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INDUCTION HOB
CERAMIC HOB
ELECTRIC / STAINLESS
BASE GAS HOB
GLASS BASE GAS HOB /
HOB ACCESSORIES

INTRO
HOOD
CEILING HOOD / ISLAND HOOD
CHIMNEY
CHIMNEY / SLIM LINE HOOD
STANNDARD HOOD / ACCESSORIES
HOOD TIPS

DISHWASHER

GRANITE SINK 
STAINLESS SINK
SINK ACCESSORIES

MEX TAP
ZUCCHETTI

AO SMITH

MEX MULTIPOINT WATER HEATER
MEX INSTANT WATER HEATER

HOUSEHOLD WATER FILTER
DRINKING WATER PURIFIER

CERTIFICATION INDEX
SYMBOL GUIDE

HOB

HOOD

DISHWASHER

SINK

TAP

STORAGE WATER HEATER

WATER HEATER

WATER FILTER
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ความสุข และ
ความสะดวกสบาย 
ในการปรุงอาหาร
ได้อย่างมีรสนิยม

INNOVATIVE  DESIGN

ควำมสุขและควำมสะดวก
สบำยในกำรปรงุอำหำรคือแรง
บันดำลใจที่ส�ำคัญ จึงท�ำให้ 
MEX ไดค้ดิคน้ สรำ้งสรรคแ์ละ
พัฒนำเครื่องใช้ไฟฟำ้ในครัว
เพ่ือคุณ ให้มีรูปแบบใหม่ๆ ทั้ง
ดำ้นดไีซน ์และฟงักช์ัน่อยูเ่สมอ 
MEX จึงออกแบบผลิตภัณฑ์
ทกุชิน้อยำ่งใสใ่จในรำยละเอียด 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ 
เพ่ือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ที่จะช่วยลดปัญหำกำรใช้งำน
แบบเดิมๆ เพ่ิมควำมสะดวก
สบำยในกำรใชง้ำนทีม่ำกยิง่ขึน้ 
และได้ผลอย่ำงแท้จริง

MEX โดดเด่นดว้ยฟงักช์ัน่การ
ใช้งานที่พัฒนาใหม่ พร้อม
ประสิทธิภาพทีม่ากยิ่งขึน้

"

"

MEX คุ ้มค่ากับคุณภาพที่มีมาตรฐานสูง 

เพราะ MEX มุ่งมั่น และพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพสูง เพ่ือสร้างความคุ้มค่า และ

มัน่ใจให้กับผู้ใช้ตลอดระยะเวลาอย่างยาวนาน 

ผลิตภัณฑ์ MEX จึงได้ผ่านกระบวนการผลิต

ที่ล�้าหน้า และทันสมัยเลือกใช้เฉพาะวัสดุที่มี

คุณภาพดี ผ่านการควบคุมที่เคร่งครัดในทุก

ขัน้ตอนการผลติพร้อมกับระบบการบรกิารครบ

วงจรของ “เพ็น เค” ที่พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ

ในด้านมาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจมา

อย่างยาวนานตลอด 25 ปี

MEX ออกแบบใหม่ ให้แตกต่าง การออกแบบ

ที่ดีเย่ียม คือจุดเด่นท่ีส�าคัญ เพราะ MEX ได้

สร้างสรรคุณค่าอย่างแตกต่าง พิถีพิถันในการ

ออกแบบทุกๆ รายละเอียด ประณีตทกุขัน้ตอน 

เพ่ือให้ทุกผลิตภัณฑ์ สะท้อนความทันสมัย

อย่างมีรสนิยม เพ่ิมความสวยงามให้ห้องครัว

ของคุณได้อย่างโดดเด่น

ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใช้ไฟฟำ้ในครัว ทีไ่ดม้กีำรพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนที่ดีเยี่ยม ไม่ว่ำจะเป็น

เครื่องดูดควัน
ท่ีได้รับการพัฒนามอเตอรให้มีก�าลังสูงเปนพิเศษ 

ท่ีสามารถดูดควันได้รวดเร็ว และดูดกลิ่นได้อย่าง

หมดจด 

เตาอบไฟฟา้ 

ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิในการอบได้อย่างคงที่

ตลอดระยะเวลาการอบท่ียาวนาน ประตูด้านหน้า

ระบบ Cold Door ท่ีลดความร้อนด้านหน้าประตูลง

อย่างได้ผล

เตาไฟฟา้เซรามกิ และเตาไฟฟา้อนิดกัชัน่
ท่ีให้ความร้อนรวดเร็ว ปรับความร้อนได้ง่ายทุกระดับ 

พร้อมระบบควบคุม  Advance Touch Safety Sensor ที่

ให้ความปลอดภัยสูง

เตาแก๊ส
ที่มีความร้อนสูง 

ปรุงอาหารได้รวดเร็ว 

อ่างล้างจาน 
ท่ีเลือกใช้เฉพาะสเตนเลส 

สตลีคุณภาพสงู พร้อมพฒันา

ระบบกรองเศษอาหารของ

สะดืออ่างล้างจาน ที่สามารถ

กรองเศษอาหารได้อย่างดี

เย่ียม (สะดืออ่างล้างจาน 

MEX ได้รับการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตรการออกแบบ)

"คุณกับ MEX จึงเป็นการท�าครัวทีส่นุกสนาน เพลิดเพลิน ในบรรยากาศทีส่วยงาม"

ปรุงอาหารได้รวดเร็ว 
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+ OVEN + MICROWAVE OVEN SET

ปกติ 57,000.- 

สินค้าชุดเตาอบคู่ เตาอบไมโครเวฟ ราคาพิเศษ

พิเศษ 32,900.-CM925BX
LF606TBL ปกติ 48,500.- 

พิเศษ 29,900.-MM625BX
BS817X ปกติ 48,000.- 

พิเศษ 25,900.-MM625BX 
BX515TX-1

เตาอบมัลติฟังก์ชั่นระบบสัมผัส ขนาด 60 ซม. ดีไซน์หรูหรา
จากอิตาลี

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชั่นสเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม. ผลิต
จากยุโรป

เตาอบไฟฟ้ามลัติฟังก์ช่ัน สเตนเลส สตลี ขนาด 60 ซม.จากอติาลี

BS817X

BS817X

BX515TX-1

BX515TX-1

LF606TBL

LF606TBL

เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ ระบบสัมผัสดีไซน์
หรูหรา ทันสมัย

เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ สเตนเลส สตีล เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ สเตนเลส สตีล

CM925BX

CM925BX

MM625BX

MM625BX

MM625BX

MM625BX

+ + +

– 5 โปรแกรมปรุงอาหาร
– 5 ชั้นวางอาหาร
– อุปกรณ์ครบครันประกอบด้วย 1 ถาดอบ
   อาหาร, 1 ตะแกรง
– กระจกสีด�าคุณภาพสูง / กระจกชั้นในประตู
   เต็มแผ่น ท�าความสะอาดง่าย
– นาฬิกาและระบบตั้งเวลาปรุงอาหาร
   อัตโนมัติ ระบบสัมผัสใช้งานง่าย

> ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
> ตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าอัตโนมัติ
> ตั้งเวลาให้กริ่งดังเตือนได้

– ความจุ 57 ลิตร

ปกติ 29,500.- ปกติ 23,500.- ปกติ 23,000.- 
พิเศษ 21,900.- พิเศษ 18,900.- พิเศษ 14,900.-

–  8 โปรแกรมปรุงอาหาร
–  5 ชั้นวางอาหาร 
–  อุปกรณ์ครบครันประกอบด้วย 1 ถาดอบ 
    อาหารพร้อมตะแกรงย่าง, ตะแกรง 2 ชิ้น  
–  กระจกชั้นในประตูเต็มแผ่น
–  ปุ่มควบคุมดีไซน์ทันสมัย จับถนัดมือ
– นาฬิกาและระบบตั้งเวลาปรุงอาหาร
    อัตโนมัติ

> ตั้งเวลาให้กริ่งดังเตือนได้
> ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
> ตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าอัตโนมัติ

–  ความจุ 71 ลิตร

– 5 โปรแกรมปรุงอาหาร
– ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ 0-120 นาที
– ประตูระบบ Ventilated Cool Door
– ความจุ 57 ลิตร

ปกติ 27,500.- ปกติ 25,000.- ปกติ 25,000.- 

– ผนังในตู้เป็นสเตนเลส สตีล  
– จานหมุนขนาด 315 มม.
– ก�าลังอบ 900 วัตต์ ย่าง 1,000 วัตต์ 
– สามารถอบพร้อมย่างได้
– ละลายอาหารแช่แข็งได้โดยตั้งเวลาหรือตามน�้าหนัก
– มีโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู  
– มีระบบอบด่วน 30 วินาที
– ระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย  
– ความจุ 25 ลิตร 

– ผนังในตู้เป็นสเตนเลส สตีล  
– จานหมุนขนาด 315 มม.
– ก�าลังอบ 900 วัตต์ ย่าง 1,000 วัตต์ 
– สามารถ อบ-ย่าง และละลายอาหารแช่แข็ง  
– มีโปรแกรมปรุงอาหาร 8 เมนู  
– มีระบบอบด่วน 30 วินาที
– ระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย  
– ความจุ 25 ลิตร

– ผนังในตู้เป็นสเตนเลส สตีล  
– จานหมุนขนาด 315 มม.
– ก�าลังอบ 900 วัตต์ ย่าง 1,000 วัตต์ 
– สามารถ อบ-ย่าง และละลายอาหารแช่แข็ง  
– มีโปรแกรมปรุงอาหาร 8 เมนู  
– มีระบบอบด่วน 30 วินาที
– ระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย  
– ความจุ 25 ลิตร

พิเศษ 14,900.- พิเศษ 13,900.- พิเศษ 13,900.-
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เตาอบผสมเตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งใน
เฟอร์นิเจอร์ สูง 45 ซม. ระบบสัมผัส ดีไซน์
หรูหรา ทันสมัย

ปกติ 49,500.- 

ปกติ 4,900.- 

ปกติ 41,500.- 

– ความจุ 44 ลิตร
– ผนังด้านในท�าจากสเตนเลส สตีล
– จานหมุนอาหารขนาด 363 มม.
– มีตะแกรงรองส�าหรับการอบ 1 ชิ้น และการย่าง
   (ตะแกรงสูง) 1 ชิ้น 
– โปรแกรมเตาอบไมโครเวฟ

ให้ก�าลังอบด้วยไมโครเวฟ 900 วัตต์
ปรับก�าลังไฟได้ 5 ระดับ (100, 300, 450, 700 
และ 900 วัตต์)

- โปรแกรมเตาอบ
โปรแกรมพัดลมกระจายความร้อน พร้อมขด
ลวดความร้อนรอบพัดลม
โปรแกรมขดลวดความร้อนส�าหรับย่าง พร้อม
พัดลมกระจายความร้อน
โปรแกรมขดลวดความร้อนด้านล่าง และ
พัดลม กระจายความร้อน พร้อมขดลวดความ
ร้อนรอบพัดลม
โปรแกรมขดลวดความร้อนส�าหรับย่าง ก�าลัง
ไฟ 1,750 วัตต์

– โปรแกรมเตาอบผสมเตาอบไมโครเวฟ
โปรแกรมอบด้วยไมโครเวฟ ผสมพัดลม
กระจาย ความร้อน พร้อมขดลวดความร้อน
รอบพัดลม
โปรแกรมอบด้วยไมโครเวฟ ผสมขดลวดความ
ร้อน ส�าหรับย่าง พร้อมพัดลมกระจายความ
ร้อน
โปรแกรมอบด้วยไมโครเวฟ ผสมขดลวดความ
ร้อน ด้านล่าง และพัดลมกระจายความร้อน 
พร้อมขดลวดความร้อนรอบพัดลม
โปรแกรมอบด้วยไมโครเวฟ ผสมขดลวดความ
ร้อนส�าหรับย่าง

– โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
– โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 13 เมนูมาตรฐาน
– ตั้งอุณหภูมิได้ 50- 230° C  และปรับเพ่ิม-ลด 
   อุณหภูมิได้ครั้งละ 5° C
– มีระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย
– ไฟส่องสว่างภายในอัตโนมัติเมื่อปรุงอาหาร
– ประตูกระจก 2 ชั้น
– ก�าลังไฟรวม 3,350 วัตต์, 220 -230 V., 50 Hz.

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

CM934S MC467X

M120E

COMBINATION
MICROWAVE OVEN

FREE STAND
COOKER

TABLE TOP MICROWAVE OVEN

พิเศษ 34,900.-

พิเศษ 3,590.-

พิเศษ 32,900.-

เตาปรุงอาหารสเตนเลส สตีล ขนาดกว้าง 60 ซม.ประกอบด้วย 
เตาแก๊ส 4 หัวเตาแก๊ส และ เตาอบมัลติฟังก์ชั่นขนาด 77 ลิตร 
ผลิตจากยุโรป

เตาแกส
– 3 หัวเตาแก๊สและ 1 หัวเตาไฟแรงพิเศษ

หัวเตาหน้าซ้าย ไฟแรงพิเศษ 3,300 วัตต์
หัวเตาหน้าขวา 1,000 วัตต์
หัวเตาหลังซ้าย 2,000 วัตต์
หัวเตาหลังขวา 2,000 วัตต์

– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
– ระบบจุดติดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
– มีระบบ Safety valves
– ใช้แก๊สระบบ LPG ชนิดแรงดันต�่า 28 มิลลิบาร์
– มีฝาครอบเตาแก๊ส ใช้กระจกคุณภาพสูง

>
>
>
>

เตาอบ
– ความจุ 77 ลิตร
– 7 โปรแกรมปรุงอาหาร มัลติฟังก์ชั่น
– 5 ชั้นวางอาหาร 
– ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
– มีแผงกันเปื้อนท�าความสะอาดด้วยตนเอง 
   (Self clean catalytic)
– ประตูกระจก 3 ชั้นระบบ Cold door 
   ไม่ร้อนเมื่อสัมผัส
– กระจกประตูชั้นในแบบเต็มแผ่นท�า
   ความสะอาดง่าย
– ผลิตจากยุโรป 
– อัตราการกินไฟสูงสุด 2,300 วัตต์ 220-240 V.

– เตาอบไมโครเวฟชนิดวางบนโต๊ะสีด�า ดีไซน์ทันสมัย
– มือจับสีเงิน ดีไซน์สวย ใช้งานสะดวก  
– ความจุ 20 ลิตร • จานหมุนขนาด 245 มม. 
– ก�าลังอบ 700 วัตต์ ย่าง 1,000 วัตต์
– สามารถอบ-ย่าง ละลายอาหารแช่แข็งได้
– มีระบบอบด่วน 30 วินาที  
– สามารถตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุดได้ 95 นาที
– โปรแกรมปรุงอาหาร 8 เมนู  
– มีระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณมาตรฐาน
– ถาดเตาอบ 1 ชิ้น
– ตะแกรง 3 ชิ้น
– ตะแกรงเหล็กหล่อรองกระทะก้นกลม 1 ชิ้น

NEW
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– 4 หัวเตา ประกอบด้วย
ขนาด 200 มม. ก�าลังไฟ 2,300 วัตต์ 
booster 3,000 วัตต์ x 2 หัว
ขนาด 160 มม. ก�าลังไฟ 1,400 
วัตต์  x 2 หัว

– Slide Control ระบบควบคุมความร้อน
   ใหม่ ที่ใช้งานง่ายและสะดวก
– ตั้งเวลาอัตโนมัติ 1-99 นาที อิสระ 4 หัว
– อัตราการกินไฟสูงสุด 7.36 kW
– ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
– ฟังก์ชั่น Booster ที่ให้ความร้อนเร่งด่วน

ปกติ 47,500.- ปกติ 29,800.- 

ปกติ 36,500.- ปกติ 26,500.- 

>

>

VIN4MS HIM364

VIN2MS

V3.1 V4SL

HIM332

พิเศษ 35,900.- พิเศษ 21,900.-

พิเศษ 25,900.- พิเศษ 21,900.-

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานเซรามิก ขนาด 
60 ซม. เจียระไนขอบด้านหน้าและด้าน
หลัง จากอิตาลี ให้ความร้อนเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูง

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิก 
ขนาด 60 ซม.

– 4 หัวเตา ประกอบด้วย
> ก�าลังไฟ 2,000 วัตต์ x 2 หัว
> ก�าลังไฟ 1,500 วัตต์ x 2 หัว 

– ระบบควบคุมแบบสัมผัส
– ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ พร้อมฟังก์ชั่น
   U ที่ให้ความร้อนต�่าอย่างต่อเนื่อง 
   และฟังก์ชั่น A ที่ให้ความร้อนเร่งด่วน
– ตั้งเวลาอัตโนมัติ 1 - 99 นาที
– มรีะบบ Safety Lock เพ่ือความปลอดภัย 
– มีระบบตรวจจับภาชนะ
– อัตราการกินไฟสูงสุด 7,200 วัตต์

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานเซรามิก ขนาด 
30 ซม. เจียระไนขอบด้านหน้าและด้าน
หลัง จากอิตาลี ให้ความร้อนเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูง

เตาไฟฟ้าฐานเซรามิกคุณภาพสูง เจียระไนขอบ 4 ด้าน ขนาด 60 ซม. จากอิตาลี  เตาไฟฟ้าฐานเซรามิกคุณภาพสูง เจียระไนขอบหน้าและหลัง ขนาด 60 ซม. จากอิตาลี

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานเซรามิก ขนาด 
30 ซม.

– 2 หัวเตา ประกอบด้วย
ขนาด 200 มม. ก�าลังไฟ 2,300 วัตต์ 
booster 3,000 วัตต์
ขนาด 160 มม. ก�าลังไฟ 1,200 วัตต์ 
booster 1,400 วัตต์

– ตั้งเวลาอัตโนมัติ 1-99 นาที อิสระ 2 หัว
   และ ตั้งเวลาให้มีกริ่งเตือนได้
– ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ 
– ฟังก์ชั่น Booster ที่ให้ความร้อนเร่งด่วน
– อัตราการกินไฟสูงสุด 3.68 kW.

– ระบบสัมผัส
– 3 หัวเตา Hi-light 

หัวเตาวงคู่ 210/270 มม. ก�าลังไฟ  2,100/ 2,400 วัตต์ และ
หัวเตาขนาด 180 มม. 1,700 วัตต์ ขนาด 145 มม. 1,200 วัตต์

– ตั้งเวลาอัตโนมัติ 1-99 นาที อิสระ 3 หัวเตา • 5,300 วัตต์, 230 V

– Slide Control ระบบควบคุมความร้อนใหม่ ที่ใช้ง่าย สะดวก
– 4 หัวเตา Hi-light

ขนาด 180 มม. 1,700 วัตต์ x 2 และ ขนาด 145 มม. 1,200 วัตต์ x 2
– ฟังก์ชั่น A เร่งความร้อน  • ฟังก์ชั่น U ส�าหรับอุ่น
– ตั้งเวลาอิสระ 4 หัว  • 5,800 วัตต์, 230 V

– 2 หัวเตา ก�าลังไฟ 2,000 วัตต์ และ 
1,500 วัตต์

– ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส
– ปรบัความร้อนได้ 9 ระดบั พร้อมฟังก์ชัน่ 

U ที่ให้ความร้อนต�่าอย่างต่อเนื่อง และ 
ฟังก์ชั่น A ที่ให้ความร้อนเร่งด่วน

– มรีะบบ Safety Lock เพ่ือความปลอดภยั 
พร้อมระบบ Overflow Protection

– มีสัญญาณไฟเตือนความร้อนคงเหลือ
– อัตราการกินไฟสูงสุด 3,500 วัตต์

ปกติ 34,000.- ปกติ 18,500.- 
พิเศษ 22,900.- พิเศษ 13,900.-
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HOB

ปกติ 26,000.- ปกติ 21,000.-

V60 HV64.3

พิเศษ 17,900.- พิเศษ 15,900.-

เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก เจียระไนขอบหน้าและหลัง ขนาด 60 ซม. จากอิตาลี เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิกคุณภาพสูง
– ปุ่มหมุนควบคุมความร้อน 11 ระดับ
– 4 หัวเตา Hi-light ขนาด 180 มม. 1,700 วัตต์ x 2  และ 
  หัวเตาขนาด 145 มม. 1,200 วัตต์ x 2
– 5,800 วัตต์, 230 V

– 4 หัวเตา Hi-Light 
หัวเตาขนาด  200 มม./2,000 วัตต์, 165 มม./1,500 วัตต์,185 มม./1,800 วัตต์ 
และ 150 มม./1,200 วัตต์

– ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ  • ฟังก์ชั่น A เร่งความร้อน  
– ฟังก์ชั่น U ส�าหรับอุ่น  • มีไฟสัญญาณการท�างาน 
– มีไฟสัญญาณเตือนความร้อนคงเหลือ • ก�าลังไฟสูงสุด 6,400 วัตต์ 29 แอมป

V2.1 V30

HVN632 HVH632N

HV32.2

เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก ระบบ
สัมผัส เจียระไนขอบหน้า
และหลัง ขนาด 30ซม. จาก
อิตาลี
– 2 หัวเตา Hi-light 

ขนาด 180 มม. 
1,700 วัตต์ 
ขนาด 145 มม. 
1,200 วัตต์

– ตัง้เวลาอตัโนมตั ิ1-99 นาที  
  อิสระ 2 หัวเตา
– 2,900 วัตต์, 230 V

>

>

เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก เจียระไน
ขอบหน้าและหลัง ขนาด 30 
ซม.จากอิตาลี
– ปุ ่มหมุนควบคุมความร้อน 
11 ระดับ
– 2 หัวเตา Hi-light 

ขนาด 180 มม. 1,700วัตต์    
ขนาด 145 มม.1,200 วัตต์ 

– 2,900 วัตต์, 230 V

เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามกิ ขนาด 30 ซม. ดไีซน์
ทันสมัย เพ่ิมระยะห่างระหว่างหัวเตาเพ่ือการใช้
งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
– 2 หัวเตา ขนาด 185 มม. ก�าลังไฟ 1,800 วัตต์ 
   และ ขนาด 150 มม. ก�าลังไฟ 1,200 วัตต์
– ระบบควบคุมแบบสัมผัส
– ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
– ตั้งเวลาปรุงอาหาร 1-99 นาที แยกอิสระ 2 หัว
– ฟังก์ชั่น "U" อุ่นอาหาร
– ฟังก์ชั่น "A" เร่งความร้อนให้สูงสุดและกลับสู่
   ระดับที่ตังไว้
– สัญลักษณ์ "H" แจ้งเตือนเมื่อหัวเตายังมีความ
   ร้อนอยู่
– ระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย
- อยู่ระหว่างการจดอนุสิทธิบัตรการออกแบบ
  เฉพาะ MEX

เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิก ดีไซน์ทันสมัย เพ่ิม
ระยะห่างระหว่างหัวเตาเพ่ือการใช้งานท่ีสะดวก
ยิ่งขึ้น
– 2 หัวเตา ขนาด 186 มม. ก�าลังไฟ 1,800 วัตต์ 
   และ ขนาด 155 มม. ก�าลังไฟ 1,200 วัตต์
– ระบบควบคุมแบบสัมผัส
– ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
– ตั้งเวลาปรุงอาหาร 1-99 นาที แยกอิสระ 2 หัว
– ฟังก์ชั่น "U" อุ่นอาหาร
– ฟังก์ชั่น "A" เร่งความร้อนให้สูงสุดและกลับสู่
   ระดับที่ตังไว้
– สัญลักษณ์ "H" แจ้งเตือนเมื่อหัวเตายังมีความ
   ร้อนอยู่
– ระบบ Safety Lock เพื่อความปลอดภัย
- อยู่ระหว่างการจดอนุสิทธิบัตรการออกแบบ
  เฉพาะ MEX

เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามกิ
คณุภาพสงูขนาด 30 ซม.
– 2 หัวเตา hi-light 

ขนาด 185 มม./1,800 วัตต์ 
ขนาด 150 มม./1,200 วัตต์

– ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส  
– ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
– ฟังก์ชั่น A เร่งความร้อน  
– ฟังก์ชั่น U ส�าหรับอุ่น
– มีไฟแสดงการท�างาน มีไฟ
   แสดงความร้อนคงเหลือ
– ก�าลังไฟสูงสุด 3,000 วัตต์
   14 แอมป

ปกติ 21,000.-

ปกติ 11,000.- ปกติ 11,000.-

ปกติ 12,500.-ปกติ 15,500.-
พิเศษ 15,900.-

พิเศษ 7,990.- พิเศษ 7,990.-

พิเศษ 8,990.-พิเศษ 10,900.-
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– เตาไฟฟ้าฐานสเตนเลส สตีล 
ขนาด 60 ซม. จากอิตาลี 
– 4 หัวเตาไฟฟ้า : ขนาด 145 มม. 
2 หัว และ ขนาด 180 มม. 2 หัว

– เตาไฟฟ้าโดมโิน ฐานสเตนเลส 
สตีล ขนาด 30 ซม. จากอิตาลี  
– 2 หัวเตาไฟฟ้าร้อนเร็ว : ขนาด 
145 มม. 1,500 วัตต์ และขนาด 
180 มม. 2,000 วัตต์

– เตาแก๊สโดมิโน ฐานสเตนเลส 
สตีล ขนาด 30 ซม. จากอิตาลี
– 2 หัวเตาแก๊สร้อนเร็ว : หัวเตา 
3,000 วัตต์  และ 1,000 วัตต์
– มีตะแกรงรองกระทะก้นกลม

เตาแก ๊สฐานสเตนเลส สตีล  ขนาด 
62 ซม.จากอิตาลี ที่ออกแบบให้มีพ้ืนที่ใช้
งานกว้างขวาง สะดวก เหมาะส�าหรับครัว
ที่มีพื้นที่จ�ากัด
– 4 หัวเตาแก๊ส
          หวัเตาไฟแรง เปลวไฟ 3 ชัน้ 4,200 วตัต์   
       หัวเตา 3,000 / 1,750 / 1,000 วัตต์

>
>

เตาแก๊สฐานสเตนเลส สตลี ขนาด 60 ซม. 
จากอิตาลี 
– 3 หัวเตาแก๊ส
      หัวเตาไฟแรงเปลวไฟ 3 ชั้น  
      4,200 วัตต์ / 1,750 / 1,000 วัตต์
          หวัเตาไฟฟ้า ขนาด 145 มม.1,500 วตัต์

เตาแก๊สฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง
ท่ีเหมาะกับการปรงุอาหารแบบครวัไทย
– 2 หัวเตาใหญ่ เปลวไฟ 2 ชั้น 
4,000 วัตต์ 
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ

BMDX75W ฐานเตาท�าจากเหล็กพ่น
สีบรอนซ์เงิน ใช้ประกอบเพื่อท�าเป็น
เตาตั้งโต๊ะ

ปกติ 12,500.-

ปกติ 7,500.-

ปกติ 14,000.- ปกติ  9,500.- ปกติ  9,500.-

ปกติ 14,200.-

ปกติ 13,800.-

ปกติ 990.-

ปกติ 10,500.-

MX7825C

MX712M

พิเศษ 8,990.-

พิเศษ 5,590.-

พิเศษ 8,990.- พิเศษ 4,990.- พิเศษ 5,990.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 790.-

พิเศษ 8,690.-

– เตาแก๊สฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง ขนาด 76 ซม.
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
– หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
– หัวเตาไฟแรงพิเศษ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัวเตา
– ปุ่มควบคุมดีไซน์ทันสมัย จับถนัดมือ
– ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ : ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5 Volt.
– ขนาดเตา : 76 x 44 ซม. ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 68 x 38 ซม.
– หมายเหตุ : ตู้ใต้เตาแก๊ส ควรมีช่องระบายอากาศ

เตาแก๊สฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง ขนาด 71 ซม.
– นวัตกรรมหัวเตาใหม่ไฟแรง “TOP SPIN POWER” ที่หมุนวนและพุ่งตรงสู่ภาชนะ 
   ถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– หัวเตาสเตนเลส สตีล รมด�า
– หัวเตาไฟแรงเปลวไฟ 2 ชั้น 4,500 วัตต์ ทั้ง 2 หัวเตา
– ขนาดเตา : 71 x 40 ซม. ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 63 x 33 ซม.
– ปุ่มควบคุมโลหะดีไซน์สวย จับถนัดมือ
– ตะแกรงรองภาชนะท�าจากเหล็กเคลือบสี 
– ระบบ Safety Valves ตัดแก๊สอัตโนมัติ
– ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ : ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5 Volt.
   หมายเหตุ : ตู้ใต้เตาแก๊ส ควรมีช่องระบายอากาศ

SB155X MD325EX MD322GX

BOX6

SB362X/4.2

MDX75W

อุปกรณ์พิเศษ
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V8772C V6772C VC75

V7835C

V773C

V7825C

V752M

เตาแก๊สฐานกระจกดีไซน์ใหม่ขนาด 77 ซม. 
– กระจกคริสตัลคุณภาพสูง
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ ดีไซน์ใหม่
– หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
– ปุ่มควบคุมโลหะหล่อที่มีเอกลักษณ์
– ขอบอะลูมิเนียมคุณภาพสูง มีช่องให้อากาศเข้าด้านหลัง
– หัวเตาไฟแรง เปลวไฟ 2 ชั้น 4,000 วัตต์

เตาแก๊สฐานกระจกดีไซน์ใหม่ ขนาด 77 ซม.
– กระจกคริสตัลคุณภาพสูง
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ ดีไซน์ใหม่
– หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
– ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ถ่านไฟฉาย
– ปุ่มควบคุมโลหะหล่อที่มีเอกลักษณ์
– หัวเตาไฟแรง เปลวไฟ 2 ชั้น 4,000 วัตต์

เตาแก๊สฐานกระจกที่สวยและหรูหรา ขนาดกว้าง 75 ซม. 
– กระจกคริสตัลคุณภาพสูงจาก Schott เยอรมัน
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
– หัวเตาไฟแรงเปลวไฟ 2 ชั้น 4,000 วัตต์ 2 หัว

เตาแก๊สฐานกระจกดีไซน์ใหม่ 3 หัวเตา 
ขนาด 78 ซม.
– ฐานกระจก TEMPERED GLASS เจียระไน

ขอบทั้ง 4 ด้าน
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
– หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
– หวัเตาใหญ่ไฟแรงพิเศษ 5,000 วัตต์ ท้ัง 2 หวั, 

หัวเตาเล็กไฟแรง 1,350 วัตต์
– ปุ่มควบคุมดีไซน์ทันสมัย จับถนัดมือ
– ระบบจดุแก๊สอเิลก็ทรอนิกส์โดยใช้ถ่านไฟฉาย

เตาแก๊สฐานกระจก 3 หัวเตา ขนาด 77 ซม. 
– กระจกคริสตัลคุณภาพสูง
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
– หัวเตาไฟแรงเปลวไฟ 2 ชั้น 4,000 วัตต์ 2 หัว 
– หัวเตาเล็ก 1,800 วัตต์

เตาแก๊สฐานกระจกดีไซน์ใหม่ ขนาด 78 ซม.
– ฐานกระจก TEMPERED GLASS เจียระไน
   ขอบทั้ง 4 ด้าน
– ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ 
– หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
– หัวเตาไฟแรงพิเศษ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
– ปุ่มควบคุมดีไซน์ทันสมัย จับถนัดมือ
– ระบบจดุแก๊สอเิลก็ทรอนกิส์โดยใช้ถ่านไฟฉาย

เตาแก๊สฐานกระจก ขนาด 75 ซม. 
– กระจกคริสตัลคุณภาพสูง
– ตะแกรงรองภาชนะใหม่! SUPER GRID  
   แข็งแรงพิเศษ
– ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยถ่านไฟฉาย
– หัวเตาไฟแรงเปลวไฟ 2 ชั้น 4,000 วัตต์ 2 หัว

ปกติ 14,000.- ปกติ 12,000.- ปกติ 14,500.-

ปกติ 13,500.-

ปกติ 12,000.-

ปกติ 12,500.-

ปกติ  9,900.-

PRODUCT 

REVIEW

SCAN HERE

PRODUCT 
REVIEW
SCAN HERE

พิเศษ 10,900.- พิเศษ 9,600.- พิเศษ 9,900.-

พิเศษ 9,990.-

พิเศษ 8,990.-

พิเศษ 8,990.-

พิเศษ 6,590.-

HOB

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดห้องครัว
อุตสาหกรรม ขจัดคราบไขมัน ขนาด
บรรจุ 700 กรัม 
– ท�าความสะอาดผิว ละลายผง
ท�าความสะอาดกับน�้า ในอัตราส่วน 

10 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร แล้วใส่ขวดสเปรย์พ่นบนผิวที่ต้องการ
ท�าความสะอาด แล้วเชด็คราบไขมนั จะออกได้ง่ายหลงัจากนัน้ใช้
ผ้าชบุน�า้ เชด็ท�าความสะอาด จนคราบน�า้ยาหมด แล้วเชด็ให้แห้ง
– 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

เกียงท�าความสะอาดฐานเตา
เซรามิก เมื่อมีคราบอาหารติด
ที่ฐานเตาเซารามิก เลื่อนใบมีด
ออกมา แล้ววางเกียงให้เอียงกับ
ฐานเตาแล้วขูดท�าความสะอาด
ได้สะดวก

ใบมีดสเตนเลส สตีล ส�าหรับ
เกียงท�าความสะอาด กล่องละ 
10 ใบ ใช้เปลี่ยนเมื่อใบมีดเกียง
ไม่คม

MEX LOW PRESSURE GAS 
REGULATOR : หัวปรับความ
ความดันก๊าซ LPG ชนิดความ
ดนัต�า่ ความดนัขาออก 37 mbar 
คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก. 
805-2540

น�า้ยาท�าความสะอาดและเคลอืบ
ผวิ สเตนเลส สตลี ขนาด 180 cc. 
สเปรย์น�า้ยาบนผวิสเตนเลส สตลี 
แล้วใช้ผ้านุม่แห้งเชด็ ช่วยท�าความ
สะอาดและปกป้องผิวสเตนเลส 
สตลี ของเครือ่งใช้ของคุณราคา 189.-

ราคา 680.- ราคา 280.-

ราคา 420.-ราคา 130.-

S40 A093 SCRAPER A117

SPR37SSTEEL CLEAN
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เตาแก๊สทีใ่ช้ในบ้าน ต้องใช้หวัปรบัความดนัก๊าซชนิดความดนัต�า่ มคีวามดนั 37 mbar หรอื 0.5 psi เท่าน้ัน การใช้หวัปรบัความดนัผดิประเภทอาจก่อให้เกิดอนัตรายได้HOB TIPS
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– 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.-      

HOOD

ADVANCED 
QUALITY 
AND DESIGN
METRIX ได้คัดสรรเครื่องใช้ไฟฟา้ในครัวคุณภาพสูงจากอิตาลีและยุโรปเติมเต็มรสนิยมที่เหนือชั้นกว่า
ด้วยเทคโนโลยีที่ลำ้าหน้า ที่มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหรา มีระดับ ทันสมัย

PLANA BL
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HOOD

– เครื่องดูดควันชนิดติดผนัง ขนาดกว้าง 90 ซม.จากอิตาลีท่ีทันสมัย ด้วยแผงกระจกสีด�า 
พร้อมปุ่มควบคุมดีไซน์พิเศษ

– แผง Perimeter ท�าจากกระจกนริภัยเนือ้ฝ้า และด้านในมฟิีลเตอร์กรองไอน�า้มนัชนิดอะลมูเินียม
– ปุ่มควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับความแรงได้ 4 ระดับ ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
– มอเตอร์ดูดควันแบบ Tri Phase ที่ให้แรงดูดอากาศสูงและประหยัดไฟมากกว่าปกติถึง 50% 

พร้อมระบบ Silent Tech ที่ช่วยให้เครื่องท�างานได้เงียบเป็นพิเศษ
– ก�าลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 800 ลบ.ม./ชม.ตามมาตรฐาน IEC EN61591
– ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 2 ดวง

พิเศษ 65,500.-
ปกติ 83,000.-      

– เครื่องดูดควันกระโจมสเตนเลส สตีล 90 ซม. จากอิตาลี
– มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์ 
– ก�าลังดูดควันรวม 1,015 ลูกบาศก์เมตร/ชม. สุทธิ 812 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
– ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
– ไฟฮาโลเจน 2 ดวง 
– ใช้ท่อน�าอากาศ ขนาด 150 มม. (6 นิ้ว)

พิเศษ 14,900.-
ปกติ 22,000.-      

POLAR BLACK K3120XSS90 (90 ซม.) 

– เครื่องดูดควันกลางห้องทรงกล่องสเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม. ท่ีตกแต่งแบบกระจกใส   
พร้อมระบบควบคุมบนกระจก

– มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์
– ก�าลังดูดอากาศสูงสุด IEC : EN61591 680 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
– ควบคุมการท�างานระบบสัมผัสบนกระจกใสที่ใช้สะดวก ทันสมัย
– ปรับความแรงได้ 4 ระดับ  
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง ( 4 x 2.5 วัตต์ )
– มีระบบหมุนเวียนภายใน / ระบบดูดอากาศออกนอกห้อง  
– ควรแขวนกับฝ้าสูงไม่เกิน 269 ซม.

– เครื่องดูดควันชนิดติดผนังที่สวย ภูมิฐานด้วยกระจกด้านหน้าสีด�า ขนาด 90 ซม.
– ใช้สเตนเลส สตีล ขัดผิวเนียน สวย พร้อมกระจกด้านหน้าสีด�าเพิ่มความโดดเด่น
– ระบบควบคุมการท�างานแบบสัมผัส พร้อมสัญลักษณ์เรืองแสงที่ใช้งานง่าย
– มอเตอร์ดูดควันขนาดใหญ่ที่มีก�าลังดูดอากาศสูงพิเศษ 340 วัตต์ ให้ก�าลังดูดอากาศ

รวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สุทธิ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง, มีระบบดูดแรงพิเศษ 
Intensive System นาน 10 นาที

– ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้ 30 นาที
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง ( 2 x 1 วัตต์ )
– มีระบบเตือนเมื่อถึงรอบการล้างฟิลเตอร์
– อัตราการกินไฟสูงสุด 342 วัตต์, 220V., 50Hz
– ผลิตในประเทศอิตาลี 
* แนะน�าให้ใช้ระบบดูดอากาศออกนอกห้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการท�างาน

พิเศษ 25,900.-
ปกติ 32,500.-      

VIZIO

STILINO

 พิเศษ 49,900.-
ปกติ 68,000.-     

– เครื่องดูดควันที่สวยด้วยกระจกนิรภัยสีด�า  
– มอเตอร์ดูดควัน 275 วัตต์ ให้ก�าลังดูดอากาศสูงสุด IEC : EN61591 725 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
– ระบบควบคุมแบบสัมผัส   
– ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 4 ระดับ
– มีปล่องเครื่องดูดควันสเตนเลส สตีล ส�าหรับติดตั้งในระบบดูดอากาศออกนอกห้อง  
– ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 2 ดวง (2 x 20 วัตต์)

DOPPIO BL

พิเศษ 35,600.-
ปกติ 44,500.-      

– เครื่องดูดควันชนิดแขวนฝ้ากลางห้อง ทรงกล่องสี่เหลี่ยมสเตนเลส สตีล ที่เรียบง่ายหรูหรา
– ขนาดกว้าง 59.8 ซม. ลึก 48.3 ซม. สูง 77-120 ซม.
– ระบบควบคุมการท�างานอิเล็คทรอนิกส์ พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED 4 x 1 วัตต์ 
– มอเตอร์ดูดควันคุณภาพสูง 275 วัตต์ ให้ก�าลังดูดอากาศ รวม 1,100 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 
– มีแนวกันควัน Perimeter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคลุมพื้นที่ดูดอากาศ
– ควรแขวนกับฝ้าสูงไม่เกิน 280 ซม.
– ผลิตในประเทศอิตาลี

CUBIO

พิเศษ 42,900.-   
 ปกติ 53,500.-      

/
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CEILING HOOD / ISLAND HOOD

– เครื่องดูดควันกลางห้องกระจกโค้ง สเตนเลส สตีล AISI304 
ขนาด 90 ซม. 

– มอเตอร์ดูดควันแบบอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 380 วัตต์
– ก�าลังดูดรวม 1,188 ลูกบาศก์เมตร/ชม.สุทธิ 950 ลูกบาศก์

เมตร/ชม.
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง
– ควรแขวนกับฝ้าสูงไม่เกิน 276 ซม.

      พิเศษ 28,900.-
ปกติ 36,500.-

– เครือ่งดดูควันกลางห้องทรงกลม พร้อมกระจกสเตนเลส สตลี
ขนาด 90 ซม.

– ควบคุมการท�างานด้วย Remote Control
– มอเตอร์ดูดควันขนาดใหญ่ 380 วัตต์
– ก�าลังดูดรวม 1,188 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 

สุทธิ 950 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง
– ควรแขวนกับฝ้าสูงไม่เกิน 247 ซม.

พิเศษ 37,900.-
ปกติ 48,000.-       

– เครื่องดูดควันกลางห้องทรงกล่อง สเตนเลส สตีลที่ทันสมัย 
คุณภาพสูง ผลิตจากอิตาลี

– ขนาดกว้าง 90 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 94-126 ซม.
– ปุ่มควบคุมชนิด Soft Touch Electronic Control ปรับ

ความแรงได้ 4 ระดับ
– มอเตอร์ดูดควันขนาดใหญ่พิเศษ 340 วัตต์ ก�าลังดูดอากาศ

รวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ก�าลังดูดอากาศสุทธิ (P=1) 
ตามมาตรฐาน IEC61591 770 ลูกบาศก์เมตร/ชม.

– ควรแขวนกับฝ้าสูงไม่เกิน 286 ซม.

พิเศษ 33,900.-
ปกติ 42,500.-       

– เครื่องดูดควันสเตนเลส สตีล ชนิดติดฝ้าเพดาน                          

ขนาด 60 x 120 ซม.  
– ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 4 ดวง (4 x 20 วัตต์)   
– พร้อมรีโมทคอนโทรล  
– ต้องซื้อมอเตอร์ดูดควันชนิดแยกส่วน Best รุ่น EMD1000X 

เพิ่มต่างหาก
* โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการติดตั้งก่อนการสั่งซื้อ

     พิเศษ 64,000.-
ปกติ 80,000.-  

– เครื่องดูดควันชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 60 x 120 ซม.
– ไฟส่องสว่างแบบ LED Bar 2 ดวง ( 2 x 3 วัตต์.)
– พร้อมรีโมทคอนโทรล
– ต้องซื้อมอเตอร์ดูดควันชนิดแยกส่วน Best รุ่น EMD1000X 

ต่างหาก

* โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการติดตั้งก่อนการสั่งซื้อ

     พิเศษ 64,000.-
ปกติ 80,000.-  

– มอเตอร์ขนาด 380 วัตต์
– ก�าลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,225 ลูกบาศก์เมตร/ชม.

พิเศษ 19,500.-
ปกติ 24,000.-       

MINIMAL DESIGN 
WITH HIGH QUALITY
MEX สร้างสรรค์เครื่องใช้ไฟฟา้ในครัวการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ตอบโจทย์ทุกฟงัก์ชั่นการใช้งาน 
จึงใช้งานง่าย สะดวก ควบคู่กับรูปลักษณ์ ดีไซน์ ที่เรียบหรู ดูมีระดับ

EMD1000X

KCA60X120 (สีเงิน) KCB60W120 (สีขาว) BEST: EMD1000X

IS901X90 IS7010X90 IS738XS90
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CHIMNEY (BAFFLE Filter) / CHIMNEY

– เคร่ืองดูดควันทรงกระโจม สเตนเลส สตีล พร้อม Honey 
Comb Stainless Steel Baffle Filter และรางเก็บน�้ามันที่
สามารถถอดล้างได้

– มอเตอร์ดูดควัน 380 วัตต์ ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
– ก�าลังดูดอากาศรวม 1,188 ลบ.ม/ชม. สุทธิ 950 ลบ.ม/ชม.
– แผงควบคุมแบบปุ่มกด ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง 

(2x1 วัตต์)

– เคร่ืองดูดควนัทรงกระจกโค้ง พร้อม Honey Comb Stainless 
Steel Baffle Filter และรางเก็บน�้ามันที่สามารถถอดล้างได้

– มอเตอร์ดูดควัน 380 วัตต์ ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
– ก�าลังดูดอากาศรวม 1,188 ลบ.ม/ชม. สุทธิ 950 ลบ.ม/ชม.
– แผงควบคุมแบบปุ่มกด ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง 

(2x1 วัตต์)

HONEY COMB BAFFLE FILTER / แบบวางเอียง พร้อมรางรับน�้ามัน
MEX ออกแบบ BAFFLE FILTER โดยเพ่ิมตะแกรงโปร ่งชั้นที่  3 อยู ่ตรงกลาง จึงเพ่ิมผิวสัมผัสให ้ดักจับไอน�้ามันได ้อย ่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังปรับ BAFFLE FILTER ให้เป็นมุมเอียง เพ่ือให้น�้ามันท่ีไหลลงมายังรางรับน�้ามันด้านล่างได้สะดวก 
และรางรับน�้ามันยังสามารถถอดออกท�าความสะอาดได้ง่าย

K611BFX90 KV7118BFX90

CHIMNEY 

CHIMNEY HOOD (BAFFLE FILTER)

KC928X90 KC927X90

– เครื่องดูดควันทรงกล่อง สเตนเลส สตีล รุ่นพิเศษ พร้อม 
Honey Comb Stainless Steel Baffle Filter และรางเก็บ
น�้ามันที่สามารถถอดล้างได้

– มอเตอร์ดูดควัน โครงอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 380 วัตต์ 
– ก�าลังดูดอากาศรวม 1,188 ลบ.ม/ชม. สุทธิ 950 ลบ.ม/ชม.
– ระบบควบคุมแบบสัมผัส  ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง 

(2x3 วัตต์)

K637BFX90

– เครือ่งดดูควันกระโจมทรงกล่องสเตนเลส สตลี 
คณุภาพสงูขนาด 60 ซม. ดไีซน์ใหม่ สวยทนัสมยั

– แผงควบคุมระบบสัมผัส 
– มอเตอร์ดูดควันแบบอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 330 

วัตต์
– ก�าลังดูดอากาศรวม 1,050 ลบ.ม./ชม. 

สุทธิ 850 ลบ.ม./ชม.
– ไฟ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

K634XS60

พิเศษ 13,900.-
ปกติ 18,500.-     

– เครื่องดูดควันกระโจมทรงกล ่องสเตนเลส 
สตีล 90 ซม. ดีไซน์สวยทันสมัย

– แผงควบคุมระบบสัมผัส
– มีระบบตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า 7 นาที
– ไฟ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)
– มอเตอร์ดดูควนัแบบอลัลอยด์ขนาดใหญ่ 380 วัตต์
– ก�าลงัดูดอากาศรวม 1,188 ลบ.ม/ชม. สทุธิ 950 

ลบ.ม/ชม.

K634XS90

พิเศษ 14,900.-
ปกติ 19,500.-     

– เครือ่งดดูควนัทรงกล่องขนาด 90 ซม. ดไีซน์พิเศษ 
โดยใช้กระจกนิรภัยสีด�าผสมกับสเตนเลส สตีล 
การออกแบบจึงลงตัวและสวยงาม

– ระบบควบคุมแบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ 
– มอเตอร์ดูดควันโครงอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 

380 วัตต์
– ใช้ก�าลังดูดอากาศสูงสุด 1,188 ลบ.ม/ชม. สุทธิ 

950 ลบ.ม/ชม.
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 3 วัตต์)

K535XS90

พิเศษ 17,900.-
ปกติ 22,500.-     

K535XS90

– เครื่องดูดควันแบบกระโจมทรงกล่อง
ชนิดติดผนัง ขนาด 90 ซม. พร้อมถ้วย
กักเก็บน�้ามัน 

– มอเตอร์ดูดควัน 200 วัตต์  
– ก�าลังดูดอากาศรวม 1,020 ลบ.ม./ชม.
– แผงดดูควันสเตนเลส สตีล แบบ Baffle Filter  
– แผงควบคุมระบบสัมผัส
– ปรับความแรงได้ 3 ระดับ  
– ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้ 7 นาที
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

พิเศษ 17,900.-
ปกติ 25,000.-     

– เครื่องดูดควันแบบกระโจมทรงกล่อง
ชนิดติดผนัง ขนาด 90 ซม. พร้อมถ้วย
กักเก็บน�้ามัน 

– มอเตอร์ดูดควัน 230 วัตต์  
– ก�าลังดูดอากาศรวม 900 ลบ.ม./ชม.
– แผงดูดควันสเตนเลส สตีล แบบ Baffle Filter  
– แผงควบคุมแบบปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์
– ปรับความแรงได้ 3 ระดับ  
– ตัง้เวลาปิดเคร่ืองอตัโนมัตไิด้ 3 / 7 นาที
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

พิเศษ 15,900.-
ปกติ 20,000.-     

พิเศษ 17,900.-
ปกติ 22,000.-     

พิเศษ 14,900.-
ปกติ 17,500.-     

พิเศษ 13,900.-
ปกติ 17,500.-     
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CHIMNEY HOOD / SLIM LINE HOOD

SLIM LINE HOOD

– เครือ่งดดูควันกระโจม สดี�า เรยีบหร ูมสีไตล์ 
ขนาด 90 ซม. ผลติจากยุโรป

– มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์
– ก�าลงัดดูอากาศรวมสงูสดุ 1,015 ลบ.ม./ชม. 

สทุธ ิ812 ลบ.ม./ชม. 
– ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับแรง

พิเศษ 10 นาที 
– ระบบควบคุมแบบสัมผัสใช้งานง่าย
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

– เครือ่งดดูควันกระโจม สดี�า เรียบหรู มสีไตล์ 
ขนาด 60 ซม. ผลติจากยุโรป

– มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์
– ก�าลงัดดูอากาศรวมสงูสดุ 1,015 ลบ.ม./ชม. 

สทุธ ิ812 ลบ.ม./ชม. 
– ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับแรง

พิเศษ 10 นาที 
– ระบบควบคุมแบบสัมผัสใช้งานง่าย
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

– เครื่องดูดควันทรงกระจกโค้งดีไซน์ใหม่ พร้อมแผงฟิลเตอร์
กรองไอน�้ามันขนาดใหญ่โค้งเข้ารูป  

– แผงควบคุมแบบปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์
– มอเตอร์ขนาดใหญ่โครงอะลมูเินียม 380 วัตต์
– ก�าลังดูดอากาศสูงสุด 1,188 ลบ.ม./ชม. 

สุทธิ 950 ลบ.ม./ชม.
– ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้ 3 นาที / 7 นาที
– ไฟส่องสว่าง LED Bar (1x5 วัตต์) รุ่นใหม่ 

พิเศษ 9,990.-
ปกติ 17,500.-       

– เครือ่งดดูควันสลมิไลน์อตัโนมตั ิตดิตัง้แล้วจะเหน็เพียงแนว
กันควันเท่าน้ัน จงึสวยงามทันสมยั 

– ผลิตจากยุโรป
– ท�างานอัตโนมัติเมื่อเลื่อนแผงกันควันออกมา
– มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์ 
– ก�าลังดูดรวม 1,000 ลบ.ม/ชม. สุทธิ 800 ลบ.ม./ชม.  
– ไฟฮาโลเจน 2 ดวง

พิเศษ 13,500.-
ปกติ 17,000.-      

TWEET 90B

KV737X90-1

SL608GM/X60

– เครื่องดูดควันแบบกระโจมสเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม. 
ผลิตจากยุโรป

– มอเตอร์ดูดควันอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 340 วัตต์
– ก�าลงัดดูอากาศรวม 1,200 ลบ.ม./ชม. สทุธิ 1,000 ลบ.ม./ชม.
– ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
– ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 2 ดวง (2x20 วัตต์)

พิเศษ 13,900.-
ปกติ 17,000.-      

– เคร่ืองดูดควันกระโจมสเตนเลส สตลี 90 ซม.
– มอเตอร์ดูดควันอะลมูเินียมขนาดใหญ่ 380 วัตต์
– ก�าลงัดูดควันรวม 1,188 ลบ.ม./ชม. สทุธิ 950 ลบ.ม/ชม.
– ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2x1 วัตต์)

พิเศษ 9,990.-
ปกติ 16,500.-      

– เครือ่งดดูควันสลมิไลน์อตัโนมตั ิตดิตัง้แล้วจะเหน็เพียงแนว
กันควนัเท่าน้ัน จงึสวยงาม ทนัสมยั 

– ผลิตจากยุโรป
– ท�างานอัตโนมัติเมื่อเลื่อนแผงกันควันออกมา
– มอเตอร์ดูดควัน 115 วัตต์ 
– ก�าลังดูดรวม 480 ลบ.ม./ชม. สุทธิ 420 ลบ.ม./ชม.

พิเศษ 5,900.-
ปกติ 8,800.-      

– เครือ่งดดูควันสลมิไลน์รุน่พิเศษ ท่ีออกแบบให้ ใช้หมนุเวียน
อากาศภายในห้องได้ 

– ผลติจากยุโรป
– ท�างานอตัโนมตัเิมือ่เลือ่นแผงกันควันออกมา
– มอเตอร์ดดูควัน 2 ตวั 
– ก�าลงัดดูรวม 480 ลกูบาศก์เมตร/ชม. สทุธิ 420 ลบ./ชม.

พิเศษ 6,800.-
ปกติ 9,200.-      

TWEET 60B

KF1610X90AL K631X90

SL360W/X604122MW/X60

พิเศษ 16,900.-
ปกติ 23,500.-     

พิเศษ 14,900.-
ปกติ 20,500.-     

NEW NEW
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STANDARD HOOD / HOOD ACCESSORIES

AIR OUTLET

WALL TUBE CONNECTOR FLEXIBLE 
DUCT

CONNECTOR

STANDARD HOOD

HOOD ACCESSORIES

– เครือ่งดดูควันมาตรฐาน 2 มอเตอร์ 
– ผลติจากยุโรป
– ก�าลงัดดูอากาศรวม 480 ลกูบาศก์เมตร/ชม. 
– ตะแกรงกรองไอน�า้มนั Aluminium Cassette Filter แขง็แรง
– ท่อน�าอากาศออกขนาด 125 มม. (5 น้ิว)

2195FSM60 (สีเงิน ขนาด 60 ซม.) 
พิเศษ 4,990.- ปกติ 6,600.-      

2195FSM90 (สีเงิน ขนาด 90 ซม.) 
พิเศษ 5,690.- ปกติ 7,500.-      

2195FX60 (สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.)  
พิเศษ 6,050.- ปกติ 8,100.-      

2195FX90 (สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)  
พิเศษ 7,050.- ปกติ 9,200.-      

2195FSM60 (สีเงิน ขนาด 60 ซม.) 
2195FSM90 (สีเงิน ขนาด 90 ซม.)
2195FX60(สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.) 
2195FX90(สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)

SF276XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.) 
SF279XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)

SF346XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.) 
SF349XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)

– เคร่ืองดูดควันมาตรฐาน  
– มอเตอร์รุน่พิเศษ 135 วัตต์ 
– ก�าลงัดูดรวม 550 ลกูบาศก์เมตร/ชม. 
– ใช้ระบบดดูอากาศออกนอกห้องเท่าน้ัน
– ไฟส่องสว่าง 2 x 40 วัตต์
– ท่อน�าอากาศออกขนาด 150 มม. (6 น้ิว)

SF276XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.)  
พิเศษ 5,290.- ปกติ 6,800.-      

SF279XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)  
พิเศษ 6,290.- ปกติ 7,800.-      

– เคร่ืองดูดควันมาตรฐาน 2 มอเตอร์
– ก�าลงัดูดรวม 450 ลกูบาศก์เมตร/ชม. 
– มอเตอร์ 2 x 85 วัตต์
– ไฟส่องสว่าง 2 x 40 วัตต์
– ท่อน�าอากาศออกขนาด 125 มม. (5 นิว้)

SF346XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.)  
พิเศษ 4,990.- ปกติ 6,200.-      

SF349XT (สเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.)  
พิเศษ 5,990.- ปกติ 7,200.-      

FCR150X (150 มม. - 6 นิ้ว)     
พิเศษ 790.-
FCR125X (125 มม. -  5 นิ้ว)   
พิเศษ 690.-
FCR100X (100 มม. - 4 นิ้ว)    
พิเศษ 550.-

ขนาด 4 นิ้ว
ยาว 1 ม. รหัส SM-B037     ราคา 230.-
ยาว 2 ม. รหัส SM-B151      ราคา 400.-
ยาว 3 ม. รหัส SM-B152     ราคา 500.-
ยาว 10 ม. รหัส SM-B153     ราคา 1,420.-

ขนาด 5 นิ้ว
ยาว 1 ม. รหัส SM-B100     ราคา 255.-
ยาว 2 ม. รหัส SM-B154      ราคา 480.-
ยาว 3 ม. รหัส SM-B155     ราคา 680.-
ยาว 10 ม. รหัส SM-B156     ราคา 1,580.-

ขนาด 6 นิ้ว
ยาว 1 ม. รหัส SM-B055     ราคา 300.-
ยาว 2 ม. รหัส SM-B157      ราคา 520.-
ยาว 3 ม. รหัส SM-B158     ราคา 800.-
ยาว 10 ม. รหัส SM-B159     ราคา 1,860.-

ท่อฝังผนงัส�าหรบัต่อกบั CONNECTOR
WT150 (150 มม. - 6 นิ้ว)  
พิเศษ 100.-
WT125 (125 มม. - 5 นิ้ว)   
พิเศษ 100.-

ข้อต่อท่อระบายอากาศ ใช้เชื่อมต่อท่อ 
เฟลก็ซ์, WALLTUBE และ AIR OUTLET
CN150 (150 มม. - 6 นิ้ว)  
พิเศษ 90.-
CN125 (125 มม. - 5 นิ้ว)   
พิเศษ 90.-

FC150WH (150 มม. - 6 นิ้ว)   
พิเศษ 335.-
FC125WH (125 มม. - 5 นิ้ว)  
พิเศษ 335.-

F150WH (150 มม. - 6 นิ้ว)
พิเศษ 295.-
F125WH (125 มม. - 5 นิ้ว)
พิเศษ 295.-
F100WH (100 มม. - 4 นิ้ว)      
พิเศษ 225.-

AIR OUTLET
ฝาครอบช่องระบายอากาศ คุณภาพสูง

FLEXIBLE DUCT
ท่อนำาอากาศสำาหรับเครื ่องดูดควัน

WALLTUBE

CONNECTOR
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HOOD TIPS

1. การใช้ท่อน�าอากาศท่ีเหมาะสมพอท่ีจะน�าอากาศปริมาณมากออกได้อัตราการดูดอากาศจึง
มีความสัมพันธ์กับขนาดท่อน�าอากาศ ถ้าใช้ท่อน�าอากาศท่ีเล็กเกินไป จะมีปัญหาเรื่องการดูด
อากาศออก หรืออาจจะท�าให้ดูดอากาศไม่ออก

2. เดินท่อให้มีระยะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะประสิทธิภาพการดูดจะดีกว่า

3. พยายามวางท่อให้มีทางเดินตรง และมีมุมโค้งน้อยท่ีสุด เพ่ือให้อากาศผ่านได้สะดวกท่ีสุด  
ไม่ควรเดินท่อแบบหักมุม 90 องศาเพราะจะท�าให้อากาศไหลผ่านยาก

ดี

ไม่ควรใช้ :

แก้ไขโดยใช้
ท่อแปลงรูปร่าง :

ใช่ได้ ไม่ควร

4. อย่าบีบงอท่อน�าอากาศ บางจุดที่มีปัญหาช่างอาจจะท�าการบีบท่ออากาศให้แบน เพื่อลอดท่อ
น�าอากาศให้ผ่านไปได้ การท�าเช่นนี้ท�าให้พ้ืนที่ภายในท่อลดลง อากาศผ่านได้ไม่สะดวก ท�าให้
ประสิทธิภาพเครื่องดูดควันลดลงไปอย่างน่าเสียดายแก้ไขได้โดยใช้ท่อแปลงรูปร่างท่ีมีขนาด 
พื้นที่หน้าตัดเท่ากับหรือใหญ่กว่าท่อเดิม

5. สามารถดูแลรักษาและซ่อมแซมได้ อย่าต่อท่อน�าอากาศโดยไม่คิดว่าจะต้องซ่อมแซม 
 ถ้าคุณใช้เครือ่งดูดควันเป็นประจ�า ภายในท่อจะเต็มไปด้วยคราบน�า้มนั ซึง่ต้องเปลีย่นท่อน�าอากาศ 
ทุกๆ 2-3 ปี เพื่อความปลอดภัย จึงต้องค�านึงถึงการดูแลรักษาและซ่อมแซมด้วย

ปัจจุบัน MEX มีระบบประกอบท่อน�ำอำกำศ ซึ่งมีทั้งข้อต่อ (connector) ท่อน�ำอำกำศ (Flexible Duct)  
ท่อฝังผนัง (Wall Tube) และฝำครอบช่องระบำยอำกำศ (Outlet) ให้คุณเลือกใช้ เพ่ือประสิทธิภำพของ 
กำรน�ำอำกำศออก ควำมสะดวกในกำรติดตั้งและบ�ำรุงรักษำ

250 - 400

400 - 600

600 - 1,100

1,100 - 1,800

4 นิ้ว (100 มม.)

5 นิ้ว (125 มม.)

6 นิ้ว (150 มม.)

8 นิ้ว (200 มม.)

อัตราการดูดอากาศ
(ลบ.ม./ชั่วโมง)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ท่อน�าอากาศ

“ข้อแนะน�าส�าหรับการติดตั้งท่อน�าอากาศจากเครื่องดูดควันออกนอกห้องครัว”

ระบบท่อน�าอากาศจากเครื่องดูดควัน
เม่ือมีเครือ่งดดูควนั กจ็ำาเป็นตอ้งมทีอ่ระบายอากาศ ควนั และกลิน่จากเครือ่งดดูควัน 
ออกนอกห้องครัวซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะนึกไม่ถึงความจำาเป็นของท่อนำาอากาศ  
ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องดูดควัน ที่ช่วยให้อากาศในครัวสะอาดมากขึ้น
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DISHWASHER

DISHWASHER

MD2612W เครื่องล้างจานชนิดตั้งพ้ืน สีขาว

ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ และคุณสมบัติที่ โดดเด่น เพ่ือการใช้งานที่สะดวกสบาย และ
ความประหยัดคุ้มค่าที่สุด

โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการใช้งานมาตรฐานสูง
– ประสิทธิภาพความประหยัดพลังงาน A++
– ประสิทธิภาพความสะอาด A
– ประสิทธิภาพความแห้ง A

สะดวกกว่าด้วยโปรแกรมล้างจานอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
– โปรแกรมล้างน�้าเปล่า เพ่ือเอาคราบสกปรกออก และรอล้างร ่วมกับจานชามมื้ออื่น

เพื่อความประหยัด  
– โปรแกรมล้างเร็ว 30 นาที เมื่อต้องการล้างแบบเร่งด่วน
– โปรแกรมล้าง ECO เพื่อความประหยัด ส�าหรับจานชามสกปรกน้อย
– โปรแกรมล้างปกติ ส�าหรับจานชามจ�านวนมาก ความสกปรกพอสมควร
– โปรแกรมล้างหนัก ส�าหรับจานชามจ�านวนมาก ความสกปรกมาก
– โปรแกรมล้างสะอาดพิเศษ Hygiene ใช้น�้าร้อนอุณหภูมิ 70°C เพื่อความสะอาด ลดเชื้อโรค

ครบครันด้วยคุณสมบัติเด่น
– ล้างได้ 12 ชุดอาหารมาตรฐาน
– ปรับอุณหภูมิในการล้างได้ 4 ระดับ ( 40–50–65–70°C )
– ตั้งเวลาล้างล่วงหน้าได้ 3, 6, 9 ชั่วโมง
– ตะกร้าบนและล่างออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนในการวางจาน ชาม ช้อน และภาชนะ ได้สะดวก
– สามารถปรับความสูงของตะกร้าบนได้ง่าย
– ผลิตจากยุโรป พร้อมรับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม

พิเศษ 19,900.-
ปกติ 27,900.-      
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RIM SERIES

GRANITE 
SINK

“ MINIMAL DESIGN “
WITH CONTEMPORARY STYLE AND
HIGH QUALITY SYNTHETIC MATERIAL
EXCLUSIVELY MADE IN ITALY

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ NUOVO+GRANITO 
ผลิตจากประเทศอิตาลี ที่ผสานความแข็งแกร่งของแกรนิต
ธรรมชาติ เข้ากับอะคริลิคเรซิ่น เพ่ือให้เป็นวัสดุที่สมบูรณ์
แบบส�าหรับอ่างล้างจาน 

ความสมบูรณ์แบบของอ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 
NUOVO+GRANITO
+ แข็งแกร่ง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดี
+ ทนความร้อนได้สูง 
+ ทนแรงขูดขีดได้ดี
+  ผสมสาร Silver Ion เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโต 
ของแบคทีเรีย

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก  
– หลุมล้าง 2 หลุม ขนาดหลุม 33 x 41.5 ซม.  
– ขนาดอ่าง 116 x 51.5 ซม.  
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.

พิเศษ 22,900.-
ปกติ 29,000.-      

ส�าหรับ RIM SERIES

พิเศษ 
ระบบระบายน�า้ COMPACT DRAIN พร้อมท่อน�า้ล้น ท่ีออกแบบ
ให้อยู่ขอบอ่าง เพือ่ความสะดวกในการใช้งาน พร้อมระบบตดิตัง้
ที่ง่ายและสะดวกสบาย

RIM21

METRIX : RIM SERIES

อ่ำงล้ำงจำนซีรี่ส์ใหม่ที่เรียบสวย และใช้งำน
สะดวก พร้อมสีใหม่ Cemento

RIM21CE (CEMENTO สีปูนเปลือย)

RIM21BL (BLACK สีด�า)
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RIM SERIES / KIN SERIES

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม   
– หลุมล้าง 2 หลุม ขนาดหลุม 37 x 41.5 ซม.  
– ขนาดอ่าง 86 x 51.5 ซม.  
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 84 x 48 ซม.

พิเศษ 19,900.-
ปกติ 25,000.-      

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก
– หลุมล้าง 2 หลุม ขนาดหลุม 32.5 x 42.1ซม. หลุมลึก 20 ซม.  
– สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อกันกลิ่น (P-TRAP)   
– ขนาดอ่าง 116 x 51 ซม. ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม. 

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 16,900.-

ปกติ 21,000.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก  
– หลุมล้างขนาด 46.5 x 41.5 ซม.  
– ขนาดอ่าง 100 x 51.5 ซม.  
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 x 48 ซม.

พิเศษ 21,500.-
ปกติ 27,000.-      

RIM20

KIN21

RIM11

METRIX : KIN SERIES

RIM20CE (CEMENTO สีปูนเปลือย)

RIM11CE (CEMENTO สีปูนเปลือย)

RIM20BL (BLACK สีด�า)

KIN21BL (BLACK สีด�า)

KIN21CM (CHROMIUM สีโครเมี่ยม)

KIN21WH (WHITE สีขาว)

KIN21CR (CREAM สีครีม)

RIM11BL (BLACK สีด�า)
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MOS SERIES

– อ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก  
– หลุมล้าง 2 หลุม ขนาดหลุม 33 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.  
– สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อกันกลิ่น (P-TRAP)  
– ขนาดอ่าง 116 X 50 ซม. ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 X 48 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 11,900.-

ปกติ 15,600.-      

– อ่างล้างจาน ชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก  
– หลุมล้างขนาดใหญ่ 48 x 35.8 ซม. หลุมลึก 20 ซม.  
– สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อกันกลิ่น (P-TRAP)  
– ขนาดอ่าง 100 X 50 ซม. ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 X 48 ซม.   

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 9,900.-

ปกติ 13,600.-      

MOS21 MOS11

MOS21BL (BLACK สีด�า) MOS11BL (BLACK สีด�า)

MOS21CM (CHROMIUM สีโครเมี่ยม) MOS11CM (CHROMIUM สีโครเมี่ยม)

MOS21WH (WHITE สีขาว) MOS11WH (WHITE สีขาว)

METRIX : MOS SERIES
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SR SERIES

– อ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก ชนิดเหลี่ยมมุมมน 
ท�าจากสเตนเลส สตีล AISI 304 เนื้อหนา 1.2 มม.

– ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 34 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 114 x 48 ซม.   

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 12,900.-

ปกติ 17,500.-      

– อ่างล้างจาน 2 หลุม ชนิดหลุมเหลี่ยม มุมมน 
ท�าจากสเตนเลส สตีล AISI 304 เนื้อหนา 1.2 มม.

– ขนาดอ่าง 87 x 50 ซม.
– หลุมซ้าย 45 x 40 ซม. หลุมขวา 34 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 85 x 48 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 9,900.-

ปกติ 12,500.-      

SRD1162 (หลุมซ้ำย)
SRS1162 (หลุมขวำ) 

SR872

MEX :
STAINLESS SINK

หลงัมือ้อาหารทีอ่ร่อย การทำาความสะอาดกย็งัสะดวกสบาย 
เพราะทุกภาชนะจำาเป็นต้องทำาความสะอาด อ่างล้างจานจึง
เป็นสิ่งจำาเป็นของครัว
การเลือกอ่างล้างจานให้ตรงกับความต้องการใช้งานก็เป็น
สิ่งที่สำาคัญ

MEX ใสใ่จในความตอ้งการของคณุทกุคน จึงออกแบบอ่าง
ล้างจานหลากรูปแบบ มากด้วยประโยชน์ใช้สอย ตามความ
ต้องการที่แตกต่างของคุณ
อา่งลา้งจาน MEX จงึเป็นหนึง่ในใจลกูคา้ และเป็นทางเลือก
ที่ให้ความสะอาดที่สะดวกสบาย

SR SERIES
อ่ำงล้ำงจำนทรงส่ีเหลี่ยม มุมมน ดีไซน์ทันสมัย

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P22PP )
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SR SERIES / UNDERMOUNT SERIES

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก หนา 1.2 มม.
– ขนาดอ่าง 100 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 48 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 98 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 9,900.-

ปกติ 12,500.-     

– ขนาดอ่าง 80 x 44 ซม. หนา 1.2 มม. 
– ขนาดหลุม 40 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม. 
– ถาดที่พักจานขนาด 33 x 40 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 76 x 40 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 9,500.-

ปกติ 11,000.-     

– อ่างล้างจาน 2 หลุม ชนิดหลุมเหลี่ยม มุมมน ท�าจากสเตนเลส สตีล 
AISI304 หนา 1.2 มม.  

– ขนาดอ่าง 86 x 44 ซม. 
– หลุมซ้าย 45 x 40 ซม. หลุมขวา 34 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 82.5 x 40.5 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 9,500.-

ปกติ 11,600.-     

– อ่างล้างจานหลุมเดี่ยว หนา 1.2 มม.
– ขนาดอ่าง 82 X 50 ซม. 
– ขนาดหลุม  77 X 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม. 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 80 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 8,900.-

ปกติ 11,000.-     

– อ่างล้างจานหลุมเดี่ยว หนา 1.2 มม. 
– ขนาดอ่าง 60 X 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 55 X 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 58 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,500.-

ปกติ 9,300.-     

– อ่างล้างจานหลุมเดี่ยว หนา 1.2 มม.
– ขนาดอ่าง 50 X 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 45 X 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 48 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 6,500.-

ปกติ 8,500.-     

– อ่างล้างจานหลุมเดี่ยว หนา 1.0 มม.
– ขนาดอ่าง 45 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 40 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 43 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,990.-

ปกติ 6,500.-     

SRD1001 (หลุมซ้ำย) / SRS1001 (หลุมขวำ) 

BLD80

SR82

BLSR822

SR60 SR50 SR145

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P11PP )
ท่อกันกลิ่น 

UNDERMOUNT SERIES 
อ่ำงล้ำงจำนชนิดติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P22PP )
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 UNDERMOUNT SERIES

– ขนาดอ่าง 81 x 44 ซม. หนา 1.2 มม.
– ขนาดหลุม 77 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.  
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 77 x 40 ซม.

– หลุมคู่ขนาด 33 x 41 ซม. 
– หลมุลกึ 18.5 ซม. ท้ัง 2 หลมุ หนา 0.8 มม.
– ขนาดเจาะท็อปเฟอร์นิเจอร์ 71 x 43 ซม. 

(มุมโค้งรัศมี 95 มม.)

– ขนาดหลุม 38 x 40 ซม. 
– หลุมลึก 20 ซม. / หนา 0.8 มม.
– เจาะเฟอร์นิเจอร์ : 38x40 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,890.-

ปกติ 3,500.-     

– ขนาดหลุม 41x41 ซม. 
– หลุมลึก 22 ซม. / หนา 0.8 มม.
– เจาะเฟอร์นเิจอร์ : 40.5x40.5 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,790.-

ปกติ 5,400.-     

– ขนาดหลุม 47 x 40 ซม. 
– หลุมลึก 18 ซม. / หนา 0.8 มม.
– เจาะเฟอร์นิเจอร์ : 46.5x39.5 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,190.-

ปกติ 4,600.-     

– ขนาดหลุม 32 x 38 ซม. 
– หลุมลึก 20 ซม. / หนา 0.8 มม. 
– เจาะเฟอร์นิเจอร์ : 32 x 38 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,590.-

ปกติ 3,100.-     

– ขนาดหลมุ 33 x 41 ซม.
– หลมุลกึ 18.5 ซม. / หนา 0.8 มม. 
– เจาะเฟอร์นเิจอร์ : 32.5x40.5 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,390.-

ปกติ 4,800.-     

– ขนาดอ่าง 59 x 44 ซม. หนา 1.2 มม.
– ขนาดหลุม 55 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 55 x 40 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,500.-

ปกติ 8,700.-     

– ขนาดอ่าง 49 x 44 ซม. หนา 1.2 มม.
– ขนาดหลุม 45 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.  
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 45 x 40 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 6,500.-

ปกติ 7,500.-     

– ขนาดอ่าง 44 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.
– ขนาดหลุม 40 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 40 x 40 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,990.-

ปกติ 6,400.-     

BLSR77 BL33X2B 

BLC38 BL41BMU47BBLC32 BL33B

BLSR55 BLSR45 BLRC40

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P11PP )

สะดือ 3.5 นิ้ว 
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P11PP )

ท่อกันกลิ่น 
( P32PP )

ท่อกันกลิ่น 
( P31PP )

 ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 8,900.-

ปกติ 10,500.-     

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,390.-

ปกติ 11,000.-     

สะดือ 3.5 นิ้ว 
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P11PP )
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TL SERIES / SUMO SERIES

TL SERIES
อ่ำงล้ำงจำนพร้อมอุปกรณ์ครบครัน

SUMO SERIES
หลุมใหญ่ ดีไซน์ขอบมน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

TL932

SUMO3BL SET

SUMO3BL

SUMO3 SET

SUMO3

– ชุดอ่างล้างจาน TL932 
      พร้อมเขียงไม้ดีไซน์สวย 
      ตะกร้าวางจานสเตนเลส
      ขวดใส่น�้ายาชนิดจุกปัม

– ขนาดอ่าง 93 x 50 ซม. หนา 0.8 มม.
– ขนาดหลุมใหญ่ด้านซ้าย 48 x 41.6 ซม. หลุม

ลึก 22 ซม.
– ขนาดหลุมเล็กด้านขวา 31 x 36.6 ซม. หลุม

ลึก 17 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 91 x 48 ซม.

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 8,390.-

ปกติ 8,600.-     

ชุดอ่างล้างจาน SUMO3BL พร้อมเขียงไม้ดีไซน์สวยและตะกร้าวางจาน
สเตนเลส สตีล

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,990.-

ปกติ 10,900.-     

– อ่างล้างจาน 1 หลุมใหญ่ 1 ที่พัก หนา 0.8 มม.
– ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม. 
– ขนาดหลมุ 70 x 41 ซม. หลมุลกึ 22 ซม. (รวมความสงูขอบอ่างและสะดือ)
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 114 x 48 ซม.

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 5,890.-

ปกติ 8,900.-     

ชดุอ่างล้างจาน SUMO3 พร้อมเขียงไม้ดีไซน์สวยและตะกร้า
วางจานสเตนเลส สตีล

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 6,990.-

ปกติ 9,900.-     

– อ่างล้างจาน 1 หลุมใหญ่ หนา 0.8 มม.
– ขนาดอ่าง 80 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 70 x 41 ซม. หลุมลึก 22 ซม. (รวมความสูง

ขอบอ่างและสะดือ )
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 78 x 48 ซม.

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,990.-

ปกติ 7,900.-     

ตะกร้า

ตะกร้า

เขียง

เขียง

สะดือ 3.5 นิ้ว 
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket
พร้อมท่อน�้าล้น

ที่กดสบู่

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ท่อกันกลิ่น 
(P22PP)

ท่อกันกลิ่น 
(P31PP)

ท่อกันกลิ่น 
(P31PP)
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– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก หนา 0.6 มม. ขนาดอ่าง 100x50 ซม.
– ขนาดหลมุ 47x40 ซม. หลมุลกึ 19 ซม. ( รวมความสงูขอบอ่างและสะดือ )
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 x 48 ซม. 
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,190.-

ปกติ 3,600.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก หนา 0.6 มม. 
– ขนาดอ่าง 82 x 47 ซม.
– ขนาดหลุม 41.5 x 39.5 ซม. หลุมลึก 19 ซม.  

( รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ ) 
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 80 x 45 ซม. 

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,690.-

ปกติ 3,200.-      

– อ่างล้างจานชนิดหลุมเดี่ยว หนา 0.6 มม. 
– ขนาดอ่าง 50 x 50 ซม. 
– ขนาดหลมุ 41.5 x 39.5 ซม. หลมุลกึ 19 ซม.  

(รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ)
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 48 x 48 ซม

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,290.-

ปกติ 2,700.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก หนา 0.6 มม. ขนาดอ่าง 86 x 50 ซม.
– ขนาดหลมุ 41.5x39.5 ซม. หลมุลกึ 19 ซม. ( รวมความสงูขอบอ่างและสะดือ )
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 84 x 48 ซม.
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,890.-

ปกติ 3,350.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลมุ 1 ท่ีพัก หนา 0.6 มม. ขนาดอ่าง 63x47 ซม.
– ขนาดหลุม 33 x 39.5 ซม. หลุมลึก 19 ซม.  

(รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ)
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 61 x 45 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,390.-

ปกติ 2,800.-      

DLS SERIES

DLS SERIES
ซีรี่สุดฮอต ที่คุณห้ำมพลำด

DLS200B DLS86B
– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก หนา 0.7 มม. ขนาดอ่าง 120 x 50 ซม.
– ขนาดหลุม 41.5 x 39.5 ซม. และ 33 x 39.5 ซม. หลุมลึก 17 ซม.  

ทั้งหลุมซ้ายและขวา ( รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ )
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 118 x 48 ซม.

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,590.-

ปกติ 5,300.-     

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม หนา 0.6 มม. ขนาดอ่าง 86 x 50 ซม. 
– ขนาดหลมุ 41.5 x 39.5 ซม. และ 33 x 39.5 ซม. หลมุลกึ 19 ซม.  

(รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ)
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 84 x 48 ซม.

*ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,290.-

ปกติ 5,200.-     

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket
พร้อมท่อน�้าล้น

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ท่อกันกลิ่น 
(P32PP)

ท่อกันกลิ่น 
(P31PP)

DLS100B DLS80B DLS50B

DLS860B DLS60B
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– อ่างล้างจาน 2 หลุม  หนา 0.8 มม. 
– ขนาดอ่าง 91 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 41 x 41 ซม. หลุมลึก 22 ซม. ทั้ง 2 หลุม 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 89 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,290.-

ปกติ 9,900.-     

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม ใหญ่พิเศษ หนา 0.6 มม.
– ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม. 
– ขนาดหลมุ 55 x 40 ซม. และ 41.5 x 40 ซม. หลมุลกึ 18 ซม. 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 114 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,990.-

ปกติ 6,500.-     

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม หนา 0.6 มม.
– ขนาดอ่าง 93 x 48 ซม.
– ขนาดหลุม 39.5 x 39.5 ซม. หลุมลึก 16 ซม. ทั้ง 2 หลุม
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 91 x 46 ซม. มุมโค้งรัศมี 110 มม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,890.-

ปกติ 4,800.-     

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

BIX SERIES / อ่างชนิด 2 หลุม

– อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก หนา 0.8 มม. 
– ขนาดอ่าง 120 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 41 x 41 ซม. หลุมลึก 22 ซม. และ 33 x 41 ซม. หลุมลึก 18.5 ซม. 

(รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ)
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 118 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 7,590.-

ปกติ 10,500.-     

– อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก สลับซ้ายขวาได้ หนา 0.8 มม.
– ขนาดอ่าง 86 x 50 ซม. 
– ขนาดหลุม 45 x 40 ซม.  หลุมลึก 22 ซม. ( รวมความสูงขอบอ่างและสะดือ )
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 84 x 48 ซม

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,990.-

ปกติ 5,600.-     

BIX3-LB (หลุมซ้ำย) / BIX3-RB (หลุมขวำ) BIX1B

BIX SERIES
อ่ำงหลุมมน ดีไซน์ที่พักโฉบเฉี่ยว

อ่างชนิด 2 หลุม

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P32PP )

ท่อกันกลิ่น 
(P31PP)

TWIN–B DL116B ML150B 

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว 
Big Basket

พร้อมท่อน�้าล้น
ท่อกันกลิ่น 
(P32PP)

ท่อกันกลิ่น 
(P32PP)

ท่อกันกลิ่น 
(P32PP)

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-
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– อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก  หนา 0.8 มม.
– ขนาดอ่าง 120 x 48 ซม. 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 118 x 46 ซม. มุมโค้งรัศมี 23 ซม.
– ขนาดหลุม 47 x 40 ซม. และ 30 x 40 ซม. หลุมล้างใหญ่ 47 ซม. หลุมลึก 16 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 4,390.-

ปกติ 8,200.-     

อ่างชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก / 
อ่างชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก  หนา 0.6 มม.
– ขนาดอ่าง 120 x 50 ซม.
– ขนาดหลุม 39 x 39 ซม. หลุมลึก 16 ซม. ทั้ง 2 หลุม
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 118 x 48 ซม.  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,690.-

ปกติ 5,600.-     

– อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก คุณภาพสูง ราคาประหยัด
– ขนาดอ่าง 120 x 47 ซม. / ขนาดหลุม 37 x 40.5 ซม. ทั้ง 2 หลุม
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 118 x 45 ซม.
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา 

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,990.-

ปกติ 4,000.-     

D120

MS200B

C200MN

อ่างชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก อ่างชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 4 นิ้ว MN 
พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 4 นิ้ว MN 
พร้อมท่อน�้าล้น

ท่อกันกลิ่น 
( P22PP )

ก๊อกน�้าเย็น
 มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ท่อกันกลิ่น 
( P32PP )

ท่อกันกลิ่น 
( P42PP )

ท่อกันกลิ่น 
( P41PP )

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก คุณภาพสูง ราคาประหยัด
– ขนาดอ่าง 100 x 50 ซม. / ขนาดหลุม 44 x 37.5 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 98 x 48 ซม. 
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 1,990.-

ปกติ 2,650.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก ขนาดกะทัดรัด ราคาประหยัด
– ขนาดอ่าง 76 x 45.5 ซม. / ขนาดหลุม 40 x 33.5 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 74 x 43.5 ซม.
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและขวา  

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 1,850.-

ปกติ 2,250.-      

– อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก 
– ขนาดอ่าง 75 x 43 ซม. / ขนาดหลุม 33.5 x 40 ซม. 
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 73 x 41 ซม.
– ติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและหลุมขวา

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 1,850.-

ปกติ 2,500.-      

C100MN

C80MN

DL75MN
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– อ่างล้างจานรุ่นพิเศษ 1 หลุม พร้อมที่พักจานกะทัดรัด 
ในความกว้างเพียง 62 ซม.

– ขนาดอ่าง 62.5 x 50 ซม. หนา 0.6 มม.
– ขนาดหลุม 31.5 x 40 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นเิจอร์ : 60.5 x 48 ซม.มมุโค้งรศัม ี135 มม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,190.-

ปกติ 2,700.-     

อ่างขนาดเล็ก

– อ่างล้างจานรุ่นพิเศษ 1 หลุม พร้อมที่พักจานกระทัดรัด ใน
ความกว้างเพียง 62 ซม.

– ขนาดอ่าง 62.5 x 50 ซม. หนา 0.6 มม.
– ขนาดหลุม 31.5 x 40 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 60.5 x 48 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,190.-

ปกติ 2,700.-     

MINI6B MINI6S

อ่างขนาดเล็ก : 
ส�าหรับห้องครัวพ้ืนที่ขนาดเล็ก

สะดือ 3.5 นิ้ว
Big Basket 

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว

Big Basket 

พร้อมท่อน�้าล้น

สะดือ 3.5 นิ้ว
พร้อมท่อน�้าล้น

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น

มูลค่า 350.-

ก๊อกน�้าเย็น
มูลค่า 350.-

ท่อกันกลิ่น 
( P31PP )

ท่อกันกลิ่น 

( P31PP )

ท่อกันกลิ่น 
( P11PP )

– อ่างล้างจานหลุมกลมพร้อมปีก ส�าหรับติดตั้งก๊อกน�้า
– ขนาดอ่าง Ø 51 ซม. หนา 0.8 มม.
– ขนาดหลุม Ø 40 ซม. หลุมลึก 18 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : Ø 49 ซม.

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,950.-

ปกติ 4,000.-      

–  อ่างล้างจานหลุมกลม ขอบบาง ทันสมัย
– ขนาดอ่าง Ø 45 ซม. หนา 0.8 มม.
– ขนาดหลุม Ø 40 ซม. หลุมลึก 18 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : Ø 43 ซม. 

*ไม่แถมก๊อกน�้าเย็น
* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป

พิเศษ 2,350.-
ปกติ 3,400.-      

– อ่างล้างจานหลุมเดี่ยว ขอบโค้งมน ติดตั้งแล้วขอบเรียบบาง
   เกือบเสมอท็อป
– ขนาดอ่าง 38.2 x 46.2 ซม. หนา 0.8 มม.
– ขนาดหลมุ 33 x 41 ซม. หลมุลกึ 18.5 ซม.
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 36.2 x 44.2 ซม. มุมโค้งรัศมี 95 มม.       
*ไม่แถมก๊อกน�้าเย็น

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 3,400.-

ปกติ 4,400.-      

– อ่างล้างจานชนิดหลุมเดี่ยวขนาดใหญ่และลึก
– ขนาดอ่าง 64.5 x 50 ซม. หนา 0.6 มม.
– ขนาดหลมุ 54.5 x 40 ซม. หลมุลกึ 21 ซม. รวมความสงูขอบอ่างและสะดอื
– ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ : 60.5 x 48 ซม.มุมโค้งรัศมี 30 มม. 

* ไม่รวมก๊อกน�้ำในรูป
พิเศษ 2,850.-

ปกติ 3,800.-      

R5B R4B

ORION-BD60B
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260 - 310 m
m

PVC SEAL

200 - 430 m
m

PVC SEAL

50

260 - 410 m
m

PVC SEAL
420 - 470 m

m

PVC SEAL

50

ปกติ Normal ปกติ Normal

ต�่ำพิเศษ Extra Lowต�่ำพิเศษ Extra Low

280 - 330 m
m

110 - 160 m
m

230 - 280 m
m

380 - 430 m
m

PVC SEAL

PVC SEAL
PVC SEAL

PVC SEAL 50
50

ปกติ Normal ปกติ Normal

ต�่ำพิเศษ Extra Lowต�่ำพิเศษ Extra Low

370 - 429 m
m

200 - 250 m
m

320 - 370 m
m

470 - 520 m
m

PVC SEAL

PVC SEAL
PVC SEAL

PVC SEAL 50
50

360 - 410 m
m

PVC SEAL

520 - 570 m
m

PVC SEAL

50

360 - 410 m
m

PVC SEAL

290 - 450 m
m

PVC SEAL

50

SINK ACCESSORIES

P41PP : สะดือ 4 นิ้ว MN

P31PP

P11PP P22PP

P32PP

P42PP : สะดือ 4 น้ิว MN

MEX :  SINK ACCESSORIES

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างจาน ชนิดอ่างหลุมเด่ียว ที่ติดตั้งกับท่อน�้าท้ิงบ้านได้สะดวก ทั้งท่ีออกจากผนัง
และขึ้นจากพื้น

ราคา 199.-

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมชุดกันกลิ่น ชนิดอ่างหลุมเดี่ยว ที่ติดตั้งกับท่อน�า้ทิ้งบ้านได้สะดวก  
ทั้งที่ออกจากผนังและขึ้นจากพื้น

ราคา 299.-

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมข้องอกันกลิ่น ชนิดอ่างหลุมเดี่ยว ที่ติดตั้งกับท่อน�้าทิ้งบ้านได้สะดวก 
ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา 299.-

ท่อน�้าท้ิงอ่างล้างจาน พร้อมข้องอกันกลิ่น ชนิด 2 หลุม ที่ติดตั้งกับท่อน�้าท้ิงบ้านได้สะดวก  
ทั้งที่ออกจากผนังและขึ้นจากพื้น

ราคา 399.-

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมชุดกันกลิ่น ชนิด 2 หลุม ที่ติดตั้งกับท่อน�้าทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออก
จากผนังและขึ้นจากพื้น 

ราคา 399.-

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม ท่ีติดต้ังกับท่อน�้าท้ิงบ้านได้สะดวก ท้ังท่ีออกจากผนัง 
และขึ้นจากพื้น

ราคา 299.-
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SINK ACCESSORIES

ใช้กับอ่างล้างจานรุ ่น TX80, TX100, TX112, SR872, 
SRD1001, SRD1162 และ BLSR45

พิเศษ 1,290.-
ปกติ 1,800.-     

ใช้กับอ่างล้างจานรุน่ SRD1001, SRD1162, SR872, BLSR45 
ขนาด 42 x 28 x 3.1 ซม.

พิเศษ 960.-
ปกติ 1,300.-     

> CB318 Chopping Board> CB318 Chopping Board

เขียงไม้ ถาดสเตนเลส / ตะกรา้วางจาน

Soap Dispenser

พิเศษ 490.-
ปกติ 580.-     

ถาดสะเด็ดน�้า สเตนเลส สตีล ใช้คู่กับอ่างล้างจานรุ่น TX80, 
TX100, TX112, SR82, SRD1001, SRD1162, BLSR45, 
BLSR55, BLSR77
*CB305 และ CL19 ต้องใช้คู่กัน

พิเศษ 1,290.-
ปกติ 1,800.-     

> CL19

> SD03 

ขวดชนิดจุกปั้ ม

ตะกร้าวางจานสเตนเลส สตลี ใช้คูกั่บอ่างล้างจานรุน่ SUMO3  
และ SUMO3BL

พิเศษ 1,290.-

> SUMO BASKET

ใช้กับรุ่น SUMO3 ขนาด 32.3 x 44.7 x 8 ซม.

พิเศษ 990.-
ปกติ 2,200.-     

> SUMO COLANDER

สะดืออ่างล้างจาน

สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมตะกร้ากรองเศษอาหาร
สเตนเลส สตีล BIG BASKET ที่ออกแบบใหม่ เพิ่มความลึก 
ช่วยกรองเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

 B202 ราคา 310.-
 B203 พร้อมท่อน�้าล้น ราคา 360.-

> BIG BASKET

สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว 
 ราคา 300.-

สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน�้าล้น
 ราคา 350.-

> B173

> B174

ที่ปิดรูเจาะก๊อกน�้าของอ่างล้างจาน ที่ปิดชิ้นบน ผลิตจาก
พลาสติกคุณภาพดี หุ ้มด้วยสเตนเลส สตีล AISI 304 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 ซม. หนา 3.5 มม.พร้อมแหวน
ยางกันซึม และฝาเกลียวชิ้นล่าง ท�าจากพลาสติกคุณภาพสูง 

 
ราคา 60.-

> A014

สะดือพร ้อมตะกร ้ากรองเศษอาหารขนาดใหญ่ 4 น้ิว 
ช่วยกรองเศษอาหารได้ละเอยีดไม่ทิง้ส่วนเกิน และกันกลิน่ในตวั
อย่างมีประสิทธิภาพ 
* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

 B204 ราคา 310.-
 B205 พร้อมท่อน�้าล้น ราคา 360.-

> สะดือ MN

> CB305

ใช้คู่กับอ่างล้างจาน รุ่น SUMO3  และ SUMO3BL

พิเศษ 790.-

> SUMO Chopping Board

STAINLESS 
STEEL
AISI 304

สเตนเลส สตีล ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท ซึ่งมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหมาะส�าหรับการใช้งานท่ี
หลากหลาย AISI 304 สเตนเลส สตีล เกรดดี ช่วย
ปองกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของกรดท่ีมี
อยูใ่นผกั, ผลไม้, เน้ือสตัวและนมได้ด ี
SMEG / MEX จึงเลือกใช้เฉพาะ สเตนเลส สตีล AISI 
304 ส�าหรับอ่างล้างจานเพ่ือความทนทาน และความ
ปลอดภยั ส�าหรบัคณุลกูค้าทกุคน
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M
IX

ER TA
P

TAP

9328-D6

1925-C93

9305-D41345-D6 (B) 1345-D6 (W) 1305-D5

9318-D6

TP2141M

3305-D6

1345-D6

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น แบบสปริง

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ก๊อกผสม ร้อน – เย็นก๊อกผสม ร้อน – เย็น (สีด�า) ก๊อกผสม ร้อน – เย็น (สีขาว) ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น หัวก๊อกสามารถดึงเข้าออกได้

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ปกติ  4,300.-

ปกติ  5,950.-

ปกติ  7,100.-

ปกติ  4,800.-

ปกติ  4,800.- ปกติ  4,800.- ปกติ  4,600.-ปกติ  4,800.-

ปกติ  4,800.-

ปกติ  9,800.-
พิเศษ 3,390.-

พิเศษ 4,900.-

พิเศษ 5,600.-

พิเศษ 3,590.-

พิเศษ 3,590.- พิเศษ 3,590.- พิเศษ 3,390.-พิเศษ 3,590.-

พิเศษ 3,590.-

พิเศษ 7,650.-

NEWNEWNEW
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TAP

3325K-D6 (B)

TP1142

TP229LPT005C TP227

3325K-D6 

320-F25

3315K-D6 

120B-F25

ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็นก๊อกน�้าเย็น ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็น

ก๊อกน�้าเย็น

ปกติ  4,700.-

ปกติ  3,600.-

ปกติ  4,500.-

ปกติ 3,500.-

ปกติ 1,450.- ปกติ  1,000.-

ปกติ  1,600.-

ปกติ  4,400.-
พิเศษ 3,490.-

พิเศษ 2,100.-

พิเศษ 3,290.-

พิเศษ 2,100.-

พิเศษ 790.- พิเศษ 490.- พิเศษ 350.-

พิเศษ 990.-

พิเศษ 2,990.-

TA
P 

(C
O

LD
)
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ZP4263ZP6284 ZP6259 ZXS369

ZP6286

ZXS368

ZP4264

ZP4271

ก๊อกผสม ร้อน – เย็นก๊อกผสม ร้อน – เย็น ก๊อกผสม ร้อน – เย็น ก๊อกผสม ร้อน – เย็น

ก๊อกผสมร้อน – เย็น แบบสปริง

ก๊อกผสมร้อน – เย็น หัวจ่ายน�้าแบบฝักบัว ดึงออกมาได้

ก๊อกผสมร้อน – เย็น แบบสปริง

ก๊อกผสมร้อน – เย็น ชนิดฝักบัว

ปกติ  37,500.-

ปกติ  27,000.-

ปกติ 25,000.-ปกติ 26,500.- ปกติ  24,000.- ปกติ  16,500.-

ปกต ิ 26,800.-

ปกต ิ 19,900.-

พิเศษ 29,900.-

พิเศษ 19,900.-

พิเศษ 19,900.- พิเศษ 17,900.- พิเศษ 12,900.-พิเศษ 20,900.-

พิเศษ 21,500.-

พิเศษ 15,900.-

M
IX

ER TA
P (SPRIN

G
)

M
IX

ER TA
P (SPRAY

)
M

IX
ER TA

P
TAP

ก๊อกน�้ำดีไซน์จำกอิตำลี ที่ให้
มุมมองหรูหรำ มีระดับ ด้วย
วัสดุเกรดพรีเมี่ยม ที่มำพร้อม
ฟงัก์ชั่นกำรใช้งำนครบครัน

ก๊อกผสมแบบสปริง
SINGLE LEVEL MIXER
WITH ADJUSTABLE 

SPRING

ZP6286
ZP4264

ก๊อกผสมชนิดฝักบัว
MIXER (SPRAY)

ZXS368
ZP4271

ก๊อกผสม
MIXER TAP

ZP6284
ZP6259
ZXS369
ZP4263

ZUCCHETTI

35
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ในปี 2004 A.O. Smith ได้แนะน�ำสำร
เคลอืบถังเทคโนโลยีใหม่ Blue Diamond 
ที่มีประสิทธิภำพดีกว่ำ โดยเคลือบสำร
เคลือบแก้วบนผิวในของถังและอบท่ี
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
รักษำอณุหภูมนิ�ำ้ภำยในให้คงที่
ประหยัดไฟ

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

จะปล่อยน�้ำออกเพ่ือลดแรงดัน
ทนัท ีเมือ่แรงดนัในถังสงูผดิปกติ 

ขดลวดควำมร้อนคู่ สลับกำร
ท�ำงำน เพ่ือเร ่งควำมร้อนได้
รวดเร็วกว่ำ

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

Electric Residential Storage water heater

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

ELJH
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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�้ำเข้ำ-ออก
Dimension    :   A
  :   B
ข้อต่อ

190 ลิตร
3800 วัตต์

220 V / 50 Hz
8 บำร์

ด้ำนบน
530 mm.

1395 mm.
¾ นิ้ว

ปกติ 33,000.- ปกติ 37,000.- 
พิเศษ 26,500.- พิเศษ 30,500.-

EES-40 EES-50

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 เพ่ือ
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�า้รอ้นมลัติพอยท ์ทีส่มบูรณแ์บบ
ที่สุด ทั้งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

1 4

2

5

3

– Safety Thermostat จะตัดกำรท�ำงำน
ของขดลวดควำมร้อนทันทีที่อุณหภูมิ
น�้ำสูงผิดปกติ

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

MEX คดัเลอืกแต่อปุกรณ์คณุภำพสงู เพ่ือ
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

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

*ใชกับเครื่องทํานํ้าอุน, นํ้ารอน 
MEX ทุกรุน

HIGH EFFICIENCY

TWIN MODULE ออกแบบระบบ
ควบคุม และระบบไฟฟ้ำเป็นอิสระ
แยกจำกหม้อต้มอย่ำงชดัเจน ปลอดภัย 

*มีเฉพาะบางรุน

INNOVATIVE ENGINEERING DESIGN
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CENTRI 6R

MEX
WATER 
HEATER

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

CUBE8000R เครื่องท�ำน�้ำร้อนมัลติ
พอยท์ 8,000 วัตต์ เทคโนโลยีท่ีล�ำ้หน้ำ 
พร้อมนวัตกรรมกำรออกแบบเพ่ือ
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย 
Modern Design ด้วยรปูทรงท่ีทันสมยั 
สะดุดตำ พร้อมสีใหม่ TITANIUM 
SILVER ที่หรูหรำโดดเด่น

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

CENTRI 6R COMPACT DESIGN 
ด ้วยรูปทรงที่ ทันสมัย  กะทัดรัด 
ประหยัดพ้ืนที่ในกำรติดต้ัง 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�า้ของคณุใหเ้ตม็ไป
ด้วย ความสุข ให้พลังของความ
สดชื่น ด้วยเครื่องท�าน�้าร้อน  
น�้าอุ่น ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่
สวย สะดุดตา โดดเด่น อย่างมี
สไตล์เฉพาะตัว และหรูหรา ท�าให้
ห้องน�้ามีดีไซน์ ไม่เหมือนใคร  
ในแบบของคุณ 

MEX ยังเป็นผู้น�าในการคิดค้น
เทคโนโลยีทางวศิวกรรมทีล่�า้หน้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้
ความร้อนที่ดีกว่า และมาพร้อม
ความปลอดภัยที่เหนือชั้นและ
เลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพสูง เพ่ือ
ความทนทานตลอดการใช้งาน.....
ที่ให้คุณ.....

36-56 COOL PRICE up m21.indd   40 4/20/2562 BE   17:15



41

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

แผงควบคมุกำรท�ำงำนระบบสมัผสัท่ี
ใช้ง่ำยเพียงปลำยน้ิวสมัผสั ก็สำมำรถ
ปรบัเพ่ิมลดอณุหภูมขิองน�ำ้ได้ และใช้
งำนได้สะดวก
ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ELECTRONIC AUTOMATIC 
TEMPERATURE CONTROL 

ที่ควบคุมอุณหภูมิของน�้ำได้แม่นย�ำ 
ช่วยให้คุณอำบน�้ำอุ่นได้อย่ำงสบำย
ปลอดภัยด้วย Safety Thermostat ที่
ตดักำรท�ำงำนของเครือ่งเมือ่อณุหภูมิ
ที่สูงผิดปกติ
ERROR DISPLAY หำกเครื่องมี
ควำมผิดปกติเกิดขึ้น ท่ีจอจะแสดง
สัญลักษณ์ของควำมผิดปกติ เช่น 
E1, E2, E3
ใหม่ ELCB TEST BAR ออกแบบปุ่ม
กดทดสอบ ELCB ใหม่ ให้ใช้ง่ำย มี
ประสทิธิภำพ (จดทะเบยีนสทิธิบตัร
โดย MEX) 
ฝักบัวขนำดใหญ่ ปรับสำยน�้ำได้ 5 
แบบ พร้อมรำวสไลด์โครเมียม  รับ
ประกันคุณภำพ 2 ปี และ รับประกัน
คุณภำพหม้อต้ม 5 ปี

–

–

–

–

–

–

*MEX ออกแบบ
ร ะบบควบคุ ม 
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 )
ใหค้วามรอ้นไดร้วดเร็ว และปลอดภยัดว้ย Hall 
Effect Sensor พร้อมระบบ Automatic 
Temperature Control ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ของน�้าได้แม่นย�า
ปลอดภัยด้วย Safety Thermostat ที่ตัด
การท�างานเมือ่อุณหภมูสิงูผดิปกต ิและ ELCB 
เบรกเกอร์คุณภาพสูง ที่จะตัดไฟเมื่อไฟรั่ว
เพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 0.1 วินาที
รบัประกนัคณุภาพ 2 ป ีและ รบัประกนัคุณภาพ
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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WATER HEATER
C

O
D

E SERIES

INSTANT WATER HEATER

CODE 5C (OA) : สีทอง

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.-

ระบบ Spiral Flow Heating System ระบบจัดการการไหลของน�้าในหม้อต้ม 
ให้น�้าร้อนเร็วกว่า ประหยัดกว่า (*จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรโดย MEX )
ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และปลอดภัยด้วย Hall Effect Sensor พร้อมระบบ 
Automatic Temperature Control ที่ควบคุมอุณหภูมิของน�้าได้แม่นย�า
ปลอดภัยด้วย Safety Thermostat ที่ตัดการท�างานเม่ืออุณหภูมิสูงผิดปกติ 
และ ELCB เบรกเกอร์คุณภาพสูง ที่จะตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ 
ภายใน 0.1 วินาที
ฝักบวัโครเมีย่ม ปรบัสายน�า้ได ้3 ระดบั, สายสเตนเลส สตีล พรอ้มราวสไลด์สดุหรู
รับประกันคุณภาพ 2 ปี และ รับประกันคุณภาพหม้อต้มนานถึง 5 ปี

–

–

–

–
–

ให้คุณอาบความอบอุ่น เพ่ิมความสดชืน่ให้ผิวด้วย CODE เครือ่งทํานํา้
อุ่นโมเดิร์นดีไซน์ ทีไ่ด้รับรางวัลการออกแบบ Demark Design 
Excellence Award 2013

ให้ช่วงเวลาอาบอุ่น.. คือจุดเริ่มต้นความสดใสทุกวัน

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

ก�ำลังไฟ 5,100 วัตต์

CODE 3C (SA) : สีบรอนซ์เงิน

CODE 5C (SA) : สีบรอนซ์เงิน

*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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COCO 5C
(MRA)

WATER HEATER

COCO เครื่ อ งทํ า นํ้ า อุ่ น          
โคง้มน กะทดัรัด เกไ๋กก๋บัดไีซน์
ปุ่มควบคุมที่ ไม่ เหมือนใคร
บง่บอกสไตลที์เ่ป็นเอกลักษณ์

COCO 3C
(MRA)

COCO 3C/5C
(SBA)

COCO 3C/5C
(SBB)

COCO 3C
(MRB)

COCO 5C
(MRB)

COCO 3C (MRA, MRB) : 3,700W 

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

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

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

ปกติ 4,700.-

ปกติ 4,400.-

ปกติ 4,900.-

ปกติ 4,600.-

พิเศษ 3,190.-

พิเศษ 2,390.-

พิเศษ 3,590.-

พิเศษ 2,590.-

C
O

C
O

 S
ER

IE
S

ระบบ Spiral Flow Heating 
System ระบบจดัการการไหลของ
น�้าในหม้อต้ม ให้น�้าร้อนเร็วกว่า 
ประหยัดกว่า 
(*จดทะเบยีนอนสิุทธิบัตรโดย MEX )
ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และ
ปลอดภัยด้วย Flow Switch 
Sensor ที่ตรวจจับการไหลเวียน
ของน�้าได้ละเอียด แม่นย�า
ปลอดภยัดว้ย Safety Thermostat 
ที่ตัดการท�างานเม่ืออุณหภูมิสูง
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

ก�ำลังไฟ 3,700 วัตต์

ก�ำลังไฟ 4,500 วัตต์

ก�ำลังไฟ 4,500 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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สิ่งปนเป้ือนในน�้ำ ที่อำจเป็นอันตรำย และเป็นปัญหำ

เครือ่งกรองนํา้คณุภาพ
สูงเหมาะที่สุดสําหรับ
คุณ และคนที่คุณรัก
เพราะน�า้ทีใ่ชใ้นบ้านคณุอาจยงัมสีิง่ปนเปื้ อน หรอืสารเคมี และแร่
ธาตทุีอ่าจเป็นปัญหา หรอืเปน็อนัตรายได ้เครือ่งกรองน�า้ส�าหรับ
ใชใ้นบา้นและส�าหรับดืม่ จงึจ�าเปน็ส�าหรบัคุณทีต่อ้งการน�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 
สำรเคมีท่ีเป็นสำรพิษ กรอง กลิ่น สี รสชำติ ท่ีไม่พึง
ประสงค์ในน�้ำ พร้อมสำร KDF (ที่เป็นส่วนผสมของ
ทองแดง+สังกะสี) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรกรอง
คลอรีน กรองไฮโดรเจนซัลไฟต์ โลหะหนัก และยับย้ัง
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�ำควำมสะอำดสำรกรองได้อตัโนมติั

– RESIN BEAD ลดควำมกระด้ำงของน�ำ้ลงอย่ำงได้ผล จงึ

ช่วยลดตะกรนัเมือ่ต้มน�ำ้ ลดกำรใช้ผงซกัฟอกเมือ่ซกัผ้ำ 

ผ้ำนุ่มโดยใช้น�ำ้ยำปรบัผ้ำนุม่น้อยลง ลดครำบสกปรกใน

ห้องน�ำ้และสขุภณัฑ์ ลดครำบขำวบนจำนชำม ลดกำรใช้

สบูเ่มือ่อำบน�ำ้สระผม ท�ำให้ผวิพรรณนุม่นวล

– พร้อมถังเกลอืเพ่ือปรบัล้ำงเรซิน่

– ปรมิำณกำรกรอง 1.2-1.5 ลกูบำศก์เมตร/ชัว่โมง
– 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 คดัเลอืกเฉพำะท่ีมคีณุภำพสูง
– 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 ลดกำรใช้ผงซกัฟอกเมือ่ซกั
ผ้ำ ผ้ำนุ่มโดยใช้น�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
ทีอ่ยู่ในน�ำ้ สำรพิษ กรองกลิน่ ส ีรสชำต ิท่ีไม่พึงประสงค์
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 สำรเคมทีีเ่ป็นพิษ กรองกลิน่ ส ีทีไ่ม่พึงประสงค์
ของน�้ำ ท�ำให้น�้ำใสสะอำด บริสุทธิ์

– ใช้สำรกรองทรำย ช่วยกรองสิง่ปนเป้ือนและสิง่สกปรก
ที่อยู่ในน�้ำ

MPC-1054-FV: ACTIVATED 
CARBON FILTER 

MPS-1054-FV: ACTIVATED 
CARBON FILTER

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

เหมำะส�ำหรับกำรกรองสำรเคมี ปรับกลิ่น 
และสีของน�้ำให้สะอำด  

เหมำะส�ำหรับกำรกรองสิ่งปนเปื้ อนที่
มำกับน�้ำ  

MANUAL SYSTEM

HOUSEHOLD WATER FILTER

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 19,800.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

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
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เครื่องกรองน�้ำใช้ รุ ่น BIG BLUE คุณภำพสูงจำก 
PENTAIR สหรฐัอเมรกิำ ออกแบบมำเพ่ือกรองน�ำ้ส�ำหรบั
ใช้ในบ้ำนให้สะอำด ปลอดภัย เหมำะส�ำหรับบ้ำนท่ี
ต้องกำรอัตรำกำรไหลของน�้ำที่มีปริมำณสูง มีหลำยชนิด
ให้เลือกใช้ตำมควำมต้องกำร อำทิ กรองหยำบ, กรอง
ละเอียด, กรองสำรเคมี-คลอรีน และกรองแร่เหล็ก – ไส ้กรองแบบพับจีบ  เ พ่ิม พ้ืนที่ ใน

กำรกรอง และถอดล้ำงเพื่อใช้ซ�้ำได้
– เย่ือกรองโพลเีอสเตอร์คณุภำพสงู 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 
เ พ่ิมพ้ืนท่ีในกำรกรอง 
และถอดล้ำงเพ่ือใช้ซ�ำ้ได้
– เย่ือกรองโพลีเอสเตอร์
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 ชั้น ชั้นนอก 
25 ไมครอน ชั้ นใน 
1 ไมครอน ช่วยท�ำให้ใช้
งำนยำวนำนกว่ำ 233% 
จำกไส้กรองทั่วไป

– อตัรำกำรไหลของน�ำ้ 36.7 ลติร / นำที 

เหมำะส�ำหรบักำรกรองสิง่ปนเป้ือนท่ีมำกับน�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

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 6,200.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 6,200.-
(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 7,200.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 11,500.-

พิเศษ 4,290.-

พิเศษ 4,290.- พิเศษ 4,990.-

พิเศษ 9,190.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 4,500.-
(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 6,200.-
(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

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 โดยยังคงแร่ธำตุ
ที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยครบครัน

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

CTS-104M พร้อมกอกน�้ำดื่มไร้สำรตะกั่ว

– ไส้กรองพัฒนำพิเศษด้วยเทคโนโลยี Micro-Pure พร้อม 
Super Fine Carbon ดูดซับสำรเคมี และสำรพิษ

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

สำรตะกั่ว

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

– ลดสำรเคมีที่ท�ำร้ำยผิวให้หยำบกระด้ำงอย่ำงได้ผล
– มีอัตรำกำรไหลของน�้ำ 8.3 ลิตร/นำที
– ใช้กับกอกอ่ำงล้ำงหน้ำได้
– 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

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 14,500.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 13,500.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 14,500.-

พิเศษ 11,900.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 11,900.-

36-56 COOL PRICE up m21.indd   50 4/20/2562 BE   17:15



51

REPLACEMENT CARTRIDGE (ไส้กรอง)
EVERPURE
DESIGNER FAUCET CHROME 

PBS-400 : เครื่องกรองน�้ ำรุ่น
พิเศษที่ใช้กับอ่ำงล้ำงจำน

H-104 : เครือ่งกรองน�ำ้ชนิดตดิผนงั

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

(ไม่รวมติดตั้ง)

ปกติ 13,500.-

(ไม่รวมติดตั้ง)

ปกติ 11,000.-

พิเศษ 10,900.-

พิเศษ 8,290.-

– เครื่องกรองน�้ำรุ่นพิเศษ ออกแบบให้ใช้ได้กับกอกน�้ำ
อ่ำงล้ำงจำน 

– กรองน�้ำสะอำดส�ำหรับดื่มและท�ำอำหำร
– มีอัตรำกำรไหลของน�้ำ 8.3 ลิตร/นำที
– กรองน�้ำได้ถึง 3,000 แกลลอน (11,355 ลิตร)
– เพ่ิมกระบอกกรอง Pre Filter พร้อมกอกน�ำ้ด่ืมไร้สำรตะก่ัว

– 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
– เพ่ิมกระบอกกรอง Pre Filter พร้อมกอกน�ำ้ดืม่ไร้สำรตะกัว่   

–  ก็อกน�้ำดื่มคุณภำพ ออกแบบได้ทันสมัย หรูหรำ
–  ได้รับกำรรับรองมำตรำฐำนควำมปลอดภัย   

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

 ที่ทนทำนมี Aerator ที่ปลำยกอก เพื่อปรับสำยน�้ำ  
 ให้นุ่นนวล

–  ปลอดสำรตะกั่ว

53

ปกติ 9,500.-
(ไม่รวมติดตั้ง)

พิเศษ 7,900.-
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–เคร่ืองกรองน�้ำ ชนิดวำงบนเคำน์เตอร์ แบบเสียบปลั๊กไฟ
– ออกแบบให้กรองได้ละเอียด สะอำดด้วยไส้กรอง 5 ขั้นตอน

1) PP Sediment ไส้กรองหยำบ ส�ำหรับกรองสิ่งสกปรก
2-4) Natural Plus ไส้กรอง Carbon เพ่ือกรองกลิน่ ส ีรสชำติ
ท่ีไม่พึงประสงค์ของน�้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, ควำมถ่ี 50 เฮิร์ต
– ก�ำลังไฟฟ้ำเพียง 14.5 วัตต์  
– สำมำรถต่อกับกอกน�้ำภำยนอกได้

ไสกรอง 
Nano Positive Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 12 เดือน

MN 021W
NEW

ปกติ 1,650.-

ไสกรอง 
PP Sediment Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 4 เดือน

ปกติ 450.-
พิเศษ 350.-

ไสกรอง 
Natural Plus Filter 
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้
กรอง 8 เดือน

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

ฟงกชัน่การเปด 
ห รื อ ห ยุ ด น้ํ า
แบบอัตโนมัติ

แ ผ ง ค ว บ คุ ม
การทํางานของ
เครื่อง

สามารถถอด
เปลี่ยนไสกรอง
ไดงายสะดวก 

DRINKING WATER PURIFIER

เครื่องกรองน�้ำดื่ม ระบบ Nano ชนิดวำงบน
เคำน์เตอร์ ด้วยไส้กรอง 5 ขั้นตอน

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 11,400.-

พิเศษ 8,490.-รับชม
วิธีกำรใช้งำน
SCAN HERE
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ไส้กรองหยำบ PP  Sediment 
กรองส่ิงปนเปื้อนที่มำกับน�้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 ได้อตัรำส่วนน�ำ้บรสุิทธ์ิ ท่ีกรองได้ต่อ
น�้ำทิ้งเป็น 1:1 
ไส้กรอง 5 ขั้นตอน
ถังเก็บน�้ำแรงดันสูง ควำมจุ 10 ลิตร 
อัตรำกำรกรอง 8 ลิตร/ชั่วโมง

–

–
–
–

DRINKING WATER PURIFIER

(ไม่รวมติดตั้ง)

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

– เครื่องกรองน�้ำ ชนิดวำงบนท็อปหรือติดผนัง 
– ไส้กรองมำตรฐำนใหม่คำร์บอนไฟเบอร์บล็อคที่
   กรองได้ละเอียด พร้อมอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน 
– เพิ่มสำรซิลเวอร์ไอออนที่ยับยั้งแบคทีเรีย 
   อย่ำงได้ผล 
– อัตรำกำรไหลของน�้ำ 6.4 ลิตร/นำที 
– กรองน�้ำได้ 22,680 ลิตร (หรือไม่เกิน 1 ปี)

F-3000-B2B : เครื่องกรองน�้ำ
ดื่มคุณภำพสูง 3 ขั้นตอน ชนิดติด
ผนัง

CTD-100M : เครื่องกรองน�้ ำ 
มำตรฐำนใหม่ ไส้กรองคำร์บอน
ไฟเบอร์บล็อค 

CTS-100M :  เครื่ องกรองน�้ ำ 
มำตรฐำนใหม่ ไส้กรองคำร์บอน
ไฟเบอร์บล็อค

ปกติ 750.-

ปกติ 300.-

ปกติ 860.-

ปกติ 860.-

ปกติ 2,760.-

พิเศษ 580.-

พิเศษ 250.-

พิเศษ 690.-

พิเศษ 690.-

พิเศษ 2,090.-

ไส้กรอง F1S5-RC 
REPLACEMENT 
CARTRIDGE

ไส้กรองหยำบ
C255430-49L 
CARTRIDGE   

ไส้กรอง CTS-100M 
CARTRIDGE    

ไส้กรอง CTS-100M 
CARTRIDGE    

ไส้กรอง F2B2-RC2 
REPLACEMENT 
CARTRIDGE,  TWIN 
SET

DRINKING WATER PURIFIER

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 8,200.-

พิเศษ 6,290.-

(ไม่รวมติดตั้ง)

ปกติ 3,650.-

(ไม่รวมค่ำติดตั้ง)

ปกติ 2,490.-

พิเศษ 2,890.-

พิเศษ 1,990.-

–  ออกแบบให้กรองสะอำด ปลอดภัยด้วยไส้กรอง 3 
กระบอก

1) ไส้กรองหยำบ สำมำรถกรองสิง่สกปรกท่ีควำมละเอยีด   
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 (ขึน้อยู่กับปรมิำณกำรใช้น�ำ้และคณุภำพ
ของน�้ำบริเวณนั้น)

– แถมฟรี กอกน�้ำดื่มไร้สำรตะกั่ว
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มำตรฐำนเคร่ืองกรองน�้ำดื่มทั้งเครื่อง ซึ่งได้
รับกำรตรวจสอบ

1) ทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรกรอง  

2) ควำมปลอดภัยของวัสดทุีใ่ช้ท�ำเครือ่งกรอง  

3) ควำมแข็งแรงทนทำนตำมมำตรฐำน 
ของวัสดุท่ีใช้ท�ำเคร่ืองกรองน�้ำ ทำงด้ำน
ประสิทธิภำพกำรกรอง จะมกีำรแบ่งประเภท 
ออกไปหลำยประเภท ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนและ ประเภทของเครื่องกรองน�้ำ

NSF INTERNATIONAL

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำดื่มท้ังเครื่อง ซึ่งได้
รับกำรตรวจสอบ

1) ทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรกรอง  

2) ควำมปลอดภัยของวัสดุทีใ่ช้ท�ำเครือ่งกรอง  

3) ควำมแข็งแรงทนทำนตำมมำตรฐำน 
ของวัสดุท่ีใช้ท�ำเครื่องกรองน�้ำ ทำงด้ำน
ประสทิธิภำพกำรกรอง จะมกีำรแบ่งประเภท 
ออกไปหลำยประเภทตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนและประเภทของเครื่องกรองน�้ำ

มำตรฐำนที่รับรองประสิทธิภำพกำรกรอง 
และควำมปลอดภัยของวัสดท่ีุใช้ของชิน้ส่วน
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�้ำด่ืมทำงด้ำนควำม
ใสสะอำด
– ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรลดสิ่ง
สกปรกในน�้ำ สี และกลิ่น  โดยไม่ได้มีผล
ทำงด้ำนสุขภำพ

เคร่ืองกรองน�้ำท่ีได้มำตรฐำน 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
– ตรวจสอบประสทิธิภำพในกำรลดสิง่สกปรก
ในน�้ำ สี และกลิ่นโดยไม่ได้มีผลด้ำนสุขภำพ

เครื่องกรองน�้ำที่ได้มำตรฐำน
NSF / ANSI No.42 

• H-104, 
• H-300-NXT, 
• F-3000-B2B

มำตรฐำนเครื่องกรองน�้ำด่ืม ทำงด้ำนสุข
อนำมัย
– ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรลดสำรปน
เปื้อน ท่ีก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ 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
– ตรวจสอบประสทิธิภำพในกำรกรองแร่ธำตุ
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 ลูกคำ้สำมำรถตรวจ
สอบมำตรฐำนและข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน website: 

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

WATER FILTER

OVEN
มำตรฐำนประหยัดไฟ : A

ระบบลดควำมร้อนด้ำนหน้ำประตลูง

ควบคุมระบบสัมผัส

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยพัดลม

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยพัดลมร้อน

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วย
ขดลวดควำมร้อน ด้ำนล่ำง

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวด 
ควำมร้อน ด้ำนบน - ด้ำนล่ำง

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวดควำมร้อน 
ด้ำนบน - ด้ำนล่ำง พร้อมพัดลม

โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยขดลวดควำมร้อน 
ด้ำนบน - ด้ำนล่ำง พร้อมพัดลมร้อน

โปรแกรมย่ำง

โปรแกรมย่ำงพร้อมพัดลม

ละลำยอำหำรแช่แข็ง 

MICROWAVE OVEN
ควำมจุสุทธิ 20 ลิตร

ไมโครเวฟ

ย่ำง

ละลำยอำหำรแช่แข็ง

อบด่วน 30 วินำที

ระบบล็อคแผงควบคุมเพื่อควำมปลอดภัย

ตั้งเวลำปรุงอำหำรอัตโนมัติ

INDUCTION / CERAMIC HOBS
Induction Hob

ควบคุมกำรท�ำงำนด้วยระบบสัมผัส

ระบบล็อคแผงควบคุมเพื่อควำม
ปลอดภัย

ตั้งเวลำปรุงอำหำรอัตโนมัติ

โปรแกรม Quick Start กรองฝุ่นละออง ตะกอน ท�ำให้น�้ำใส

โปรแกรมอุน่อำหำรด้วยอณุหภมูติ�ำ่

กรองจุลินทรีย์จ�ำพวกซีสต์ แบคทีเรีย ไวรัสระบบ Slide Control

กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในน�้ำ

ระบบ Pause เพื่อหยุดกำรท�ำงำน
ชั่วครำว

ปรับสขีองน�ำ้

ปรับรสชำติของน�้ำ ให้รสชำติดี 

กรองสำรเคมีในน�้ำ เช่น คลอรีน สำรตะกั่ว VOCs 
ยำฆ่ำแมลง TTHMs สำรกลำยสภำพจำกคลอรีน

กรองหินปูน  ปรับน�้ำกระด้ำง สำเหตุกำรเกิดตะกรัน
ที่ภำชนะ ครำบขำวบนจำนชำม ลดกำรใช้น�้ำยำปรับ
ผ้ำนุ่มในกำรซักผ้ำ

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
กั้นด้ำนในออกมำ

ระบบลดควำมสว่ำงของแสง
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