภูมิ 800 °C เพื่อให้สำรเคลือบแก้ว
หลอมยึดติดกับผิวเหล็กอย่ำงแน่นหนำ 
สำรเคลือบ Blue Diamond จะช่วยลด
กำรยึดเกำะของตะกรัน ลดกำรสึกกร่อน
ของถังอย่ำงได้ผล และช่วยให้เพิ่มควำม
แข็งแรงของถังได้อย่ำงยอดเยี่ยม

BLUE DIAMOND GLASS LINING TECHNOLOGY

FEATURES

ผู้น�าของการคิดค้นเครื่องท�าร้อนชนิดถังเก็บจากอเมริกา 
A.O. Smith เริ่มก่อตั้งในปี 1874 ที่เมือง Milwaukee รัฐ 
Wisconsin โดยเปน็ผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนตแ์ละจกัรยานทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็อยา่งสงู ตอ่มาไดข้ยายกจิการเพ่ือผลติเครือ่งท�าน�า้
ร้อนชนิดถังเก็บและเป็นผู้คิดค้นสารเคลือบถังท่ีช่วยเพ่ิมอายุ
การใช้งานของเครื่องอย่างได้ผล และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์สาร
เคลือบแก้ว ( Glass lining ) ที่ต่อมากลายเป็นมาตรฐานของ
การเคลือบถังเครื่องท�าน�้าร้อนจนถึงปัจจุบัน

U.S. Patented Technology
Blue Diamond Glass Lining

BLUE DIAMOND® 
GLASS LINING

THERMAL CUTOUT

INSULATION FOAM

TEMPERATURE 
CONTROL KNOB

SAFETY VALVE

DOUBLE HEATING 
ELEMENT

สำรเคลือบแก้ว ชนิดพิเศษเพ่ือ
ควำมทนทำนของถัง ลดภำวะ
กำรเกิดตะกรันอย่ำงได้ผล

ตัดกำรท�ำงำนของเครื่องทันที 
หำกน�้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ

ฉนวนกันควำมร้อน ช่วยเก็บ
รักษำอุณหภมูนิ�ำ้ภำยในให้คงที่
ประหยัดไฟ

ปุ ่มตั้งอุณหภูมิน�้ำในหม้อต้ม
ตำมต้องกำร   ตัง้แต่ 25°C-66°C

จะปล่อยน�้ำออกเพื่อลดแรงดัน
ทนัท ีเมือ่แรงดนัในถงัสงูผดิปกติ 

ขดลวดควำมร้อนคู่ สลับกำร
ท�ำงำน เพื่อเร ่งควำมร้อนได้
รวดเร็วกว่ำ

Electric Residential Storage water heater

เครื่องท�ำน�้ำร้อนไฟฟ้ำ ขนำด 30 ลิตร และ 50 ลิตร ชนิดถังเก็บแขวน
ผนังแนวนอนที่มีคุณภำพสูง ใช้งำนได้ทนทำน

ELJH

30 ลิตร
2000 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนล่ำง
360 mm.
605 mm.

½ นิ้ว

ปริมำตร
ก�ำลังไฟฟ้ำ
กระแสไฟฟ้ำ / ควำมถี่
แรงดันน�้ำ
ทำงน�้ำเข้ำ-ออก
Dimension    :   A
  :   B
ข้อต่อ

50 ลิตร
2000 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนล่ำง
360 mm.
835 mm.

½ นิ้ว

ปกติ 11,500.- ปกติ 13,500.- 
พิเศษ 8,900.- พิเศษ 9,900.-

ELJH-30 ELJH-50
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STORAGE WATER HEATER

Electric Residential Storage water heater

เครื่องท�ำน�้ำร้อนไฟฟ้ำ ขนำด 50 ลิตร และ 100 ลิตร ชนิดถังเก็บแขวน
ผนังแนวตั้งที่มีคุณภำพสูง ใช้งำนได้ทนทำน

MEV

Electric Residential + Light Commercial Storage water heater

เครือ่งท�ำน�ำ้ร้อนไฟฟ้ำขดลวดควำมร้อนคูข่นำด 150 ลติร และ 190 ลติร 
ชนิดถังเก็บแนวตั้ง วำงพื้น

EES

150 ลิตร
3800 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนบน
530 mm.

1115 mm.
¾ นิ้ว

ปริมำตร
ก�ำลังไฟฟ้ำ
กระแสไฟฟ้ำ / ควำมถี่
แรงดันน�้ำ
ทำงน�้ำเขำ้-ออก
Dimension    :   A
  :   B
ข้อต่อ

190 ลิตร
3800 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนบน
530 mm.

1395 mm.
¾ นิ้ว

455 ลิตร
6,000 วัตต์

220V/50 Hz
8 บำร์

ด้ำนบน
760 mm.

1570 mm.
¾ นิ้ว

ปกติ 33,000.- ปกติ 37,000.- ปกติ 64,000.- 
พิเศษ 26,500.- พิเศษ 30,500.- พิเศษ 49,900.-

EES-40 EES-50 EES-120

50 ลิตร
2000 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนล่ำง
425 mm.
540 mm.

½ นิ้ว

ปริมำตร
ก�ำลังไฟฟ้ำ
กระแสไฟฟ้ำ / ควำมถี่
แรงดันน�้ำ
ทำงน�้ำเข้ำ-ออก
Dimension    :   A
  :   B
ข้อต่อ

100 ลิตร
2500 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนล่ำง
425 mm.
945 mm.

½ นิ้ว

ปกติ 15,000.- ปกติ 18,000.- 
พิเศษ 11,900.- พิเศษ 14,500.-

MEV-50 MEV-100
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MULTIPOINT WATER HEATER

พัฒนำระบบควบคุมที่ล�้ำหน้ำ ด้วย Electronic Control Unit เพื่อ
ควำมแม่นย�ำ และปลอดภัย  

ADVANCE CONTROL

MEX MULTIPOINT 
WATER HEATER

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FOR 
PERFORMANCE & SAFETY

High Quality Flow 
Sensor ทั้ง Turbine 
Flow Sensor และ 
Hall Effect Sensor 
ที่ตรวจจับกำรไหลของน�้ำ
ได้แม่นย�ำ

Relay Control ควบคุม
กำรจ่ำยไฟ ขดลวดร้อน
เมื่อได้รับสัญญำณจำก 
Flow Sensor ขณะที่มี
น�้ำไหลเข้ำ

Triac Control ควบคุม
กำรท�ำควำมร้อน ตำม
อุณหภูมิที่ก�ำหนดไว้

Thermostat วัดอุณหภูมิ
น�้ำในหม้อต้ม ประสำนกับ 
Triac เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
น�้ำให้แม่นย�ำ

Safety Thermostat 
จะตัดกำรท�ำงำนของ
ขดลวดควำมร้อนทันทีที่
อุณหภูมิน�้ำสูงผิดปกติ 

MEX ไม่ใช่แค่ออกแบบให้สวยน่าใช้เท่านั้น แต่
ออกแบบระบบเครื่องท�าน�้าร้อนใหม่หมด ด้วย
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ล�้าหน้ากว่า จนเป็นต้น
แบบของเครือ่งท�าน�า้รอ้นมลัตพิอยท ์ทีส่มบรูณแ์บบ
ที่สุด ทั้งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

1 4

2

5

3

– Safety Thermostat จะตัดกำรท�ำงำน
ของขดลวดควำมร้อนทันทีที่อุณหภูมิ
น�้ำสูงผิดปกติ

– ELCB (Earth Leakage Circuit 
Breaker) ตัดกระแสไฟฟ้ำ เมื่อมีไฟรั่ว
เพยีง 15 มลิลแิอมป  ภำยใน 0.1 วินำที

MEX คดัเลอืกแต่อปุกรณ์คณุภำพสงู เพือ่
ควำมแขง็แรง ทนทำนในกำรใช้งำน และ
ควำมปลอดภัย

– หม้อต้มทองแดงที่หนำ ทนทำน
– ข้อต่อน�้ำร้อน ท�ำจำกทองเหลือง 
   ที่ทนควำมร้อนสูง
– สำยไฟ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คุณภำพสูง และ ELCB ที่มีมำตรฐำน
ระดับสูง

SAFETY SYSTEM HIGH GRADE COMPONENT
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MULTIPOINT WATER HEATER

ลิขสิทธิ์กำรออกแบบ กำรถ่ำยเทควำม
ร้อนอย่ำงชำญฉลำดของระบบ Spiral 
Flow Heating System ทีจ่ดัระเบยีบกำร
หมนุวนของน�ำ้ในหม้อต้มทีท่�ำให้น�ำ้ได้รบั
ควำมร้อนอย่ำงทั่วถึงสม�่ำเสมอ รวดเร็ว
กว่ำ ประสิทธิภำพสูง และประหยัดกว่ำ

*ใช้กับเครื่องท�าน�้าอุ่น, น�้าร้อน 
MEX ทุกรุ่น

HIGH EFFICIENCY

TWIN MODULE ออกแบบระบบ
ควบคุม และระบบไฟฟ้ำเป็นอิสระ
แยกจำกหม้อต้มอย่ำงชดัเจน ปลอดภยั 

*มีเฉพาะบางรุ่น

INNOVATIVE ENGINEERING DESIGN
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CENTRI 6R

"อาบน�า้อุ่น ให้สดชื่น แบบมี
ดีไซน์ ด้วยเครื่องท�าน�้าร้อน 
MEX"

CUBE8000R เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติ
พอยท์ 8,000 วตัต์ เทคโนโลยทีีล่�ำ้หน้ำ 
พร้อมนวัตกรรมกำรออกแบบเพื่อ
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย 
Modern Design ด้วยรปูทรงท่ีทันสมัย 
สะดุดตำ พร้อมสีใหม่ TITANIUM 
SILVER ที่หรูหรำโดดเด่น

CUBE6000R เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติ
พอยท์ 6,000 วัตต์ ที่มีเทคโนโลยี
ที่ล�้ำหน้ำ พร้อมนวัตกรรมของกำร
ออกแบบเพือ่ประสทิธภิำพและควำม
ปลอดภัย Modern Design ด้วยรูป
ทรงท่ีทันสมัย สะดุดตำ พร้อมสีใหม่ 
TITANIUM SILVER ทีห่รหูรำโดดเด่น

CENTRI 6R COMPACT DESIGN 
ด ้วยรูปทรงที่ ทันสมัย  กะทัดรัด 
ประหยัดพ้ืนที่ในกำรติดตั้ง พร้อม
สีใหม่ TANYL SILVER ที่หรูหรำ
โดดเด่น

เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติพอยท์
8,000 วัตต์ 

เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติพอยท์ 
6,000 วัตต์ 

เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติพอยท์ 
6,000 วัตต์ 

ปกติ 11,000.- 

ปกติ 9,900.- 

ปกติ 8,300.- 

พิเศษ 7,990.-

พิเศษ 7,590.-

พิเศษ 6,290.-

CUBE8000R

CUBE6000R

WATER HEATER

MULTIPOINT WATER HEATER

MEX สร้างประสบการณ์ใหม่
ของการอาบน�า้ของคุณใหเ้ตม็ไป
ด้วย ความสุข ให้พลังของความ
สดชื่น ด้วยเครื่องท�าน�้าร้อน  
น�้าอุ่น ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกท่ี
สวย สะดุดตา โดดเด่น อย่างมี
สไตล์เฉพาะตัว และหรูหรา ท�าให้
ห้องน�้ามีดีไซน์ ไม่เหมือนใคร  
ในแบบของคุณ 

MEX ยังเป็นผู้น�าในการคิดค้น
เทคโนโลยีทางวศิวกรรมทีล่�า้หนา้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้
ความร้อนที่ดีกว่า และมาพร้อม
ความปลอดภัยที่เหนือชั้นและ
เลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพสูง เพ่ือ
ความทนทานตลอดการใช้งาน.....
ที่ให้คุณ.....
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CRYSTAL 5I (NE) : สีด�ำ

CRYSTAL 5I (WH) : สีขำว

CRYSTAL 3I (NE) : สีด�ำ

CRYSTAL 3I (WH) : สีขำว

หรูหรา มีระดับทุกมุมมอง 
พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้อาบน�้าอุ่นได้สะดวก
สบาย และเพลิดเพลิน

ก�ำลังไฟ 5,100  วัตต์

ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

 ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

 ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ปกติ 9,150.-

ปกติ 9,150.-

ปกติ 8,450.-

ปกติ 8,450.-

พิเศษ 7,090.-

พิเศษ 7,090.-

พิเศษ 6,590.-

พิเศษ 6,590.-

WATER HEATER

INSTANT WATER HEATER

C
RY

STA
L SERIES

แผงควบคมุการท�างานระบบสมัผสั
ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็
สามารถปรบัเพ่ิมลดอุณหภมิูของ
น�า้ได้
ระบบควบคมุอณุหภมิู
ELECTRONIC AUTOMATIC 
TEMPERATURE CONTROL 
ที่ควบคุมอุณหภูมิของน�้ า ได้
แม่นย�า ช่วยให้คุณอาบน�้าอุ่นได้
อยา่งสบาย
ปลอดภยัดว้ย Safety Thermo-
stat ทีต่ดัการท�างานของเครือ่ง
เมือ่อณุหภมูนิ�า้สงูผิดปกติ
ERROR DISPLAY หากเครื่อง
มีความผิดปกติเกิดขึ้น ที่จอจะ
แสดงสัญลักษณ์ของความผิด
ปกต ิเชน่ E1, E2, E3
ใหม ่ELCB TEST BAR ออกแบบ
ปุม่กดทดสอบ ELCB ใหม ่ ใหใ้ช้
งา่ย มปีระสทิธภิาพ (*จดทะเบียน
สทิธบิตัรโดย MEX) 
ฝักบัวขนาดใหญ่ ปรับสายน�้าได้ 
5 ระดบั พรอ้มราวสไลดโ์ครเมยีม  
รบัประกนัคณุภาพ 2 ปี และ รบั
ประกนัคณุภาพหม้อตม้ 5 ปี

–

–

–

–

–

*MEX ออกแบบ
ร ะบบควบ คุม 
และระบบไฟฟ้า
เป็นอิสระ แยก
จ า ก ห ม้ อ ต้ ม
อย่ า ง ชั ด เ จ น
ปลอดภัย
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WATER HEATER
C

U
BE

 S
ER

IE
S

CUBE 5C (WH) : สีขำว CUBE 5C (SA) : สีบรอนซ์เงิน

CUBE 3C (WH) : สีขำว CUBE 3C (SA) : สีบรอนซ์เงิน

พร้อมระบบ Rain Shower

ปกติ 12,900.-

ปกติ 7,800.- ปกติ 7,800.-

ปกติ 7,000.- ปกติ 7,000.-

พิเศษ 8,900.-     

พิเศษ 5,790.- พิเศษ 5,790.-

พิเศษ 5,290.- พิเศษ 5,290.-

เติมกลิ่นอายความเรียบหรูใหห้อ้งนํา้ของ
คุณ ด้วยเครือ่งทํานํา้อุ่น CUBE SERIES 
ทีเ่น้นการออกแบบแนว Minimal Style 
ผสมผสานระหว่างความเรียบหรูและ
ความเรียบง่ายไว้อย่างลงตัว สวยจน
เกินคุณห้ามใจ 

INSTANT WATER HEATER

ระบบ Spiral Flow Heating System ระบบ
จัดการการไหลของน�้าในหม้อต้ม ให้น�้าร้อน
เร็วกว่า ประหยัดกว่า 
(*จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรโดย MEX )
ใหค้วามรอ้นไดร้วดเรว็ และปลอดภยัดว้ย Hall 
Effect Sensor พร้อมระบบ Automatic 
Temperature Control ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ของน�้าได้แม่นย�า
ปลอดภัยด้วย Safety Thermostat ที่ตัด
การท�างานเมือ่อณุหภมูสิงูผดิปกต ิและ ELCB 
เบรกเกอร์คุณภาพสูง ที่จะตัดไฟเมื่อไฟรั่ว
เพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 0.1 วินาที
รบัประกนัคณุภาพ 2 ป ีและ รบัประกนัคณุภาพ
หม้อต้มนานถึง 5 ปี

–

–

–

– 

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์ ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

CUBE 5C (RAS) : สีบรอนซ์เงิน
ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

*MEX ออกแบบ
ร ะบบควบคุ ม 
และระบบไฟฟ้า
เป็นอ ิสระ แยก
จ า ก ห ม้ อ ต้ ม
อย่ า ง ชั ด เ จ น
ปลอดภัย
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CODE 5C (SA) : สีบรอนซ์เงิน CODE 5C (OA) : สีทอง

CODE 3C (SA) : สีบรอนซ์เงิน CODE 3C (OA) : สีทอง

ปกติ 6,200.- ปกติ 6,200.-

ปกติ 5,500.- ปกติ 5,500.-

พิเศษ 4,590.- พิเศษ 4,590.-

พิเศษ 4,090.- พิเศษ 4,090.-

ให้คุณอาบความอบอุ่น เพ่ิมความสดชืน่
ให้ผิวด้วย CODE เครื่องทํานํ้าอุ่นโม
เดิร์นดีไซน์ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบ 
Demark Design 
Excellence Award 2013

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์ ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

WATER HEATER

INSTANT WATER HEATER

ให้ช่วงเวลาอาบอุ่น.. คือจุดเริ่มต้นความสดใสทุกวัน

*MEX ออกแบบ
ร ะบบควบคุ ม 
และระบบไฟฟ้า
เป็นอ ิสระ แยก
จ า ก ห ม้ อ ต้ ม
อย่ า ง ชั ด เ จ น
ปลอดภัย

พร้อมระบบ Rain Shower

ปกติ 11,900.-
พิเศษ 7,900.-

CODE 5C (RCA) : สีทองแดง
ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

วำล์วสลับกำรท�ำงำน
ของฝกบัวและ 
Rain Shower

ระบบ Spiral Flow Heating System ระบบ
จดัการการไหลของน�า้ในหมอ้ตม้ ใหน้�า้รอ้นเรว็
กว่า ประหยัดกว่า (*จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
โดย MEX )
ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และปลอดภัยด้วย 
Hall Effect Sensor พรอ้มระบบ Automatic 
Temperature Control ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ของน�า้ไดแ้มน่ย�า
ปลอดภัยด้วย Safety Thermostat ที่ตัด
การท�างานเมือ่อณุหภมูสิงูผดิปกต ิและ ELCB 
เบรกเกอร์คุณภาพสูง ที่จะตัดไฟเมื่อไฟรั่ว
เพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 0.1 วินาที
ฝักบัวโครเมี่ยม ปรับสายน�้าได้ 3 ระดับ, สายส
เตนเลส สตีล พร้อมราวสไลด์สุดหรู
รบัประกนัคณุภาพ 2 ป ีและ รบัประกนัคณุภาพ
หม้อต้มนานถึง 5 ปี

–

–

–

–

–
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COCO 5C
(MRA)

WATER HEATER

COCO เครื่ อ งทํ า นํ้ า อุ่ น          
โคง้มน กะทดัรดั เกไ๋กก๋บัดไีซน์
ปุ่มควบคุมที่ ไม่ เหมือนใคร
บง่บอกสไตลท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์

COCO 3C
(MRA)

COCO 3C
(MRB)

COCO 5C
(MRB)

COCO 3C (MRA, MRB) : 3,700W COCO 5C (MRA, MRB) : 4,500W 

ปกติ 4,700.- ปกติ 4,900.-
พิเศษ 3,190.- พิเศษ 3,590.-

C
O

C
O

 S
ER

IE
S

ระบบ Spiral Flow Heating 
System ระบบจดัการการไหลของ
น�้าในหม้อต้ม ให้น�้าร้อนเร็วกว่า 
ประหยัดกว่า 
(*จดทะเบยีนอนสุทิธิบัตรโดย MEX )
ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และ
ปลอดภัยด้วย Flow Switch 
Sensor ที่ตรวจจับการไหลเวียน
ของน�้าได้ละเอียด แม่นย�า
ปลอดภยัดว้ย Safety Thermostat 
ที่ตัดการท�างานเมื่ออุณหภูมิสูง
ผิดปกติ พร้อม ELCB เบรกเกอร์
คุณภาพสูง ที่จะตัดไฟเมื่อไฟ
รั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 
0.1 วินาที
รับประกันคุณภาพ 2 ปี และ รับ
ประกันคุณภาพหม้อต้มทองแดง
นานถึง 5 ปี

–

–

–

–

INSTANT WATER HEATER

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

COCO 
3C/5C
(SBA)

COCO 3C (SBA, SBB) 
: 3,700W 

ปกติ 4,400.-
พิเศษ 2,390.-

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 4,500 วัตต์

COCO 
3C/5C
(SBB)

COCO 5C (SBA, SBB) 
: 4,500W 

ปกติ 4,600.-
พิเศษ 2,590.-

ก�ำลังไฟ 4,500 วัตต์

COCO 
350

COCO 350
: 3,500W 

ปกติ 4,400.-
พิเศษ 2,390.-

ก�ำลังไฟ 3,500 วัตต์

*MEX ออกแบบ
ระบบควบคุม และ
ระบบไฟฟ้ า เป็น
อ ิสระ แยกจาก
ห ม้ อ ต้ ม อ ย่ า ง
ชัดเจนปลอดภัย

COCO model

CUBE model

COCO model

CUBE model
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สิ่งปนเปื้ อนในน�้ำ ที่อำจเป็นอันตรำย และเป็นปัญหำ

เครือ่งกรองนํา้คณุภาพ
สูงเหมาะที่สุดสําหรับ
คุณ และคนที่คุณรัก
เพราะน�า้ทีใ่ชใ้นบา้นคณุอาจยงัมสีิง่ปนเปื้ อน หรอืสารเคมี และแร่
ธาตทุีอ่าจเป็นปญัหา หรอืเปน็อนัตรายได ้เครือ่งกรองน�า้ส�าหรบั
ใชใ้นบา้นและส�าหรบัดืม่ จงึจ�าเปน็ส�าหรบัคณุทีต่อ้งการน�า้สะอาด 
ปลอดภัย เพ่ิมความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซักล้าง

WATER FILTER
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– วำล์วควบคุมกำรท�ำงำนคุณภำพสูง Fleck รุ่น 5600 
ตั้งเวลำท�ำควำมสะอำดสำรกรองโดยอัตโนมัติได้ตำม
ควำมเหมำะสม ตั้งแต่ 1-12 วัน/ครั้ง

– ใช้ ACTIVATED CARBON ในกำรกรองคลอรีน 
สำรเคมีที่เป็นสำรพิษ กรอง กลิ่น สี รสชำติ ที่ไม่พึง
ประสงค์ในน�้ำ พร้อมสำร KDF (ที่เป็นส่วนผสมของ
ทองแดง+สังกะสี) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรกรอง
คลอรีน กรองไฮโดรเจนซัลไฟต์ โลหะหนัก และยับยั้ง
กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

– ปริมำณกำรกรอง 0.6-1.0 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
– ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว

KC-1054-5600 : ACTIVATED 
CARBON FILTER : เครื่องกรอง
น�้ำส�ำหรับใช้ในบ้ำน

(รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 36,000.-

พิเศษ 27,900.-

HOUSEHOLD WATER FILTER

– วำล์วควบคุมกำรท�ำงำน Fleck รุ่น 5600 สำมำรถ

ตัง้เวลำท�ำควำมสะอำดสำรกรองได้อตัโนมัติ

– RESIN BEAD ลดควำมกระด้ำงของน�ำ้ลงอย่ำงได้ผล จึง

ช่วยลดตะกรนัเมือ่ต้มน�ำ้ ลดกำรใช้ผงซกัฟอกเมือ่ซกัผ้ำ 

ผ้ำนุ่มโดยใช้น�ำ้ยำปรับผ้ำนุม่น้อยลง ลดครำบสกปรกใน

ห้องน�ำ้และสขุภณัฑ์ ลดครำบขำวบนจำนชำม ลดกำรใช้

สบูเ่มือ่อำบน�ำ้สระผม ท�ำให้ผวิพรรณนุม่นวล

– พร้อมถงัเกลอืเพือ่ปรบัล้ำงเรซ่ิน

– ปรมิำณกำรกรอง 1.2-1.5 ลกูบำศก์เมตร/ช่ัวโมง
– ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว

– ใช้วำล์วควบคุมกำรท�ำงำนคุณภำพสูง Fleck รุ่น 5600 
ตั้งเวลำท�ำควำมสะอำดสำรกรองโดยอัตโนมัติได้ตำม
ควำมเหมำะสม ตั้งแต่ 1-12 วัน/ครั้ง 

– กรองสิ่งสกปรกด้วยทรำย มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน 
– ถังกรองยี่ห้อ Structural มีควำมทนทำน
– ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ทกุชิน้ คดัเลอืกเฉพำะทีม่คีณุภำพสูง
– ปริมำณกำรกรอง 0.6-1.0 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
– ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว

KC-1054 :  SAND FILTER : 
เครื่องกรองน�้ำส�ำหรับใช้ในบ้ำน

(รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 48,000.-

(รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 38,000.-

พิเศษ 37,900.-

พิเศษ 29,500.-

SFT-1054-56SEM : WATER 
SOFTENER : เครื่องปรับสภำพ
น�้ำกระด้ำงส�ำหรับใช้ในบ้ำน
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– วำล์วควบคุมกำรท�ำงำน GE AUTOTROL รุ่น 366TC 
ควบคุมกำรท�ำงำน และตั้งเวลำท�ำควำมสะอำดสำร
กรองตำมควำมเหมำะสม ตั้งแต่ 8 ชม.-30 วัน 

– RESIN BEAD ลดควำมกระด้ำงของน�้ำอย่ำงได้ผล  
จงึช่วยลดตะกรนัเมือ่ต้มน�ำ้ ลดกำรใช้ผงซักฟอกเมือ่ซัก
ผ้ำ ผ้ำนุม่โดยใช้น�ำ้ยำปรบัผ้ำนุม่น้อยลง ลดครำบสกปรก
ในห้องน�้ำและสุขภัณฑ์ ลดครำบขำวบนจำนชำม  
ลดกำรใช้สบูเ่มือ่อำบน�ำ้สระผม ท�ำให้ผวิพรรณนุม่นวล 

– พร้อมถังเกลือเพื่อล้ำงเรซิ่น ขนำดจุ 25 ลิตร
– ปริมำณกำรกรองน�้ำ 0.6 – 0.9 ลูกบำศก์เมตร / ชั่วโมง
– ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิ้ว สูง 44 นิ้ว

– วำล์วควบคุมกำรท�ำงำน GE AUTOTROL รุ่น 363TC 
ตั้งเวลำท�ำควำมสะอำดสำรกรองโดยอัตโนมัติได้ตำม
ควำมเหมำะสม ตั้งแต่ 2-50 นำที 

– ใช้ ACTIVATED CARBON ในกำรกรองคลอรนี สำรเคมี
ทีอ่ยูใ่นน�ำ้ สำรพิษ กรองกลิน่ ส ีรสชำต ิทีไ่ม่พงึประสงค์
ของน�้ำ ท�ำให้น�้ำสะอำด รสชำติดี ลดคลอรีนในน�้ำ ช่วย
ท�ำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขึ้นเมื่ออำบน�้ำ 

– ปริมำณกำรกรอง 0.4 - 0.6 ลูกบำศก์เมตร / ชั่วโมง
– ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิ้ว สูง 44 นิ้ว

0844-366TC-SOFT : WATER 
SOFTENER : เครื่องปรับสภำพ
น�้ำกระด้ำงส�ำหรับใช้ในบ้ำน

0844-363TC-AC : ACTIVATED 
CARBON FILTER : เครื่องกรอง
น�้ำส�ำหรับใช้ในบ้ำน

(รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 29,500.-

(รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 23,900.-

พิเศษ 23,500.-

พิเศษ 18,500.-

HOUSEHOLD WATER FILTER
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– ใช้สำรกรอง ACTIVATED CARBON ในกำรกรอง
คลอรนี สำรเคมทีีเ่ป็นพษิ กรองกลิน่ ส ีทีไ่ม่พงึประสงค์
ของน�้ำ ท�ำให้น�้ำใสสะอำด บริสุทธิ์

– ใช้สำรกรองทรำย ช่วยกรองสิง่ปนเป้ือนและสิง่สกปรก
ที่อยู่ในน�้ำ

MPC-1054-FV: ACTIVATED 
CARBON FILTER 

MPS-1054-FV: SAND FILTER

เครื่องกรองน�้ำใช้ โดยใช้ระบบวำล์วควบคุมกำรท�ำงำนแบบ 
Manual ยี่ห้อ PENTAIR คุณภำพสูง ออกแบบมำเพื่อกรอง
น�้ำส�ำหรับใช้ในบ้ำนให้สะอำด มีหลำยชนิดให้เลือกใช้ตำม
ควำมต้องกำร อำทิ กรองสิง่สกปรก และกรองสำรเคม-ีคลอรนี

เหมำะส�ำหรับกำรกรองสำรเคมี ปรับกลิ่น 
และสีของน�้ำให้สะอำด  

เหมำะส�ำหรับกำรกรองสิ่งปนเปื้ อนที่
มำกับน�้ำ  

MANUAL SYSTEM

HOUSEHOLD WATER FILTER

ปกติ 19,800.-

ปกติ 19,800.-

พิเศษ 13,900.-

พิเศษ 13,900.-

- วำล์วควบคุมกำรท�ำงำนแบบ Manual 
  ยี่ห้อ PENTAIR รุ่น FV-10005 คุณภำพสูง
- ถัง Structural คุณภำพสูง มีควำมทนทำน
- ปริมำณในกำรกรอง 2 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนำดถัง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว

วำล์วควบคุมกำรท�ำงำน
รุ่น FV-10005

38-58 cool price m21.indd   50 12/19/2562 BE   01:59



51

เคร่ืองกรองน�้ำใช้ รุ ่น BIG BLUE คุณภำพสูงจำก 
PENTAIR สหรฐัอเมรกิำ ออกแบบมำเพือ่กรองน�ำ้ส�ำหรบั
ใช้ในบ้ำนให้สะอำด ปลอดภัย เหมำะส�ำหรับบ้ำนที่
ต้องกำรอัตรำกำรไหลของน�้ำที่มีปริมำณสูง มีหลำยชนิด
ให้เลือกใช้ตำมควำมต้องกำร อำทิ กรองหยำบ, กรอง
ละเอียด, กรองสำรเคมี-คลอรีน และกรองแร่เหล็ก – ไส ้กรองแบบพับจีบ  เพิ่ มพื้ นที่ ใน

กำรกรอง และถอดล้ำงเพื่อใช้ซ�้ำได้
– เยือ่กรองโพลเีอสเตอร์คณุภำพสงู ทนต่อ

สำรเคมี และแบคทีเรีย
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 76 ลิตร/นำที

– ไส้กรองคำร์บอน ทีช่่วยปรบัส ีกลิน่ และ
รสชำติน�้ำให้สะอำด สดชื่น

– กรองได้ละเอียด 25 ไมครอน
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 15.2 ลิตร/นำที

– ไส้กรองแร่เหล็ก RFFE20 คุณภำพสูง 
กรองแร่เหล็กได้สูงสุด 3 ppm

– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 31.67 ลิตร/นำที
– กรองน�้ำได้สูงสุด 98,400 ลิตร

– ไส้กรองพอลโิพรไพลนี 2 ชัน้ ชัน้นอก 50 
ไมครอน ชัน้ใน 5 ไมครอน ช่วยท�ำให้ใช้
งำนยำวนำนกว่ำ 233% จำกไส้กรองทัว่ไป

–  อตัรำกำรไหลของน�ำ้ 76 ลติร/นำที

–  ไส ้กรองแบบพับจีบ 
เพิ่มพื้นที่ ในกำรกรอง 
และถอดล้ำงเพือ่ใช้ซ�ำ้ได้
– เยื่อกรองโพลีเอสเตอร์
คุณภำพสูง ทนต่อสำร
เคมี และแบคทีเรีย

– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 36.7 ลิตร/นำที 
กรองน�้ำได้สูงสุด 113,400 ลิตร

– ไส ้กรองคำร ์บอน 
ไฟเบอร์ บล็อค ที่ช่วย
ปรบัส ีกลิน่ และรสชำติ
น�้ำ ให้สะอำดสดชื่น
– กรองได ้ละเอียด 
5-10 ไมครอน

– อตัรำกำรไหลของน�ำ้ 7.6 ลติร / นำที

–  ไส ้กรองพอลิ โพร
ไพลีน 2 ช้ัน ช้ันนอก 
25 ไมครอน ชั้ นใน 
1 ไมครอน ช่วยท�ำให้ใช้
งำนยำวนำนกว่ำ 233% 
จำกไส้กรองทั่วไป

– อตัรำกำรไหลของน�ำ้ 36.7 ลติร / นำที 

เหมำะส�ำหรบักำรกรองสิง่ปนเป้ือนทีม่ำกบัน�ำ้ได้ละเอยีด 
30 ไมครอน

เหมำะส�ำหรับบ้ำนขนำดกลำง หรือ
ขนำดใหญ่  

เหมำะส�ำหรับห้องพัก บ้ำนขนำดเล็ก 
หรอืขนำดกลำง เชน่ ทำวนเ์ฮำ้ส ์หรอื
คอนโด ที่ใช้ระบบน�้ำประปำเท่ำนั้น

เหมำะส�ำหรับกำรกรองสำรเคมี ปรับรสชำติ กลิ่น สี ของ
น�้ำให้สะอำด สดชื่น

เหมำะส�ำหรับกำรกรองแร่เหล็กที่ละลำยในน�้ำ ช่วยลด
กำรเกิดครำบสนิมในอ่ำงล้ำงจำน อ่ำงอำบน�้ำ ชักโครก 
และในเสื้อผ้ำ

เหมำะส�ำหรับกำรกรองน�้ำใช้ ให้ใส สะอำด 2 ชั้น 

BIG BLUE ขนำด 20 นิ้ว :

BIG BLUE ขนำด 10 นิ้ว :

BB20-R30 : BB20-RFFE20 :

BB20-DGD5005 :

BB10-R30 : BB10-CFB PLUS : BB10-DGD2501 :

BB20-RFC :

ไส้กรอง
R30-20BB

ไส้กรอง 
RFC-20BB

ไส้กรอง CFB 
PLUS-20BB

ไส้กรอง 
DGD2501-20BB

ไส้กรอง
DGD5005-20BB

ไส้กรอง RS6-R-05 ไส้กรอง DGD2501 ไส้กรอง CFB PLUS-10BB

ไส้กรอง 
RFFE-20BB

พิเศษ 1,490.-

พิเศษ 2,190.-

พิเศษ 3,390.-พิเศษ 1,490.-

พิเศษ 1,490.-

พิเศษ 900.- พิเศษ 650.- พิเศษ 1,890.-

พิเศษ 5,760.-
ปกติ 1,800.-

ปกติ 2,960.-

ปกติ 4,600.-ปกติ 1,800.-

ปกติ 1,800.-

ปกติ 1,100.- ปกติ 890.- ปกติ 2,460.-

ปกติ 7,200.-

BIG BLUE SYSTEM ไส้กรอง

ตรวจสอบมำตรฐำน
SCAN HERE

ตรวจสอบมำตรฐำน
SCAN HERE

ปกติ 6,200.-

ปกติ 6,200.- ปกติ 7,200.-

ปกติ 11,500.-

พิเศษ 4,290.-

พิเศษ 4,290.- พิเศษ 4,990.-

พิเศษ 9,190.-

ปกติ 4,500.- ปกติ 6,200.-ปกติ 4,500.-

พิเศษ 3,290.- พิเศษ 4,290.-พิเศษ 3,290.-
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– ไส้กรอง Hollow Fiber Membrane คณุภำพสงู สำมำรถ
กรองแบคทีเรีย ไวรัส สำรแขวนลอย และซีสต์ในน�้ำ
ออกได้สะอำดหมดจด พร้อม Carbon Block ดูดซับ
สำรเคมี และสำรพิษ

– น�ำ้ทีก่รองได้จะใสสะอำด รสชำตอิร่อย โดยยงัคงแร่ธำตุ
ที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยครบครัน

– กระบอกไส้กรองท�ำจำกอะลูมิเนียม ทนทำนแข็งแรง
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 3.8 ลิตร/นำที
– กรองน�้ำได้ 3,600 แกลลอน (13,600 ลิตร)
– เพิ่มกระบอกกรอง Pre-Filter ที่ใช้ไส้กรองคุณภำพสูง 

CTS-104M พร้อมก๊อกน�้ำดื่มไร้สำรตะกั่ว

– ไส้กรองพฒันำพเิศษด้วยเทคโนโลย ีMicro-Pure พร้อม 
Super Fine Carbon ดูดซับสำรเคมี และสำรพิษ

– กระบอกไส้กรองท�ำจำกอะลูมิเนียม ทนทำนแข็งแรง
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 1.9 ลิตร/นำที
– กรองน�้ำได้ 300 แกลลอน (1,135 ลิตร)
– เพิ่มกระบอกกรอง Pre-Filter พร้อมก๊อกน�้ำดื่มไร้

สำรตะกั่ว

– เครื่องกรองน�้ำที่ออกแบบมำเพื่อกรองน�้ำส�ำหรับล้ำง
หน้ำ และอำบน�้ำ

– ลดสำรเคมีที่ท�ำร้ำยผิวให้หยำบกระด้ำงอย่ำงได้ผล
– มีอัตรำกำรไหลของน�้ำ 8.3 ลิตร/นำที
– ใช้กับก๊อกอ่ำงล้ำงหน้ำได้
– กรองน�้ำได้ถึง 3,000 แกลลอน (11,355 ลิตร)

PRO-4  :  เครื่ องกรองน�้ ำดื่ ม
คุณภำพสูง ชนิดติดผนัง

SPA-400 : เครื่องกรองน�้ำส�ำหรับ
ใช้อำบน�้ำ ล้ำงหน้ำ

H-300NXT : เครื่องกรองน�้ำดื่ม
คุณภำพสูง ชนิดติดผนัง

NEW

NEW

DRINKING WATER PURIFIER

53

*

ปกติ 14,500.-

ปกติ 13,500.-

ปกติ 14,500.-

พิเศษ 11,900.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 11,900.-
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REPLACEMENT CARTRIDGE (ไส้กรอง)
EVERPURE
DESIGNER FAUCET CHROME 

PBS-400 : เครื่องกรองน�้ ำรุ่น
พิเศษที่ใช้กับอ่ำงล้ำงจำน

H-104 : เครือ่งกรองน�ำ้ชนดิตดิผนงั

ปกติ 6,000.-
พิเศษ 4,900.-
PRO-4 CART

PBS-400 CART

ปกติ 5,100.-
พิเศษ 3,990.-

H-300NXT CART

ปกติ 6,000.-
พิเศษ 4,900.-

SPA-400 CART

ปกติ 5,100.-
พิเศษ 3,990.-

ปกติ 4,800.-
พิเศษ 3,790.-
H-104 CART

DRINKING WATER PURIFIER

ปกติ 13,500.-

ปกติ 11,000.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 8,290.-

– เครื่องกรองน�้ำรุ่นพิเศษ ออกแบบให้ใช้ได้กับก๊อกน�้ำ
อ่ำงล้ำงจำน 

– กรองน�้ำสะอำดส�ำหรับดื่มและท�ำอำหำร
– มีอัตรำกำรไหลของน�้ำ 8.3 ลิตร/นำที
– กรองน�้ำได้ถึง 3,000 แกลลอน (11,355 ลิตร)
– เพิม่กระบอกกรอง Pre Filter พร้อมก๊อกน�ำ้ดืม่ไร้สำรตะกัว่

– ไส้กรองพัฒนำพิเศษด้วยเทคโนโลยี MICROPURE 
ท่ีกรองได้ละเอียด พร้อม SUPER FINE CARBON 
ดูดซับสำรเคมีและสำรพิษ

– กระบอกไส้กรองท�ำจำกอะลูมิเนียม ทนทำนแข็งแรง 
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 1.9 ลิตร / นำที
– กรองน�้ำได้ 1000 แกลลอน (3,780ลิตร) ใช้ได้นำน 

6 เดือน - 1 ปี
– เพิม่กระบอกกรอง Pre Filter พร้อมก๊อกน�ำ้ดืม่ไร้สำรตะกัว่   

–  ก็อกน�้ำดื่มคุณภำพ ออกแบบได้ทันสมัย หรูหรำ
–  ได้รับกำรรับรองมำตรำฐำนควำมปลอดภัย   

 จำก NSF/ANSI No.61
–  อัตรำกำรไหลของน�้ำ 1.9 ลิตร/นำที ใช้เซรำมิกวำล์ว  

 ที่ทนทำนมี Aerator ที่ปลำยก๊อก เพื่อปรับสำยน�้ำ  
 ให้นุ่นนวล

–  ปลอดสำรตะกั่ว

53

ปกติ 9,500.-
(ไม่รวมติดตั้ง)

พิเศษ 7,900.-
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– เครือ่งกรองน�ำ้ 2 กระบอก ชนดิวำงบนทอ็ปหรอืตดิผนงั 
– ไส้กรองมำตรฐำนใหม่คำร์บอนไฟเบอร์บล็อคทีก่รองได้  
   ละเอียด พร้อมอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน 
– เพิ่มสำรซิลเวอร์ไอออนที่ยับยั้งแบคทีเรีย อย่ำงได้ผล 
– เพิ่มไส้กรอง PP Sediment ส�ำหรับกรองสิ่งสกปรกมำก 
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 6.4 ลิตร/นำที 
– กรองน�้ำได้ 22,680 ลิตร (หรือไม่เกิน 1 ปี)

- เครือ่งกรองน�ำ้ชนดิตดิผนงั ถกูออกแบบให้ละเอยีด และ
  สะอำด ด้วยไส้กรอง 2 กระบอก
    1) ไส้กรองหยำบ สำมำรถกรองสิ่งสกปรกที่มีควำม
        ละเอียด 5 ไมครอน
    2) ไส้กรองคำร์บอนไฟเบอร์บลอ็ก สำมำรถกรองกลิน่ สี 
           รสชำติน�้ำที่ไม่พึงประสงค์ของน�้ำ ที่มีควำมละเอียด 
        0.5 ไมครอน
- อตัรำกำรไหลของน�ำ้ 1.5 ลิตร/นำท ี(0.4 แกลลอน/นำท)ี
- กรองน�้ำได้ 2,839 ลิตร (750 แกลลอน) ใช้งำนได้นำน 
   4 เดือน – 1 ปี (ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรใช้น�้ำและคุณภำพ
  ของน�้ำบริเวณนั้น)
- แถมฟรี ก๊อกน�้ำดื่มไร้สำรตะกั่ว
 
 
 

F-3000-B2B : เครื่องกรองน�้ำ
ดืม่คณุภำพสงู 3 กระบอก ชนดิตดิผนงั

CTD-100M : เครื่องกรองน�้ ำ 
มำตรฐำนใหม่ ไส้กรองคำร์บอน
ไฟเบอร์บล็อค 

F - 2 1 0 0  : เค รื่ องกรองน�้ ำ ดื่ ม
คณุภำพสงู 2 กระบอก ชนดิติดผนงั

ปกติ 750.-

ปกติ 750.-

ปกติ 300.-

ปกติ 860.-

ปกติ 2,760.-

ปกติ 1,700.-

พิเศษ 580.-

พิเศษ 580.-

พิเศษ 250.-

พิเศษ 690.-

พิเศษ 2,090.-

พิเศษ 1,350.-

ไส้กรอง F1S5-RC 
REPLACEMENT 
CARTRIDGE

ไส้กรอง PP 
REPLACEMENT 
CARTRIDGE

ไส้กรองหยำบ
C255430-49L 
CARTRIDGE   

ไส้กรอง CTS-100M 
CARTRIDGE    

ไส้กรอง F2B2-RC2 
REPLACEMENT 
CARTRIDGE,  TWIN 
SET

ไส้กรอง FIBERDYNE 
CARTRIDG

DRINKING WATER PURIFIER

ปกติ 8,200.-

พิเศษ 6,290.-

ปกติ 3,650.-

ปกติ 6,500.-

พิเศษ 2,890.-

พิเศษ 3,590.-

–  ออกแบบให้กรองสะอำด ปลอดภัยด้วยไส้กรอง 3 
กระบอก

1) ไส้กรองหยำบ สำมำรถกรองสิง่สกปรกทีค่วำมละเอยีด   
5 ไมครอน
2) ไส้กรองคำร์บอนบล็อก ควำมละเอียด 1 ไมครอน 
3) ไส้กรองคำร์บอนบล็อก ควำมละเอียด 0.5 ไมครอน
–  อัตรำกำรไหลของน�้ำ 0.6 แกลลอน/นำที หรือ 2.27 

ลิตร/นำที 
–  กรองน�้ำได้ 2,555 ลิตร (675 แกลลอน) ใช้งำนได้นำน 

4 เดอืน – 1 ปี (ขึน้อยู่กบัปรมิำณกำรใช้น�ำ้และคณุภำพ
ของน�้ำบริเวณนั้น)

– แถมฟรี ก๊อกน�้ำดื่มไร้สำรตะกั่ว
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ไส้กรองหยำบ PP  Sediment 
กรองสิ่งปนเปื้อนที่มำกับน�้ำ
ละเอียด 5 ไมครอน

ไส้กรอง EPM-10 กรองสำร
อินทรีย์และปรับคุณภำพน�้ำ

ไส้กรอง GRO-50EN กรอง
แร่ธำตุและหินปูนออกอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ปกติ 230.- ปกติ 850.- ปกติ 470.- ปกติ 2,600.- ปกติ 1,100.-
พิเศษ 180.- พิเศษ 680.- พิเศษ 380.- พิเศษ 2,050.- พิเศษ 960.-

เครื่องกรองน�้ำดื่มระบบ RO ด้วยเทคโนโลยี GREEN RO

GRO-50 SYSTEM

ไส้กรองส�ำหรับเครื่องกรองน�้ำระบบ RO รุ่น GRO-50 System

เทคโนโลยี GREEN RO ที่พัฒนำใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรกรองมำกขึน้ ได้อัตรำส่วนน�ำ้บรสุิทธิ ์ทีก่รองได้ต่อ
น�้ำทิ้งเป็น 1:1 
ไส้กรอง 5 ขั้นตอน
ถังเก็บน�้ำแรงดันสูง ควำมจุ 10 ลิตร 
อัตรำกำรกรอง 8 ลิตร/ชั่วโมง

–

–
–
–

DRINKING WATER PURIFIER

ปกติ 16,500.-

พิเศษ 13,900.-

ไส้กรอง GAC-10 กรองกลิ่น 
สี รสชำติที่ไม่พึงประสงค์

ไส้กรอง Inline Post Carbon 
(GS-10RO) ปรับรสชำติของ
น�้ำให้สะอำดสดชื่น
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–เคร่ืองกรองน�้ำ ชนิดวำงบนเคำน์เตอร์ แบบเสียบปลั๊กไฟ
– ออกแบบให้กรองได้ละเอียด สะอำดด้วยไส้กรอง 5 ขั้นตอน

1) PP Sediment ไส้กรองหยำบ ส�ำหรับกรองสิ่งสกปรก
2-4) Natural Plus ไส้กรอง Carbon เพือ่กรองกลิน่ ส ีรสชำติ
ที่ไม่พึงประสงค์ของน�้ำ และเพ่ิมแร่ธำตุในน�้ำ
5) Nano Positive เพื่อกรองจุลินทรีย์ที่อยู่ในน�้ำออกได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 1.1 ลิตร/นำที, แรงดันน�้ำ 1.5-6.9 บำร์
– กรองได้ 3,600 ลิตร ใช้งำนได้นำน 4 เดือน-1 ปี 
  (ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรใช้น�้ำและคุณภำพของน�้ำบริเวณนั้น)
– แรงดันไฟฟ้ำ 220-240 โวลต์, ควำมถี่ 50 เฮิร์ต
– ก�ำลังไฟฟ้ำเพียง 14.5 วัตต์  
– สำมำรถต่อกับก๊อกน�้ำภำยนอกได้

ไส้กรอง 
Nano Positive Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 12 เดือน

MN 021W

ปกติ 1,650.-

ไส้กรอง 
Sediment Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 4 เดือน

ปกติ 450.-
พิเศษ 350.-

ไส้กรอง 
Natural Plus Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 8 เดือน

ปกติ 1,150.-
พิเศษ 850.- พิเศษ 1,290.-

ฟังก์ชัน่การเปิด 
ห รื อ ห ยุ ด น�้ า
แบบอัตโนมัติ

แ ผ ง ค ว บ คุ ม
การท�างานของ
เครื่อง

สามารถถอด
เปลี่ยนไส้กรอง
ได้ง่ายสะดวก 

DRINKING WATER PURIFIER

เครื่องกรองน�้ำดื่ม ระบบ Nano ชนิดวำงบน
เคำน์เตอร์ ด้วยไส้กรอง 5 ขั้นตอน

ปกติ 11,400.-

พิเศษ 8,490.-รับชม
วิธีกำรใช้งำน
SCAN HERE
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มำตรฐำนเคร่ืองกรองน�้ำดื่มทั้งเครื่อง ซ่ึงได้
รับกำรตรวจสอบ

1) ทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรกรอง  

2) ควำมปลอดภยัของวสัดทุีใ่ช้ท�ำเครือ่งกรอง  

3) ควำมแข็งแรงทนทำนตำมมำตรฐำน 
ของวัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องกรองน�้ำ ทำงด้ำน
ประสิทธภิำพกำรกรอง จะมกีำรแบ่งประเภท 
ออกไปหลำยประเภท ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนและ ประเภทของเครื่องกรองน�้ำ

NSF INTERNATIONAL

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่มทั้งเครื่อง ซึ่งได้
รับกำรตรวจสอบ

1) ทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรกรอง  

2) ควำมปลอดภยัของวสัดุทีใ่ช้ท�ำเครือ่งกรอง  

3) ควำมแข็งแรงทนทำนตำมมำตรฐำน 
ของวัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องกรองน�้ำ ทำงด้ำน
ประสทิธภิำพกำรกรอง จะมกีำรแบ่งประเภท 
ออกไปหลำยประเภทตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนและประเภทของเครื่องกรองน�้ำ

มำตรฐำนที่รับรองประสิทธิภำพกำรกรอง 
และควำมปลอดภยัของวสัดทุีใ่ช้ของช้ินส่วน
อุปกรณ์ ของเครื่องกรอง มำตรฐำนนี้ไม่ได้
รับรองเครื่องกรองน�้ำทั้งเครื่อง

WATER QUALITY 
ASSOCIATION

NSF/ANSI (COMPONENT)

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำ ทำงด้ำนกำรปน
เปื้อนของสำรตะกั่ว ในอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือ
วัสดุที่ใช้สัมผัสกับน�้ำดื่ม 

เครื่องกรองน�้ำที่ได้รับมำตรฐำน WQA ตำม
มำตรฐำน NSF/ANSI No.372 & CSAB483.1

• PBS-400
• SPA-400

มำตรฐำนเครื่องปรับสภำพน�้ำ / มำตรฐำน
ทำงด้ำนสุขภำพของอุปกรณ์
– ตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ชิ้น
ส่วน หรือวัสดุที่ใช้สัมผัสกับน�้ำดื่มและน�้ำใช้

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน WQA NSF/
ANSI No.44 และ NSF/ANSI no.61 
Section8 

• AvantaPure 4001436

WQA ตำมมำตรฐำน NSF/
ANSI NSF/ANSI No.372 & 
CSAB483.1

WQA ตำมมำตรฐำน NSF/
ANSI No.44 และ NSF/ANSI 
No.61 Section 8

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่มทำงด้ำนควำม
ใสสะอำด
– ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรลดสิ่ง
สกปรกในน�้ำ สี และกลิ่น  โดยไม่ได้มีผล
ทำงด้ำนสุขภำพ

เคร่ืองกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน WQA ตำม
มำตรฐำน NSF/ANSI No.42

• PBS-400, 
• SPA-400

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่ม ทำงด้ำนสุข
อนำมัย
– ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรลดกำรปน
เปื้อน ท่ีก่อให้เกิดอันตรำย เช่น ไตรฮำโลมี
เทน (TTHMs 3 ชนิด) ยำฆ่ำแมลง สำรเคมี
ที่เป็นพิษ (VOCs 50ชนิด) สำรตะกั่ว ฯลฯ

เครื่องกรองน�้ำที่ได้รับมำตรฐำน WQA ตำม
มำตรฐำน NSF/ANSI No.53

• PBS-400, 
• SPA-400

WQA ตำมมำตรฐำน NSF/
ANSI No.42

WQA ตำมมำตรฐำน NSF/
ANSI No.53

มำตรฐำนกำรก�ำจัดสิ่ งปนเป ื ้อน หรือ
สำรประกอบที่เกิดขึ้นใหม่
– ตรวจสอบยำเฟนิโทอิน, ยำไอบูโพรเฟน, 
ยำนำพรอกเซน, เอสโทรน, บสิฟีนอล เอ (BPA)

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน NSF/ANSI 
No.401

• H-300 NXT

NSF/ANSI No.401

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำด่ืม ทำงด้ำนควำม
ใสสะอำด
– ตรวจสอบประสทิธภิำพในกำรลดสิง่สกปรก
ในน�้ำ สี และกลิ่นโดยไม่ได้มีผลด้ำนสุขภำพ

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน
NSF / ANSI No.42 

• H-104, 
• H-300-NXT, 
• F-3000-B2B

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่ม ทำงด้ำนสุข
อนำมัย
– ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรลดสำรปน
เปื้อน ที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ เช่น 
ไตรฮำโลมีเทน ยำฆ่ำแมลง สำรเคมีท่ีเป็น
พิษ สำรตะกั่ว ฯลฯ

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน 
NSF / ANSI No.53

• H-104, 
• H-300-NXT, 
• F-3000-B2B

NSF/ANSI No.42 

NSF/ANSI No.53

มำตรฐำนเครื่องปรับสภำพน�้ำ 

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน NSF/ANSI 
No.44

• AvantaPure 4001436

มำตรฐำนทำงด้ำนสุขภำพของอุปกรณ์
– ตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ 
ชิ้นส่วน หรือวัสดุที่ใช้สัมผัสกับน�้ำดื่ม

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน NSF/ANSI 
No.61

• BB20-DGD5005, 
• BB20-RFC,
• BB10-DGD2501, 
• BB10-CFB PLUS

NSF/ANSI No.44

NSF/ANSI No.61

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่มระบบ Reverse 
Osmosis
– ตรวจสอบประสทิธภิำพในกำรกรองแร่ธำตุ
ในน�้ำ (TDS) โลหะหนัก และซีสต์

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน NSF/ANSI 
No.58

• GRO-50 COMPONENT 

NSF/ANSI No.58

มำตรฐำนควำมปลอดภัยของเครื่องกรองน�้ำครบครัน

เครื่องกรองน�้ำของเรำ ได้รับกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนจำก NSF และ WQA ลกูคำ้สำมำรถตรวจ
สอบมำตรฐำนและข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน website: 

• info.nsf.org/Certified/DWTU/ 
• www.wqa.org/find-product#/
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SYMBOL 
GUIDE

WATER FILTER

OVEN
มำตรฐำนประหยัดไฟ : A

ระบบลดควำมร้อนด้ำนหน้ำประตูลง

ควบคุมระบบสัมผัส

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยพัดลม

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยพัดลมร้อน

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วย
ขดลวดควำมร้อน ด้ำนล่ำง

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวด 
ควำมร้อน ดำ้นบน - ดำ้นล่ำง

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวดควำมร้อน 
ด้ำนบน - ดำ้นล่ำง พร้อมพัดลม

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวดควำมร้อน 
ด้ำนบน - ดำ้นล่ำง พร้อมพัดลมร้อน

โปรแกรมย่ำง

โปรแกรมย่ำงพร้อมพัดลม

ละลำยอำหำรแช่แข็ง 

MICROWAVE OVEN
ควำมจุสุทธิ 20 ลิตร

ไมโครเวฟ

ยำ่ง

ละลำยอำหำรแช่แข็ง

อบด่วน 30 วินำที

ระบบล็อคแผงควบคุมเพื่อควำมปลอดภัย

ตั้งเวลำปรุงอำหำรอัตโนมัติ

INDUCTION / CERAMIC HOBS
Induction Hob

ควบคุมกำรท�ำงำนด้วยระบบสัมผัส

ระบบล็อคแผงควบคุมเพื่อควำม
ปลอดภัย

ตั้งเวลำปรุงอำหำรอัตโนมัติ

โปรแกรม Quick Start กรองฝุ่นละออง ตะกอน ท�ำให้น�้ำใส

โปรแกรมอุ่นอำหำรด้วยอณุหภมูติ�ำ่

กรองจุลินทรีย์จ�ำพวกซีสต์ แบคทีเรีย ไวรัสระบบ Slide Control

กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในน�้ำ

ระบบ Pause เพื่อหยุดกำรท�ำงำน
ชั่วครำว

ปรบัสขีองน�ำ้

ปรับรสชำติของน�้ำ ให้รสชำติดี 

กรองสำรเคมีในน�้ำ เช่น คลอรีน สำรตะกั่ว VOCs 
ยำฆ่ำแมลง TTHMs สำรกลำยสภำพจำกคลอรีน

กรองหินปูน  ปรับน�้ำกระดำ้ง สำเหตุกำรเกิดตะกรัน
ที่ภำชนะ ครำบขำวบนจำนชำม ลดกำรใช้น�้ำยำปรับ
ผำ้นุ่มในกำรซักผ้ำ

HOOD
Triphase Motor

Twin Motor

เก็บเสียงเงียบ

อัตรำกำรดูดอำกำศ
มำตรฐำน EN61591

อัตรำกำรดูดอำกำศ 
1015 ลบ.ม./ชั่วโมง 
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่
ก�ำกับในแต่ละรุ่น ก�ำลัง
ดูดจะแตกต่ำงกัน

BEST METRIX

METRIX

METRIX

MEX

BEST

BEST

BEST

BEST / 
MERIX / 
MEX

BEST / MERIX / 
MEX

BEST / MERIX / 
MEX

BEST / MERIX / 
MEX

METRIX

METRIX

METRIX

METRIX

วัสดุท�ำจำกเนื้อสเตนเลส 
AISI304

ระบบหมุนเวียนอำกำศ

แผงควบคุมระบบสัมผัส

ท�ำงำนต่อเนื่องได้นำน 24 ชม. 
โดยไม่มีเสียงรบกวน

ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบ
ท�ำควำมสะอำดฟิลเตอร์

ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

ระบบตั้งเวลำปิดอัตโนมัติ
ภำยใน 30 นำที

ปรับระดับกำรดูด 
ควำมแรงสูงสุด 10 นำที

เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งบนท็อป
เฟอร์นิเจอร์ เลื่อนขึ้น-ลงจำกท็อป

ระบบท�ำงำนอัตโนมัติ เพียงเลื่อนแผง
กั้นดำ้นในออกมำ

ระบบลดควำมสว่ำงของแสง
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