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THE SPACE OF
EXTRA LIVIN’ BATHROOM
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TỔNG QUAN VỀ
SCG với lịch sử hình thành và phát triển trên 100 năm, là Tập đoàn đa ngành hàng đầu
khu vực, hoạt động theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị minh bạch từ năm
1913. Tầm nhìn của SCG là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, tập trung
vào đổi mới sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng
cao chất lượng sống của người tiêu dùng, cùng với việc hỗ trợ phát triển bền vững cho
xã hội và cộng đồng nơi Tập đoàn hoạt động.

Lĩnh vực hoạt động
SCG XI MĂNG VLXD

SCG HÓA DẦU

SCG BAO BÌ

Tổng số nhà cung cấp

Tổng số nhà sản xuất

Nhà cung cấp giấy

và phân phối vật liệu

sản phẩm hóa dầu trong

và bao bì có quy mô

xây dựng, bao gồm

khu vực châu Á - Thái

lớn ở ASEAN với các

cả đơn vị bán lẻ trong

Bình Dương từ thượng

sản phẩm chất lượng

mạng lưới quốc gia.

nguồn đến hạ nguồn.

đẳng cấp thế giới.
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1992

2007

2009

2018

2022

SCG bắt đầu mở

SCG bắt đầu hành

SCG bắt đầu đồng

SCG bắt đầu xây

SCG đã có 23 công

rộng

trình

cánh

hành cùng trường

dựng Dự án tổ hợp

ty thành viên tại

kinh doanh sang

ước mơ cho HSSV

nuôi dạy trẻ khuyết

hóa dầu miền Nam

Việt Nam với hơn

Việt Nam như một

Việt Nam - SCG

tật tỉnh Bà Rịa -

với tổng vốn đầu

15.000 nhân viên.

quốc

chiến

Sharing The Dream,

Vũng Tàu và xây

tư hơn 5 tỉ USD -

Tổng giá trị các

lược với 3 nhóm

cho đến nay đã

dựng các sân chơi

dự án trọng điểm

doanh nghiệp SCG

ngành chính là: Xi

hiện thực hóa ước

thiếu

SCG

của ngành hóa dầu

đầu tư tại Việt Nam

Măng - Vật Liệu

mơ của hơn 5.000

chung một ước mơ

và có ý nghĩa lớn

ước tính đạt 6.5 tỷ

Xây Dựng, Bao Bì

học sinh, sinh viên

tại TP. HCM và tỉnh

đối với nền kinh tế

USD vào tháng 3

và Hóa Dầu.

Việt Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu.

quốc gia.

năm 2022.

hoạt

gia

động

chắp

nhi
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GIỚI THIỆU VỀ
Công ty TNHH Siam Sanitary Ware Industry được thành lập vào năm 1984 bởi Tập
đoàn SCG, chuyên sản xuất các thiết bị vệ sinh đẳng cấp thế giới thương hiệu
“COTTO”. Các sản phẩm đa dạng của chúng tôi mang thương hiệu COTTO có thể đáp ứng
các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng như: bồn cầu, chậu, bồn tiểu, vòi chậu, sen tắm
các loại, bồn tắm và các phụ kiện phòng tắm khác. COTTO, nhà sản xuất toàn bộ dòng thiết
bị vệ sinh chất lượng cao đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng bằng cách liên tục mở
rộng quy mô sản xuất. Hiện tại chúng tôi có 4 nhà máy với mạng lưới nhà phân phối rộng
khắp. Hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu COTTO đã được xuất khẩu đến hơn 60
quốc gia trên thế giới. Sứ mệnh của COTTO là tạo ra xu thế mới trong thiết kế gạch và thiết
bị vệ sinh. Chính niềm khao khát đó đã mang lại động lực để COTTO trở thành thương hiệu
mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.
Tại Việt Nam, COTTO mong muốn được người tiêu dùng biết đến là thương hiệu thiết bị
vệ sinh cao cấp với chất lượng vượt trội, dịch vụ trước, trong và sau bán hàng hoàn hảo.
COTTO có 2 nhà máy sản xuất sản phẩm sứ với năng lực sản xuất: 3 triệu sản phẩm/năm.
NHÀ MÁY TBVS SIAM				

NHÀ MÁY TBVS SIAM NONKHAE

- Thành lập: 16/6/1989				

- Thành lập: 10/3/2000

- Diện tích nhà xưởng: 24ha			

- Diện tích nhà xưởng: 12ha

- Tổng số nhân sự: 1712 người			

- Tổng số nhân sự: 850 người

COTTO cũng có 2 nhà máy sản xuất sen vòi với năng lực sản xuất 4 triệu sản phẩm/năm.
NHÀ MÁY PATHUM THANI			

NHÀ MÁY NAKON RATCHSIMA

- Thành lập: 20/5/1987				

- Thành lập: 30/4/2012

- Diện tích nhà xưởng: 2,3ha			

- Diện tích nhà xưởng: 5,1ha

- Tổng số nhân sự: 954 người			

- Tổng số nhân sự: 408 người
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CAM KẾT GIỮ VỮNG TIÊU CHUẨN
COTTO tự hào được trao tặng
danh hiệu Thương hiệu số 1
Thái Lan 2021 - 2022.

COTTO tự hào được trao tặng
danh hiệu “Thailand’s Most admired
Brand 2014”.

COTTO tự hào được trao tặng
danh hiệu “Superbrands 2014”
năm thứ 2 liên tiếp.

“Thailand’s Trust Mark” một biểu tượng
cho sự chọn lọc chất lượng
và giá trị cao.

TIS bắt buộc (tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan) 792-2554

COTTO được chứng nhận TIS cho thiết bị vệ sinh bằng sứ

WATER MARK
Chứng nhận tiêu chuẩn Công Nghiệp dành cho thiết bị vệ sinh và các sản phẩm liên quan
đến hệ thống nước từ Standards Australia limited, Úc

WATER EFFICIENCY LABELING AND STANDARD (WELS) SCHEME
Sao đánh giá về tiêu thụ Nước tiết kiệm bởi chính phủ Úc

Dấu hiệu nhận biết của tiêu chuẩn Malaysia (MS) đánh dấu trên hoặc liên hệ tới một sản
phẩm và là sự đảm bảo rằng hàng hóa đã được sản xuất dưới một hệ thống giám sát, kiểm
soát và thử nghiệm hệ thống đó được vận hành trong quá trình sản xuất, bao gồm cả việc
kiểm tra định kỳ các công việc của nhà sản xuất phù hợp với chương trình đánh giá của
SIRIM, được thiết kế để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn của Malaysia

LIÊN ĐOÀN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÁI LAN
Sự thúc đẩy của Liên đoàn công nghiệp Thái Lan nhằm khơi dậy niềm tự hào và sự tự tin
vào các sản phẩm của Thái Lan và khuyến khích các cơ quan Chính Phủ, nhóm ngành tư
nhân và người dân ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Thái Lan.
10

SIMPLY MODISH SERIES
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SCG hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của một tổ chức đối với con người và môi trường.
Trong hơn 105 năm, cách làm việc theo vòng tuần hoàn của SCG là triết lý cốt lõi của
Tập đoàn trong việc phát triển các giải pháp bền vững phù hợp với môi trường. Từ
nghiên cứu và phát triển đến các dịch vụ và cải tiến khác nhau của SCG, các sản phẩm
của chúng tôi giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trong xã hội. Ngoài
tính thẩm mỹ và chất lượng cao, các sản phẩm “SCG Green Choice” còn được thiết
kế thân thiện với môi trường. Với nhãn hiệu SCG Green Choice, người tiêu dùng có thể
tự tin lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn và tạo ra ít chất thải hơn.

BIỂU TƯỢNG

Công nghệ phủ bề mặt
mới. ULTRACLEAN+ giảm
lượng vi khuẩn trên bề mặt
lên đến 99% trong 24 giờ.

Nắp đóng êm
Ngăn ngừa va chạm
mạnh với cơ chế đóng
mở nắp bồn cầu nhẹ
nhàng.

Nắp Siêu Việt
Hỗ trợ khối lượng
nặng và chống trầy
xuớc.

Nắp ngồi Dual Smile
Kích thước nắp ngồi
phù hợp cho cả người
lớn và trẻ em.

Dành cho trẻ em
Thiết kế chuyên biệt
cho trẻ em sử dụng

Thiết kế nhấn xả
Gắn và tháo ra thuận
tiện để làm sạch với
chỉ một nút nhấn

Miễn phí lắp đặt

Tiết kiệm nước 1 lít
Chỉ 1 lần xả 1 lít nước
làm sạch tất cả

Tiết kiệm nước 1.5L
Chỉ 1 lần xả 1.5 lít
nước làm sạch tất cả

Hệ thống
2/5.4L

Hệ thống
3/4.5L

kép

Tiết kiệm nước 3.75L
Chỉ 1 lần xả 3.75 lít
nước làm sạch tất cả

Tiết kiệm nước 3.8L
Chỉ 1 lần xả 3.8 lít
nước làm sạch tất cả

Tiết kiệm nước 4.5L
Chỉ 1 lần xả 4.5 lít
nước làm sạch tất cả

Tiết kiệm nước 4.8L
Chỉ 1 lần xả 4.8 lít
nước làm sạch tất cả

Tiết kiệm nước 6L
Chỉ 1 lần xả 6 lít nước
làm sạch tất cả

xả
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xả

kép

C10207 - Verzo

Bàn cầu điện tử tự động hoàn toàn
Bảng điều khiển từ xa
Công nghệ xả Siphon Jet,
chỉ 3,8L cho mỗi lần xả
Kích thước: 430x670x520mm (RxDxC)

54,990,000đ
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B ỒN CẦU THÔNG MINH

CHỐNG NƯỚC CHUẨN IPX4
Hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất với
chứng nhận IPX4, các thiết bị điện tử được bảo vệ khỏi
nước, độ ẩm và bụi.

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI VÀ SẤY ẤM
Bệ ngồi ấm và sấy ấm có thể điều chỉnh ba mức để tìm ra
nhiệt độ hoản hảo. Phù hợp với từng người sử dụng.

ĐÈN L.E.D BAN ĐÊM
Đèn tự động ban đêm. Không cần phải bật đèn nhà tắm và
làm mắt khó chịu vì đang quen trong bóng tối.

VÒI THÉP CHỐNG GỈ
Vòi phun bằng thép không gỉ chống bị ăn mòn và tắc
nghẽn do tích tụ khoáng chất. Bao gồm chức năng khử
khuẩn bằng tia UV, luôn giữ cho vòi xịt sạch và tiêu diệt vi
khuẩn sau mỗi lần dùng.

THIẾT KẾ BẢNG ĐIỀU KHIỂN MỚI
Bảng điểu khiển thiết kế theo công thái học với những nút
bấm lớn và dễ sử dụng.

22
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BỒN CẦU THÔNG MINH

Người tiêu dùng ngày nay muốn sản phẩm
tích hợp chức năng và công nghệ hiện đại
vào trong thiết kế. COTTO đã đáp ứng yêu
cầu này trong thời đại số bằng cách tận
dụng những công nghệ và sự đổi mới
trong khi vẫn giữ vững triết lý cốt lõi của
chúng tôi trong việc cải thiện tiêu chuẩn
sống thông qua những giá trị tích cực. Bồn
cầu thông minh OPTIMUM tích hợp sẽ cải
thiện chất lượng sống của bạn, cung cấp
cho gia đình bạn sự tiện nghi ngày càng
được nâng cao, mà vẫn giữ vững mức độ
sạch sẽ, dễ dàng để vệ sinh và ngăn ngừa
vi khuẩn tích tụ.

C10257 - Optimum

Bàn cầu điện tử tự động hoàn toàn
Bảng điều khiển từ xa.
Công nghệ xả V-Silent,
chỉ 4,8L cho mỗi lần xả
Kích thước: 430x760x525mm (RxDxC)

54,990,000đ
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BÀN CẦU THÔNG MINH

ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG
Bàn cầu thông minh OPTIMUM có nắp
đóng / mở tự động. COTTO đã trang bị cho
bồn cầu thông minh và các cảm biến vi
sóng mới nhất để phát hiện chính xác hơn.

VÒI THÉP CHỐNG GỈ
Đầu vòi có lớp phủ kháng khuẩn làm tăng
hiệu quả của tính năng khử trùng bằng tia
cực tím. Bạn có thể yên tâm, bồn cầu thông
minh sạch sẽ và an toàn trước mỗi lần sử dụng.

XẢ NƯỚC V-SILENT
Hệ thống xả tối ưu V-Silent mạnh mẽ cung
cấp chức năng không tiếng ồn, hiệu quả và
nhất quán với nước sử dụng 4.8 lít

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI VÀ SẤY ẤM
Chức năng sưởi ghế ngồi và sấy ấm hoàn
toàn có thể được tùy chỉnh để mang lại trải
nghiệm thư giãn và cao cấp hơn.

CHỐNG NƯỚC CHUẨN IPX4
Bồn cầu thông minh đạt tiêu chuẩn an toàn
cao nhất với chứng nhận IPX4. Các thiết bị
điện tử được bảo vệ khỏi nước, độ ẩm và bụi.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CÔNG THÁI HỌC
Bảng điều khiển thiết kế theo công thái học
với những nút bấm lớn dễ sử dụng.
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NẮP ĐIỆN TỬ

C9203 - Convenic
Nắp điện tử (220V)
Kích thước: 455x535x145mm (RxDxC)
21,990,000đ
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C9204 - Convenic
Nắp điện tử (220V)
Kích thước: 390x505x130mm (RxDxC)
24,990,000đ

C9205 - Convenic
Nắp điện tử (220V)
Kích thước: 380x520x110mm (RxDxC)
20,990,000đ

C9207 - Convenic
Nắp điện tử (220V)
Kích thước: 455x520x130mm (RxDxC)
19,990,000đ
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C9208 - Convenic
Nắp điện tử (220V)
Kích thước: 385x515x130mm (RxDxC)
25,990,000đ

BÀN CẦU NẮP ĐIỆN TỬ

C110507(CV3) - Harmony

C10527(CV3) - Grand Riviera

C13527(CV3) - Riviera

C103347(CV4) - Simply Connect

27,990,000đ

34,990,000đ

25,990,000đ

27,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9203
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 455x720x702mm (RxDxC)

Bàn cầu 2 khối nắp điện tử C9203
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 455x720x765mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9203
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 460x720x650mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9204
Công nghệ xả V-Silent, xả gạt 4.8L
Kích thước: 370x725x525mm (RxDxC)

C103327(CV4) - Simply Connect

C125317(CV4) - Simply Connect

C110507(CV7) - Harmony

C126207(CV7) MOOD

27,990,000đ

22,990,000đ

27,990,000đ

22,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9204
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x710x705mm (RxDxC)

Bàn cầu 2 khối nắp điện tử C9204
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x725x755mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9207
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 455x720x702mm (RxDxC)
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Bàn cầu 2 khối nắp điện tử C9207
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4.5L
Kích thước: 380x715x795mm (RxDxC)

BÀN CẦU NẮP ĐIỆN TỬ

C101927(CV9) - Hercules Curve

C110507(CV5) - Harmony

C1142(CV5) - Priz II

C167507(CV5) - Harmony

47,990,000đ

27,990,000đ

22,990,000đ

27,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9209
Công nghệ Xả V-Silent, xả Gạt 4,8L
Kích thước: 450x745x600mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9205
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 380x720x702mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9205
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 400x755x670mm (RxDxC)

C10327(CV8) - Simply Modish

C103247(CV8) - Simply Modish

SC197627(CV8) - Simply Modish

34,990,000đ

34,990,000đ

41,870,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9208
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 2.5/4L
Kích thước: 385x710x665mm(RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp điện tử C9208
Công nghệ xả V-silent, xả gạt 4.8L
Kích thước: 390x725x530mm (RxDxC)

Bàn cầu treo tường nắp điện tử C9208
Công nghệ xả Triplex 3/4.5L
Kích thước: 370x570x350mm (RxDxC)

21

Bàn cầu 2 khối nắp điện tử C9205
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 2.5/4L
Kích thước: 395x705x790mm (RxDxC)

NẮP RỬA CƠ

CVN92200 - Convenience

CVN92201 - Convenience

CVN92202 - Convenience

3,290,000đ

3,290,000đ

3,290,000đ

Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 380x500x65mm (RxDxC)

Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 370x500x65mm (RxDxC)
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Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 370x500x60mm (RxDxC)

CVN92203 - Convenience

CVN92204 - Convenience

CVN92205 - Convenience

3,290,000đ

2,990,000đ

2,990,000đ

Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 370x480x60mm (RxDxC)

Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 370x495x58mm (RxDxC)
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Nắp rửa cơ
Chức năng rửa trước & sau
Kích thước: 370x493x58mm (RxDxC)

BÀN CẦU NẮP CƠ

C107127(CN) - Grand Tetragon

C1322(CN1) - Munich II

15,990,000đ

11,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp rửa cơ CVN92200
Công nghệ xả Siphonic Wash Down
xả nhấn 6L
Kích thước: 425x720x655mm (RxDxC)

C110507(CN1) - Harmony

Bàn cầu 1 khối, nắp rửa cơ CVN92201
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 380x720x702mm (RxDxC)

13,990,000đ

C1142(CN1) - Priz ll

Bàn cầu dùng van xả kèm nắp rửa cơ
CVN92201 (Không bao gồm van xả)
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 3.8L
Kích thước: 375x675x390mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp rửa cơ CVN92201
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 400x755x680mm (RxDxC)

C105337(CN5) - Most

Bàn cầu 1 khối, nắp rửa cơ CVN92205
Công nghệ xả Wash Down,
xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x715x720mm (RxDxC)

9,990,000đ

Bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ CVN92201
Công nghê xả Wash Down,
xả nhấn 2.5/4L
Kích thước: 395x705x790mm (RxDxC)

C13330(CN4) - Sella

C126207(CN4) - Mood

6,180,000đ

8,590,000đ

Bàn cầu 2 khối, nắp rửa cơ CVN92204
Công nghệ xả thẳng, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x720x795mm (RxDxC)

7,990,000đ
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C167507(CN1) - Harmony

11,990,000đ

Bàn cầu 2 khối, nắp rửa cơ CVN92204
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 380x715x795mm (RxDxC)

BÀN CẦU MỘT KHỐI

C103327 - Simply Connect

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 375x710x705mm (RxDxC)

C107147 - Grand Tetragon

C10527 - Grand Riviera

14,990,000đ

12,990,000đ

13,990,000đ

C1032 MBK - Simply Modish

C105507 - Mood

C101907 - Hercules Curve

C105337 - Most

19,990,000đ

9,990,000đ

15,990,000đ

6,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 2,5/4L
Kích thước: 370x710x665mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Thân dài, thoát thẳng 305mm
Kích thước: 460x720x650mm (RxDxC)

C110507 - Harmony

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Siphon Wash Down,
xả gạt 4.5L
Kích thước: 425x720x655mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 380x715x715mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả V-Silent, xả gạt 4.8L
Kích thước: 450x745x600mm (RxDxC)
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Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 380x720x702mm (RxDxC)

11,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả thẳng, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x715x720mm (RxDxC)

BÀN CẦU MỘT KHỐI

C10327 - Simply Modish

C105337 - Most

C105607 - Vista

C11000OS

12,990,000đ

6,990,000đ

7,990,000đ

5,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex,
xả nhấn 2.5/4L
Kích thước: 370x710x665mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả thẳng,
xả nhấn 3/4.5L
Kích thước: 390x715x720mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Siphon Jet,
xả nhấn 3/4.8L
Kích thước: 400x710x755 mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Siphon Jet,
xả nhấn 3/4.8L
Kích thước: 390x715x770 mm (RxDxC)

C103347 - Simply Connect

C105257 Riviera Pro

C105407 Valento

C1142 PRIZ II

14,990,000đ

13,990,000đ

9,990,000đ

7,990,000đ

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả V-Silent, xả Gạt 4,8L
Kích thước: 370x725x525mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối
Công nghệ Xả Siphon Jet, xả Gạt 4.8L
Kích thước: 480x750x590mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 460x760x685mm (RxDxC)

26

Bàn cầu 1 khối
Công nghệ Xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 400x755x680mm (RxDxC)

BÀN CẦU HAI KHỐI

C17017 - Space Solution

C125317 - Simply Connect

C126207 - Mood

SC6652 - Forall

7,590,000đ

9,590,000đ

7,990,000đ

8,590,000đ

Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả thẳng, xả nhấn 3/4.5L
Kích thước: 355x665x790mm (RxDxC)

C13330 - Sella

Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Wash Down,
xả nhấn 3/4,5L
Kích thước: 390x720x795mm (RxDxC)

3,190,000đ

Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4.5L
Kích thước: 365x725x755mm (RxDxC)

Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4.5L
Kích thước: 380x715x795mm (RxDxC)

C15037 - Googai

C12417 - Simply modish

8,990,000đ

10,990,000đ

Bàn cầu 2 khối trẻ em, nắp đóng êm
Chế độ xả đơn 3,75L
Kích thước: 375x640x720mm (RxDxC)

Bàn cầu 2 khối , nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 2,5/4L
Kích thước: 370x710x765mm (RxDxC)
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Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm C9251
Công nghệ xả Wash Down, xả gạt 3.8L
Kích thước: 420x740x925mm (RxDxC)

C167507 - Harmony

Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả Siphon Wash,
xả nhấn 2.5/4L
Kích thước: 395x705x790mm (RxDxC)

9,990,000đ

BÀN CẦU TREO TƯỜNG

SC199(F) - Avanti

SC19517(F) - Oval

SC198517(F) - Olix

SC197627(F) - Simply Modish

12,990,000đ

12,990,000đ

16,990,000đ

18,990,000đ

Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
Công nghệ xả wash down, xả nhấn 6L
Bao gồm khung két nước âm tường
& mặt nạ
Kích thước: 360x540x400mm (RxDxC)

Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
Công nghệ xả Wash Down, xả nhấn 3/4,5L
Bao gồm khung két nước âm tường
& mặt nạ
Kích thước: 380x560x400mm (RxDxC)

Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
Công nghệ xả Wash Down, xả nhấn 3/4,5L
Bao gồm khung két nước âm tường
& mặt nạ
Kích thước: 360x535x400mm (RxDxC)

Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 3/4,5L
Bao gồm khung két nước âm tường
& mặt nạ
Kích thước: 370x570x400mm (RxDxC)

BÀN CẦU ĐẶT SÀN
SC19847(F) Tetragon

Bàn cầu đặt sàn nắp đóng êm
Công nghệ xả Wash Down, xả nhấn 3/4.5L
Bao gồm két nước âm tường & mặt nạ
Kích thước: 380x590x450mm (RxDxC)

16,990,000đ
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HỆ THỐNG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
CẢI TIẾN MỚI CHO SỰ TIỆN LỢI VÀ
SẠCH SẼ

XẢ KHÔNG CHẠM
Xử lý vệ sinh sạch sẽ mà chỉ cần 1
cái vẫy tay, cảm biến sẽ tự động gửi
tín hiệu để bồn cầu xả nước. Không
cần chạm tay trực tiếp, cảm biến sẽ
lập tức phát hiện ra bất kỳ chuyển
động nào trong vòng 2 - 4.5cm

DỄ LẮP ĐẶT
Không cần hệ thống dây điện phức
tạp sử dụng pin AA. 3 pin cho cảm
ứng và 4 pin AA cho điều khiển chính
gắn trong két nước.

Ở BẤT KỲ ĐÂU
Thiết kế công thái học giúp loại bỏ
tình trạng vặn, xoay người hoặc phải
uốn cong lưng để xả bồn cầu. Phạm
vi và khả năng phản hồi tối đa của
cảm biến là tối đa 5m (không có vật
cản) tính từ bồn cầu.

CHỐNG NƯỚC
CHUẨN IPX7
Trong thời gian sử dụng, sự sạch sẽ
và an toàn được giữ nguyên tại mức
độ cao nhất nhờ vào thiết kế chống
bụi và chống thấm nước đạt chuẩn
IPX7.
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BÀN CẦU XẢ KHÔNG CHẠM

C110517 - Harmony

C103357 - Simply Connect

C103257 - Simply Modish

13,990,000đ

14,990,000đ

14,990,000đ

Bàn cầu 1 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 4.5L
Kích thước: 380x750x700mm (RxDxC)

C105327 - Micc

Bàn cầu 1 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Thân dài, thoát thẳng 305mm
Công nghệ xả Wash Down, xả nhấn 4.5L
Kích thước: 375x715x715mm (RxDxC)

8,990,000đ

Bàn cầu 1 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 4.5L
Kích thước: 375x750x705mm (RxDxC)

Bàn cầu 1 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả nhấn 4.5L
Kích thước: 365x750x665mm (RxDxC)

C135137 - Hercules Curve

C125337 - Simply Connect

13,990,000đ

11,990,000đ

Bàn cầu 2 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Công nghệ xả V Silent
Kích thước: 450x745x780mm (RxDxC)
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Bàn cầu 2 khối xả không chạm, nắp đóng êm
Công nghệ xả Triplex, xả không chạm 4.5L
Kích thước: 365x750x765mm (RxDxC)
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CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN

C00341 MBK - Sensation

C00343 MBK - Sensation

C00342 MBK - Sensation

C00340 MBK - Sensation

3,490,000đ

4,590,000đ

4,590,000đ

3,490,000đ

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x405x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x550x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x550x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x405x168mm (RxDxC)

C003417 - Sensation

C003437 - Sensation

C003427 - Sensation

C003407 - Sensation

3,090,000đ

4,190,000đ

4,190,000đ

3,090,000đ

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x405x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x550x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x550x168mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x405x168mm (RxDxC)

C0007 - Avanti

C0902 - Quado 60

C0003 - Tess

C001017 - Simply Modish

1,890,000đ

3,090,000đ

1,690,000đ

1,790,000đ

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 405x405x210mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 600x460x205mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 435x435x195mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 550x400x180mm (RxDxC)

C001027 - Simply Modish

C003807 - Geo Circle

C002517 - Olix 90

C001057 - Modish

3,990,000đ

1,790,000đ

4,690,000đ

2,290,000đ

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 800x400x180mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 450x450x170mm (RxDxC)

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 900x415x225mm (RxDxC)
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Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 555x450x185mm (RxDxC)

CHẬU BÁN ÂM BÀN

C022607 - Simply Modish

C02237 - Riviera

C02427 - Tetragon

C0240 - Julia

2,490,000đ

2,790,000đ

2,290,000đ

1,790,000đ

Chậu bán âm bàn
Kích thước: 550x450x168mm (RxDxC)

Chậu bán âm bàn
Kích thước: 560x460x170mm (RxDxC)

Chậu bán âm bàn
Kích thước: 550x475x195mm (RxDxC)

Chậu bán âm bàn
Kích thước: 500x445x195mm (RxDxC)

CHẬU DƯƠNG VÀNH

C007 - Jade

C05867 - Chloe

C02607 - Serena

C0110 - Victor

890,000đ

1,790,000đ

1,990,000đ

1,790,000đ

Chậu dương vành
Kích thước: 560x415x215mm (RxDxC)

Chậu dương vành
Kích thước: 600x460x220mm (RxDxC)

Chậu dương vành
Kích thước: 640x520x220mm (RxDxC)

Chậu dương vành
Kích thước: 615x470x205mm (RxDxC)

CHẬU ÂM BÀN

C0512 - Square

C05117 - Freesia Two

C017 - Marlow

C05200 - Oval

1,790,000đ

1,490,000đ

890,000đ

3,090,000đ

Chậu đặt âm bàn đá
Kích thước: 460x430x240mm (RxDxC)

Chậu đặt âm bàn đá
Kích thước: 605x425x205mm (RxDxC)

Chậu đặt âm bàn đá
Kích thước: 550x405x200mm (RxDxC)
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Chậu đặt âm bàn đá
Kích thước: 520x470x180mm (RxDxC)

CHẬU TREO TƯỜNG

SC00537 - Forall

Chậu treo tường
(dành cho người khuyết tật)
Kích thước: 560x575x200mm (RxDxC)

5,990,000đ

C00580 - Surf S

C0237 - Zaza

C013 - Kensington 20

1,090,000đ

1,790,000đ

790,000đ

Chậu treo tường
Kích thước: 500x380x170mm (RxDxC)

Chậu treo tường
Kích thước: 570x490x210mm (RxDxC)

Lavabo treo tường Kensington 20
Kích thước: 500x420x195mm (RxDxC)

CHẬU CHÂN LỬNG

C0141/C4241 - Brio

C0156/C420 - Viva

C014/C420 - Brio

C0107/C420 - Alice

2,080,000đ

2,580,000đ

2,180,000đ

2,480,000đ

Chậu treo tường chân ngắn
C0141: 550x440x190mm (RxDxC)
C4241: 250x295x265mm (RxDxC)

Chậu treo tường chân ngắn
C0156: 550x460x170mm (RxDxC)
C420: 185x300x295mm (RxDxC)

Chậu treo tường chân ngắn
C014: 550x440x200mm (RxDxC)
C420: 185x300x295mm (RxDxC)

Chậu treo tường chân ngắn
C0107: 600x500x210mm (RxDxC)
C420: 185x300x295mm (RxDxC)

CHẬU CHÂN DÀI

C014/C411 - Brio

C0107/C411 - Alice

C0141/C4141 - Brio

C012/C412 - Ken 22

2,480,000đ

2,780,000đ

2,580,000đ

2,480,000đ

Chậu treo tường chân dài
Kích thước: 550x440x200mm (RxDxC)

Chậu treo tường chân dài
Kích thước: 600x500x210mm (RxDxC)

Chậu treo tường chân dài
Kích thước: 550x440x190mm (RxDxC)
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Chậu treo tường chân dài
Kích thước: 500x560x230mm (RxDxC)

KHU CÔNG CỘNG
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BÀN CẦU VAN XẢ TRỰC TIẾP

C1320-Sydney

Bàn cầu dùng van xả (Không bao gồm van xả)
Công nghệ xả Siphon Jet, xả gạt 6L
Kích thước: 375x705x380mm (RxDxC)

3,990,000đ

CT457XNS

C1322BI

Van xả bàn cầu trực tiếp
Lượng nước xả: 3L - 6L

Bàn cầu đặt sàn
Hệ thống xả Siphon Jet 3.8L
Kích thước: 375x675x390mm (RxDxC)

4,190,000đ

8,590,000đ

CT483AC

Van xả bàn cầu cảm ứng âm tường có
nút xả cơ (Dùng điện)

14,990,000đ

TIỂU NAM CẢM ỨNG

C3011(DC) - Marshal

C3011(AC) - Marshal

C31507(DC) - Waterford

C31507(AC) - Waterford

14,990,000đ

17,990,000đ

18,990,000đ

21,990,000đ

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng Pin)
Kích thước: 465x335x780mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng điện)
Kích thước: 465x335x780mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng pin)
Kích thước 400x290x955mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng điện)
Kích thước: 400x290x955mm (RxDxC)

C31237(DC) - Domenic

C31237(AC) - Domenic

17,990,000đ

19,990,000đ

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng pin)
Kích thước: 360x340x900mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam cảm ứng (Dùng điện)
Kích thước: 360x340x900mm (RxDxC)
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TIỂU NAM TREO TƯỞNG

C313 - Natasha

C3010 - Marshal

C30207 - Chloe

3,990,000đ

5,490,000đ

4,790,000đ

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 75cm
Kích thước: 330x315x600mm (RxDxC)

C31217BI - Riviera

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía sau
Kích thước: 320x350x680mm (RxDxC)

3,990,000đ

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 75cm
Kích thước: 460x335x750mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 45cm
Kích thước: 300x350x690mm (RxDxC)

C31217 - Riviera

C3080BI - Baron

Bồn tiểu nam treo tường,
Đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 45cm
Kích thước: 320x350x680mm (RxDxC)

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía sau
Kích thước: 360x295x425mm (RxDxC)

1,890,000đ

3,990,000đ

C30207BI - Chloe

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía sau
Kích thước: 300x350x690mm (RxDxC)

4,790,000đ

C3080 - Baron

Bồn tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 45cm
Kích thước: 360x295x425mm (RxDxC)

1,890,000đ

CHẬU DỊCH VỤ
C2400

C5241

5,990,000đ

2,490,000đ

Chậu dịch vụ treo tường
Kích thước: 615x490x475 mm (RxDxC)

Chậu dịch vụ đặt bàn
Kích thước: 620x480x255mm (RxDxC)
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TIỂU NAM ĐẶT SÀN & VÁCH NGĂN TIỂU NAM

C31207

Bồn tiểu nam đặt sàn, đường cấp nước phía trên
Khoảng cách từ tường đến lỗ xả 75cm
Kích thước: 325x415x1000mm (RxDxC)

12,990,000đ

C31207BI

C306

12,990,000đ

990,000đ

Bồn tiểu nam đặt sàn, đường cấp nước phía sau
Kích thước: 325x415x1000mm (RxDxC)
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Vách ngăn tiểu nam
Kích thước: 130x310x610mm (RxDxC)
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ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI GIẢI THƯỞNG CHO SỰ SÁNG TẠO ĐẶC BIỆT
VÀ CHẤT LƯỢNG TỪ NHỮNG TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Một biểu tượng được trao cho những
sản phẩm có thiết kế nổi bật với quy trình
sản xuất chất lượng cao từ Cục Xúc tiến
Thương mại Quốc tế thuộc Bộ công thương

xx kg

Nhãn Carbon Footprint được gắn trên
hàng hóa và sản phẩm để giúp người
tiêu dùng nhận biết về lượng khí thải nhà
kính thải ra trong suốt vòng đời của sản
phẩm.

Viện Xúc tiến Thiết kế Nhật Bản tổ chức
giải thưởng Good Design. Hệ thống này
bắt nguồn từ “Hệ thống Good Design
Selection” do Bộ Thương mại Quốc tế và
Công nghiệp Nhật Bản thiết lập vào năm 1957.

Được đề cử và chiến thắng giải thưởng
ICONIC, một cuộc thi thiết kế chú trọng
tính đổi mới từ Hội đồng Thiết kế Đức, vì
một tương lai tốt đẹp hơn, nơi kết nối
nghệ thuật kiến trúc và thiết kế với nhau.

Giải thưởng Good Design được tổ chức
hàng năm bởi Bảo tàng và Thư viện Kiến
trúc và Thiết kế Chicago Giải thưởng
hướng tới những lý tưởng về quy trình
thiết kế thể hiện sự xuất sắc, sự bền bỉ
và bản sắc mạnh mẽ của sản phẩm.

Mục tiêu của GREEN GOOD DESIGN là
mang lại sự công nhận quốc tế cho
những công ty xuất sắc đã tiến bước với
tư duy vượt trội và truyền cảm hứng cho
những tiến bộ lớn hơn hướng tới một thế
giới lành mạnh và bền vững hơn.

Danh hiệu do Tổ chức Quản lý Khí nhà
kính Thái Lan, Bộ Công nghiệp Thái Lan
cấp cho doanh nghiệp giảm được tới
20% lượng CO2 trong quá trình sản xuất.

Biểu tượng CIT được cấp bởi viện xây
dựng của Thái Lan để chứng nhận rằng
các sản phẩm phù hợp với người cao
tuổi và người khuyết tật

Giải thưởng German Design là một giải
thưởng quốc tế cao cấp của Hội đồng
Thiết kế Đức, giải thưởng thành công
trong việc nâng cao vị thế của cả nhà
thiết kế và các công ty. Do các tiêu chí
chọn lọc nghiêm ngặt, sở hữu một đề cử
như là sự đảm bảo cho chất lượng hàng
đầu của sản phẩm.

Cơ quan quản lý công trình nước đô thị
công nhận hiệu quả tiết kiệm nước Vòi,
chậu rửa, thiết bị tiết kiệm nước mang
tính đột phá và cung cấp nhiều thông tin
về lưu lượng nước không còn lãng phí
nước không cần thiết.
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STANDARD GUARANTEE

LIÊN ĐOÀN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÁI LAN
Sự thúc đẩy của Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan nhằm khơi dậy niềm tự hào và sự tự
tin vào các sản phẩm của Thái Lan và khuyến khích các cơ quan chính phủ, nhóm ngành tư nhân và
người dân ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Thái Lan.

PHÒNG THÍ NGHIỆM COTTO TIÊU CHUẨN CAO NHẤT TẠI THÁI LAN
Phòng thí nghiệm tư nhân duy nhất ở Thái Lan được chứng nhận bởi Tiêu chuẩn công nghiệp 17025
để kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp từ Bộ Công nghiệp Thái Lan.

DANH HIỆU GIẢM THIỂU KHÍ CARBON
Danh hiệu do Tổ chức Quản lý Khí nhà kính Thái Lan, Bộ Công nghiệp Thái Lan cấp cho doanh
nghiệp giảm được tới 20% lượng CO2 trong quá trình sản xuất.

CSR DIW
Được chứng nhận bởi CSR DIW, COTTO đã được Bộ Công nghiệp công nhận là tổ chức doanh
nghiệp có trách nhiệm xã hội và được Bộ Lao động cấp giấy chứng nhận về sự an toàn, vệ sinh với
môi trường lao động tốt.

Green Label
Sản phẩm sen vòi Cotto được chứng nhận là đơn vị sản xuất ít tác động đến môi trường nhất bởi
Green Label.

TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP 2066 1552 VÀ 2067 2552
Những sản phẩm sen vòi đầu tiên được chứng nhận theo tiêu chuẩn 2066 2552 và tiêu chuẩn
công nghiệp 2067 2552 mới nhất.
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SẢN PHẨM THÂN
THIỆN VỚI MÔI
TRƯỜNG

Sản phẩm đột phá thân thiện
với môi trường và đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng.

GREEN CHOICE dành cho các sản phẩm thân thiện với môi trường
Sản phẩm sen vòi của COTTO’S được xác minh là sản phẩm có ít tác động đến sinh thái nhất theo tiêu chuẩn
ISO 14021. Điều này tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm của COTTO về hiệu quả sử dụng nước
và tiết kiệm nước.
Sau đây là các sản phẩm COTTO có nhãn SCG ECO VALUE:
• 147 vòi rửa chậu
• 26 vòi rửa bát
• 22 sen tắm và thiết bị phụ trợ
NHÃN XANH THÁI LAN
Được ban hành bởi Văn phòng tiêu chuẩn công nghiệp hợp tác với Tổ chức Viện Môi trường Thái Lan, Nhãn
Xanh đảm bảo rằng sản phẩm góp phần tác động vào môi trường ít nhất so với các sản phẩm cùng loại.
YÊU CẦU:
1. Sản phẩm phải được xác nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp hoặc vượt qua các quy trình kiểm tra đưa ra dựa
vào tiêu chuẩn công nghiệp.
2. Quy trình sản xuất, vận chuyển và xử lý chất thải sau quá trình sản xuất phải được tiến hành theo quy định
của pháp luật và chính phủ.
QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT
1. Vòi
• Vòi điều chỉnh bằng tay không được vượt quá tốc độ dòng chảy 4,8 L/phút ở áp suất nước 1 bar.
• Xả tự động không được 0,32 L/chu kỳ của tốc độ dòng chảy ở á p suất nước 1,2,3 bar
• Vòi tự động không được vượt quá tốc độ dòng chảy 5,0 L/phút ở áp suất nước 1 bar.
2. Sen tắm không được vượt quá tốc độ dòng chảy 7,0 L/phút ở áp suất nước 1 bar.
3. Các van xả cho bồn tiểu nam không được vượt quá 1,5L trong 15 giây ở áp suất nước 1 bar.
4. Vòi xịt rửa không được vượt quá 5,0 L ở áp suất nước 1 bar.
1.302 SẢN PHẨM COTTO ĐƯỢC TRAO TẶNG NHÃN XANH VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC CHIA THÀNH 4 LOẠI:
• 384 vòi rửa chậu
• 105 vòi rửa bát
• 726 sen tắm và phụ kiện
LEED
LEED là một bộ tiêu chuẩn được chấp nhận
trên toàn thế giới do USGBC (Hội đồng Xây
dựng Xanh Hoa Kỳ) đảm bảo để kiểm tra và
xác minh thiết kế và quá trình xây dựng các
tòa nhà. Bộ tiêu chuẩn này xem xét các tác
động đến môi trường, hiệu quả tiêu thụ năng
lượng, khả năng tiết kiệm năng lượng và
giảm thải CO2, v.v.
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NHÃN CARBON HAY NHÃN GIẢM
CARBON
COTTO là công ty đầu tiên và duy nhất ở
Thái Lan có sản phẩm được dán nhãn giảm
carbon. Với quy trình sản xuất thải ra lượng
CO2 thấp hơn tiêu chuẩn thông thường,
COTTO được Tổ chức Quản lý Khí Nhà Kính
Thái Lan (Tổ chức Nhà nước) thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường đảm bảo có lượng
CO2 thấp... Mang lại niềm vui cho thế giới
bằng vòi nước COTTO với nhãn carbon.

SỰ THÀNH CÔNG CỦA SẢN PHẨM VÒI NƯỚC COTTO ĐƯỢC
ĐẢM BẢO BỞI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ & QUỐC TẾ

0.71
CT160C10LCX(HM)

Khả năng tiếp kiệm nước tối đa được đảm bảo

Vòi tiết kiếm nước cho công trình xanh. Quan tâm
đến môi trường, quan tâm đến thế giới.

bởi cơ quan quản lý công trình nước đô thị.
Cotto đã được cơ quan quản lý công trình nước
đô thị chứng nhận khả năng tiết kiệm nước tối
đa. Chứng chỉ bao gồm tất cả các vòi nước
được sử dụng với các bồn rửa thân thiện với
môi trường. Chúng phải được cấp tiêu chuẩn
TIS 2067 yêu cầu vòi có khả năng cung cấp 6L
nước/Phút và không ít hơn 0.5L nước/phút.

2.65
CT1052

Thiết kế đẳng cấp thế giới. Cho lối sống của riêng
bạn và môi trường xanh hơn.

BỘ TRỘN KHÍ LINH HOẠT
MỘT CẢI TIẾN CỦA COTTO
Bước 1

BỘ TRỘN KHÍ TỰ ĐIỀU CHỈNH

Chức năng tự làm sạch
Khi sử dụng chức năng tự làm sạch
trong bộ trộn khí dừng hoạt động.
Bên trong bộ trộn khí, dòng nước
được điều chỉnh 1 cách độc lập.

Bước 2

Khi không sử dụng, chức năng tự làm
sạch được kích hoạt, cặn bẩn được
lượng nước còn lại trong vòi hấp thụ.
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ICON INDEX
COTTO CLEAN

SỰ CHĂM SÓC TỚI TẤT CẢ
ĐỐI TƯỢNG

Vòi nước và vòi chậu rửa mới đầy sự
đột phá với khả năng kiểm soát kim loại
nặng như kẽm, chì, cadmi và đồng để
đảm bảo an toàn tối đa.

Sản phẩm được thiết kế để phù hợp
với mọi đối tượng (bất kể giới tính, độ
tuổi, tình trạng sức khỏe), mang đến
sự tiện lợi và an toàn.

BẢO HÀNH VAN SỨ TRỌN ĐỜI

EXTRA CHROME

Van được làm từ sứ với bảo hành
trọn đời

Sáng bóng và chống nhiệt với lớp
mạ Niken Crom 8 micron.

CHỐNG GỈ

HIỆU ỨNG CHỐNG PHẢN CHIẾU

Được làm từ thép không gỉ SUS 304
(hay loại 18 8) tuổi thọ lâu dài, cao cấp
với khả năng chống gỉ

Không phản chiếu hình ảnh của
người dùng và các phụ kiện phòng
tắm khác.

CARTRIDGE TRƠN TRU

CHỐNG ẨM

Đóng mở thuận tiện với cartridge trơn
tru

Bộ cảm biến và mạch có khả năng
chống ẩm và nước.

CHỨNG NHẬN KHÔNG NHIỄM
ĐIỆN TỪ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.

Không nhiễm điện từ.

ĐỒNG THAU

MORE
FASTER
WITH
INTELLIGENT
INFRARED
SENSOR

30s

TỰ ĐỘNG TẮT SAU 30s

Nước tự động dừng chảy sau 30s.
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6s

TỰ ĐỘNG TẮT SAU 60s

Nước tự động dừng chảy sau 60s.

BỘ SƯU TẬP X - P O S H

CT1241A
Vòi chậu gật gù lạnh
2,190,000đ

CT1242AY
Vòi chậu rửa gật gù lạnh, thân cao
3,190,000đ

CT2301A
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
3,190,000đ

CT2302AY
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
4,490,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT2305A
Củ sen nóng lạnh gắn tường,
có vòi xả xô
3,790,000đ

Z10(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
2,190,000đ

ZH012(HM)
Tay sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ

Z88(HM)
Tay sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ
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BỘ SƯU TẬP C U B I C

CT1180A
Vòi chậu gật gù lạnh
1,890,000đ

CT1182AY
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
2,590,000đ

CT2200A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
2,390,000đ

CT2202AY
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
2,990,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT1181J
Vòi chậu rửa lạnh joy stick
2,190,000đ

CT2201J
Vòi chậu rửa nóng lạnh joy stick
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
2,690,000đ

CT2206A
Củ sen nóng lạnh gắn tường,
có vòi xả xô
3,290,000đ

S45(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,390,000đ

ZH018(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

Z84(HM)
Bát sen 5 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ
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CT6211
Thân sen tắm đứng,
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

BỘ SƯU TẬP S C I R O C C O

CT1131A(HM)
Vòi chậu gật gù lạnh
1,390,000đ

CT1132A
Vòi chậu gật gù lạnh
1,790,000đ

CT2142A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
2,590,000đ

CT1133AY
Vòi chậu rửa gật gù lạnh, thân cao
2,490,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT2144AY
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
3,290,000đ

CT2124AY
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
3,190,000đ

CT2147A
Củ sen nóng lạnh gắn tường,
có vòi xả xô
3,290,000đ

Z72(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,290,000đ

ZH017(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,590,000đ

CT623Z95Z89
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(Chưa bao gồm củ sen)
7,590,000đ

Z10(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
2,190,000đ
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CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

BỘ SƯU TẬP E S S E N T I A

CT1235A
Vòi chậu gật gù lạnh
2,190,000đ

CT1236AY
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
2,890,000đ

CT2321A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
2,590,000đ

CT2322AY

CT623Z95ZH018
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
6,390,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao

Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
3,190,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT2325A
Củ sen nóng lạnh gắn tường,
có vòi xả xô
3,490,000đ

ZH017(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,590,000đ

ZH011(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
790,000đ

ZH018(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ
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BỘ SƯU TẬP L I N I O

CT1231A
Vòi chậu gật gù lạnh
1,890,000đ

CT1232AY
Vòi chậu rửa gật gù lạnh, thân cao
2,590,000đ

CT2261A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm dây cấp & bộ xả nhấn
2,490,000đ

CT2262AY
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm bộ xả nhấn
3,790,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT1302
Vòi chậu gật gù lạnh
5,990,000đ

CT4905AC
Vòi chậu cảm ứng (dùng điện)
6,990,000đ

CT2265A
Củ sen tắm nóng lạnh gắn tường, có xả xô
4,690,000đ

Z88(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ

Z89(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,890,000đ

CT623Z95ZH018
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
6,390,000đ

Z001(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,890,000đ
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CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

BỘ SƯU TẬP W A L T Z

CT1176A
Vòi chậu gật gù lạnh
1,590,000đ

CT1177AY
Vòi chậu rửa gật gù lạnh, thân cao
2,190,000đ

CT2401A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả nhấn & dây cấp
2,090,000đ

CT2402AY
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
2,790,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT2405A
Củ sen nóng lạnh gắn tường,
có vòi xả xô
2,590,000đ

ZH012(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ

S17(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
760,000đ

Z84(HM)
Bát sen 5 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ
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BỘ SƯU TẬP A N T H O N Y

CT144A
Vòi chậu gật gù lạnh
2,190,000đ

CT144AY
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
2,590,000đ

CT542A
Vòi lavabo gật gù nóng lạnh thấp
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
2,490,000đ

CT542AY
Vòi lavabo gật gù nóng lạnh cao
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
3,090,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

* GỢI Ý KẾT HỢP VỚI CỦ SEN

CT334A
Củ sen gắn tường nóng lạnh,
có xả xô
4,290,000đ

ZH017(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,590,000đ

ZH011(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
790,000đ

Z10(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
2,190,000đ
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SẢN PHẨM CỔ ĐIỂN

CT044ST(HM)
Lô giấy cổ điển
2,690,000đ

CT2233
Củ sen tắm nóng lạnh
6,390,000đ

CT2231
Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ
Không bao gồm bộ xả
7,990,000đ

CT040(HM)
Móc áo cổ điển
890,000đ

CT2230A

Vòi chậu gật gù nóng lạnh thấp
Bao gồm dây cấp nước và bộ xả nhấn

CT043ST(HM)
Vòng treo khăn cổ điển
2,690,000đ

CT040ST(HM)
Móc áo cổ điển
2,690,000đ

Z58(HM)
Bát sen cổ điển 3 chức năng
2,490,000đ

C05897
Chậu dương vành cổ điển
Kích thước: 590x450x200mm
2,090,000đ

SC0341
Chậu treo tường loại cổ điển
Kich thước: 890x460x270mm
27,990,000đ

C02957/C4066
Chậu treo tường chân dài cổ điển
Kích thước: 590x510x200mm
5,580,000đ

C10617
Bàn cầu 1 khối cổ điển
Kích thước: 470x770x670mm
14,990,000đ

3,290,000đ

CT043ST(HM)
Thanh treo khăn cổ điển
Kích thước: 680mm
2,690,000đ
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SCIROCCO MÀU ĐEN

CT1142A#BL
Vòi chậu gật gù nước lạnh
Bao gồm bộ xả nhấn
2,590,000đ

CT1143AY#BL
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
Bao gồm bộ xả nhấn
5,990,000đ

CT2123A#BL
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
4,690,000đ

CT2124AY#BL
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh
thân cao.
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
5,690,000đ

CT2145A#BL
Củ sen tắm âm tường 2 đường
nước có nút điều hướng
4,790,000đ

CT600#BL(HM)
Cút nối tường
770,000đ

ZH019#BL(HM)
Bát sen 3 chức năng
1,590,000đ

Z10D#BL(HM)
Bát sen 1 chức năng
3,290,000đ

Z23#BL
Bát sen mưa cố định gắn tường
2 chức năng, có đèn led chiếu sáng
37,990,000đ

ZF06#BL
Bát sen gắn tường 200x200mm
13,900,000đ

CT2147A#BL
Củ sen tắm 2 đường nước, có vòi xả xô
5,990,000đ
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CT623Z94Z10D#BL
Thân sen tắm đứng, màu đen
Tay sen 1 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
13,990,000đ

X-POSH MÀU ĐEN

CT1241A#BL
Vòi chậu lạnh thấp
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
4,790,000đ

CT1242AY#BL
Vòi chậu lạnh thân cao
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
4,990,000đ

CT2301A#BL
Vòi chậu nóng lạnh thấp
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
5,390,000đ

CT2302AY#BL
Vòi chậu nóng lạnh thân cao
Bao gồm xả nhấn & dây cấp nước
5,690,000đ

CT2304A#BL
Củ sen âm tường nóng lạnh có
chuyển nước
5,390,000đ

CT600#BL(HM)
Cút nối tường
770,000đ

Z10D#BL(HM)
Bát sen 1 chức năng
3,290,000đ

ZH019#BL(HM)
Bát sen 3 chức năng
1,590,000đ

Z94#BL
Bát sen gắn tường 200x200mm
3,190,000đ

Z002#BL
Bát sen gắn tường 200x200mm
8,990,000đ

CT2305A#BL
Củ sen nóng lạnh gắn tường
5,990,000đ
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CT623Z94Z10D#BL
Thân sen tắm đứng, màu đen
Tay sen 1 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
13,990,000đ

PHỤ KIỆN MÀU ĐEN

CT0281#BL(HM)

CT0061#BL(HM)

Móc áo
430,000đ

CT0065#BL(HM)

Móc áo
2,690,000đ

CT0136#BL
Thanh trượt sen tắm
Kích thước: 700mm
2,190,000đ

Lô giấy vệ sinh
4,690,000đ

CT677#BL(HM)

Bộ xả nhấn có lỗ xả tràn
1,290,000đ

CT0063#BL(HM)
Thanh treo khăn
Kích thước: 650mm
6,590,000đ

CT0285#BL(HM)
Thanh treo khăn
Kích thước: 600mm
1,890,000đ

CT0064#BL(HM)
Thanh vắt khăn dài
Kích thước: 300mm
5,390,000đ

Z24#BL
Bát sen gắn tường có đèn led
9,990,000đ

CT9902#BL(HM)
Dây xịt được làm bằng
thép không gỉ SUS 304,
chống ăn mòn.
890,000đ

CT0282#BL(HM)
Lô xà bông
890,000đ
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CT0283#BL(HM)
Lô giấy
790,000đ

Everyday
Extraordinary
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SCIROCCO MÀU VÀNG

CT1142A#GR
Vòi chậu gật gù lạnh
Bao gồm bộ xả nhấn
2,590,000đ

CT1143AY#GR
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao.
Bao gồm bộ xả nhấn
4,490,000đ

CT2123A#GR
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
4,690,000đ

CT2124AY#GR
Vòi chậu rửa gật gù nóng lạnh
thân cao.
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
5,690,000đ

CT2145A#GR
Củ sen tắm âm tường 2 đường
nước có nút điều hướng
4,790,000đ

CT600#GR(HM)
Cút nối tường
770,000đ

CT677#GR(HM)
Rốn chậu lavabo
1,090,000đ

Z10#GR(HM)
Bát sen 1 chức năng
3,690,000đ

Z23#GR
Bát sen mưa cố định gắn tường
2 chức năng, có đèn LED
37,990,000đ

Z002#GR
Bát sen gắn tường (200x200mm)
11,990,000đ

CT2147A#GR
Củ sen tắm 2 đường nước,
có vòi xả xô
5,990,000đ

CT0064#GR(HM)
Thanh vắt khăn dài.
Kích thước: 300mm
4,690,000đ

CT0065#GR(HM)
Lô giấy vệ sinh
3,990,000đ

CT0061#GR(HM)
Móc áo
2,590,000đ
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CT0063#GR(HM)
Kích thước: 650mm
5,890,000đ

VÒI CHẬU CẢM ỨNG

CT537NXAC

CT537NXDC

CT4916AC

CT4916DC

7,590,000đ

7,590,000đ

4,490,000đ

4,490,000đ

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

CT4918AC

CT4918DC

CT4917AC

CT4917DC

4,990,000đ

4,890,000đ

4,990,000đ

4,990,000đ

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

CT4902AC

CT4902DC

CT532NXAC

CT532NXDC

6,390,000đ

5,490,000đ

9,590,000đ

9,990,000đ

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh (Dùng điện)
Có Đèn LED, chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh (Dùng pin)
Có Đèn LED, chưa bao gồm bộ xả

CT4907AC

CT4907DC

CT4923DC

CT538DC

7,390,000đ

6,990,000đ

2,190,000đ

7,890,000đ

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng pin)
Chưa bao gồm bộ xả

Vòi chậu cảm ứng lạnh (Dùng Pin)
Chưa bao gồm bộ xả
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Vòi chậu cảm ứng gắn tường (Dùng điện)
Chưa bao gồm bộ xả

VÒI BÁN TỰ ĐỘNG

CT161(HM)
Vòi chậu bán tự động nước lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
1,890,000đ

CT169(HM)
Vòi chậu bán tự động nước lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
1,190,000đ

CT1066
Vòi chậu bán tự động nước lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
2,190,000đ
VÒI NƯỚC LẠNH

CT1142A
Vòi chậu gật gù lạnh thấp
Chưa bao gồm bộ xả
1,590,000đ

CT167D(HM)
Vòi chậu gật gù lạnh thấp
Chưa bao gồm bộ xả
1,090,000đ

CT1113A2N(HM)
Vòi chậu gật gù lạnh thấp
Chưa bao gồm bộ xả
1,590,000đ

CT170C6(HM)
Vòi lạnh gắn tường
450,000đ

CT1143AY
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
Chưa bao gồm bộ xả
2,390,000đ

CT1198A1N
Vòi chậu gật gù lạnh thấp
Chưa bao gồm bộ xả
1,590,000đ

CT103C20
Vòi chậu gật gù lạnh, thân cao
Chưa bao gồm bộ xả
2,190,000đ

CT1099C50
Vòi lavabo gật gù lạnh, thân cao
Chưa bao gồm bộ xả
2,390,000đ

CT1058
Vòi chậu lạnh tay dài
Chưa bao gồm bộ xả
1,890,000đ

CT1160A
Vòi chậu gật gù lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
1,290,000đ

CT1141A
Vòi chậu gật gù lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
1,590,000đ

CT1170A
Vòi chậu gật gù lạnh
Chưa bao gồm bộ xả
2,190,000đ
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VÒI CHẬU NÓNG LẠNH

CT2180A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh thấp
Bao gồm dây cấp nước,
không gồm bộ xả nhấn
3,490,000đ

CT561D
Vòi chậu gật gù nóng lạnh thấp
Bao gồm bộ xả ti & dây cấp nước
1,890,000đ

CT2252A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm bộ xả nhấn & dây cấp nước
4,990,000đ

CT2251A#CG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh thấp
Bao gồm bộ xả nhấn & dây cấp nước
4,990,000đ

CT2171A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Bao gồm xả ti & dây cấp nước
1,790,000đ

CT2124AY
Vòi chậu gật gù nóng lạnh, thân cao
Bao gồm bộ xả ti & dây cấp nước
3,190,000đ

CT238YC20
Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ
Bao gồm bộ xả ti & dây cấp nước
4,990,000đ

CT2183A
Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ
Bao gồm dây cấp nước,
không bao gồm bộ xả nhấn
6,990,000đ

CT2184A
Vòi chậu gắn tường nóng lạnh
4,990,000đ

CT1154C37
Vòi chậu gắn tường lạnh, tay dài
1,390,000đ

CT2263A
Vòi chậu gắn tường nóng lạnh
5,590,000đ

VÒI GẮN TƯỜNG

CT2407A
Vòi chậu gắn tường nóng lạnh
3,490,000đ
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SEN DÂY VÀ CỦ SEN DÂY

CT3001AEZH012
Bộ sen gắn tường nóng lạnh, có xả xô, bát sen
ZH012 (3 chức năng)
3,290,000đ

CT2172E
Củ sen gắn tường nóng lạnh gắn tường
Đi kèm dây & bát sen
3,090,000đ

CT366A
Củ sen gắn tường nóng lạnh,
có xả xô
2,490,000đ

CT3003AE
Củ sen gắn tường nóng lạnh,
có xả xô
2,290,000đ

CT2095A
Củ sen tắm nóng lạnh,
có xả xô
2,590,000đ

CT1267C54#SA(HM)
Củ sen gắn tường lạnh
490,000đ

CT127C20
Củ sen gắn tường lạnh
950,000đ

CT2164A
Củ sen tắm nóng lạnh, có xả xô
2,990,000đ
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CT366E
Bộ sen gắn tường nóng lạnh,
có xả xô, bát sen 1 chức năng
2,990,000đ
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CỦ SEN NHIỆT ĐỘ

CT2041A
Củ sen nhiệt độ gắn tường nóng lạnh,
có xả xô
6,990,000đ

CT2042N
Củ sen nhiệt độ gắn tường nóng lạnh
6,990,000đ

CT2085
Củ sen nhiệt độ gắn tường nóng lạnh
6,190,000đ

CT2063
Củ sen nhiệt độ gắn tường nóng lạnh
3,090,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(Chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

CT623Z95Z89
Thân sen tắm đứng kèm bát sen
cầm tay 3 chức năng
Chưa bao gồm củ sen
7,590,000đ

* Gợi ý kết hợp với các củ sen nhiệt độ

CT623Z95ZH018
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
6,390,000đ
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BỘ SEN CÂY

CT2241W
Bộ sen cây nóng lạnh,
chuyển hướng bằng nút bấm
Bát sen mưa 200x200mm
Tay sen 1 chức năng
12,990,000đ

CT5101W
Bộ sen cây nóng lạnh, có vòi xả xô
Bát sen mưa 200x200mm
Tay sen 3 chức năng
10,990,000đ
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CT2307W
Bộ sen cây nhiệt độ,
chuyển hướng bằng nút bấm
Bát sen mưa 300x300mm
Tay sen 3 chức năng
21,990,000đ

CT2149WS
Bộ sen cây nóng lạnh
Bát sen mưa 200x200mm
Tay sen 3 chức năng phun
10,990,000đ

CT841N
Bộ sen thuyền nóng lạnh
Bát sen tròn 187x187mm
Tay sen 3 chức năng phun & 3 vòi
phun massage
21,990,000đ

CT3014ZH016 - Oval
Bộ Sen cây nhiệt độ
Bát sen mưa 202x202mm
Tay sen 1 chức năng
16,990,000đ

THÂN SEN CÂY

CT623Z94Z10D#BL
Thân sen tắm đứng, màu đen
Tay sen 1 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
13,990,000đ

CT6213Z94ZH017
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,790,000đ

CT623Z95ZH018
Thân sen tắm đứng
Tay sen 3 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
6,390,000đ

CT6211
Thân sen tắm đứng
kèm bát sen 3 chức năng
Chưa bao gồm củ sen
Kệ chuyển hướng bằng nút nhấn
5,390,000đ

CÚT NỐI TƯỜNG

CT622(HM)
Cút nối dây tay sen
490,000đ

CT623Z95Z89
Thân sen tắm đứng
kèm bát sen 3 chức năng
Chưa bao gồm củ sen
7,590,000đ

CT623Z95Z44
Thân sen tắm đứng
Tay sen 1 chức năng
(chưa bao gồm củ sen)
7,590,000đ
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CT621(HM)
Cút nối dây tay sen
380,000đ

CT600(HM)
Cút nối dây tay sen
450,000đ

VAN ĐIỀU CHỈNH SEN ÂM TƯỜNG

CT3017 - Switch
Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van chuyển hướng
(3 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
8,590,000đ

CT3016 - Switch
Van chuyển hướng
kèm van dừng
(2 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
7,590,000đ

CT2194A - Sonata
Van chuyển hướng
kèm van dừng
(2 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
3,690,000đ

CT2255A - Sonata
Van chuyển hướng
kèm van dừng
(2 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
4,190,000đ

CT2243A - Scirocco
Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van chuyển hướng
(2 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
4,790,000đ

CT2244A - Scirocco
Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van chuyển hướng
(3 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
4,790,000đ

CT2245A - Scirocco
Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van chuyển hướng
(4 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
4,790,000đ

CT2161A - Luke
Van chuyển hướng
kèm van dừng
(1 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
1,590,000đ

CT3015ZH016 - Oval
Bộ sen tắm nhiệt độ âm tường
Bát sen gắn tường & tay sen 1 chức năng
Bao gồm phụ kiện âm tường
14,990,000đ

CT3005AEV - Next One
Van chuyển hướng
kèm van dừng
(2 đường nước)
Bao gồm phụ kiện âm tường
2,190,000đ
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CT518A - Anthony
Củ sen tắm nóng lạnh âm tường
* Cần đi kèm với CT519A
2,190,000đ
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BỘ BÁT SEN GẮN TRẦN

Do sự đa dạng về phong cách
sống và gu thẩm mỹ của người
dùng, chúng tôi xin được giới
thiệu công nghệ dòng chảy tối ưu
và thiết kế mang tính thẩm mỹ

RAIN

WATERFALL

Cảm giác như mưa mùa hè trong
lành giúp cải thiện tâm trạng và
cảm giác hạnh phúc của bạn bất
cứ khi nào bạn trải nghiệm chức
năng tắm phun mưa.

Trải nghiệm sức mạnh nâng cao cuộc sống
của thiên nhiên. Dòng thác của chúng tôi sẽ
đưa bạn đến gần hơn để trải nghiệm sự vĩ
đại và sự quyến rũ kỳ diệu của một dòng
nước cảm giác được trẻ hóa vĩnh hằng bởi
thiên nhiên.

cao để đáp ứng sở thích của
riêng bạn. Không chỉ tối ưu hóa
hình thức và chức năng, dòng
nước còn cung cấp cho bạn cảm
giác được kiểm soát và được
hoàn thiện giống như một dàn
nhạc được tinh chỉnh dưới sự
điều khiển của chính bạn.

CÁCH LẮP
ĐẶT ĐỔI MỚI

Sự đổi mới nhằm đáp ứng các

C

nhu cầu cao cấp, cho bạn lựa

S

S

chọn được biến đổi dòng nước
theo cách của riêng bạn. Hệ thống
XPANO SHOWER hỗ trợ lắp đặt
tối đa 3 bát sen bao gồm sen đơn,
bộ đôi và bộ ba.

ZF01B200
Khung bát sen đơn
27,990,000đ

ZF01B400
Khung bát sen đôi
30,990,000đ
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ZF01B600
Khung bát sen ba
34,990,000đ

C

S

MIST

Dành cho người luôn tận hưởng
cuộc sống một cách trọn vẹn, hãy
trải nghiệm chế độ tắm sương của
chúng tôi để phục hồi năng lượng
và sự sáng tạo của bạn.

ZF01LRC - Xpano

Bát sen Luminar /Mưa (Giữa)
Kích thước: 350x200x7mm

9,290,000đ

ZF01SRC - Xpano

Bát sen Soft /Mưa (Giữa)
Kích thước: 350x250x7mm

11,990,000đ

SOFT

Hãy để cái chạm nhẹ nhàng, gợi
cảm của dòng nước êm dịu làm vơi
sự đi hối hả và bận rộn của cuộc
sống hàng ngày.

ZF01RC - Xpano

Bát sen mưa (Giữa)
Kích thước: 350x200x7mm

7,990,000đ

ZF01RS - Xpano

Bát sen mưa (Cạnh)
Kích thước: 350x200x7mm
Thép không gỉ SUS 304

7,990,000đ
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LAMINAR

Dòng nước dành cho những người
tìm kiếm lối sống yên bình. Dòng
chảy Laminar mang đến cảm giác
tối giản, ổn định nhưng lại mạnh mẽ.

ZF01MRC - Xpano

Bát sen Mist /Mưa (Giữa)
Kích thước: 350x200x7mm

11,990,000đ

ZF01MRS - Xpano

Bát sen Mist /Mưa (Cạnh)
Kích thước: 350x200x7mm

11,990,000đ

ZF01WRC - Xpano
Bát sen thác /Mưa (Giữa)
Kích thước: 350x200x7mm
9,290,000đ
ZF01WRS - Xpano
Bát sen thác /Mưa (Cạnh)
Kích thước: 350x250x7mm
9,290,000đ

BÁT SEN TRẦN VÀ GẮN TƯỜNG

Z98S
Bát sen gắn tường
Kích thước: 300x300mm
4,490,000đ

Z99S
Bát sen gắn tường
Kích thước: 300x300mm
4,190,000đ

Z95
Bát sen gắn tường
Kích thước: 202x202mm
3,290,000đ

Z94
Bát sen gắn tường
Kích thước: 202x202mm
2,190,000đ

Z04
Bát sen gắn tường
Kích thước 200x200mm
8,990,000đ

Z04V
Bát sen gắn trần
Kích thước 200x200mm
7,590,000đ

Z94V
Bát sen gắn trần
Kích thước: 202x202mm
1,490,000đ

Z95V
Bát sen gắn trần
Kích thước: 202x202mm
1,390,000đ

Z73
Bát sen gắn trần
2,890,000đ

Z12
Bát sen âm trần kết hợp đèn Led
Kích thước: 360x360mm
32,990,000đ

ZF09
Bát sen âm trần
Kích thước: 380x380x28mm
29,990,000đ

ZF08
Bát sen âm trần
Kích thước: 380x380x28mm
34,990,000đ

Z20(HM)
Bát sen gắn tường
Kích thước: 105x105mm
2,190,000đ

Z73C
Bát sen gắn trần 1 chức năng
2,590,000đ

Z426
Thanh nối bát sen gắn trần
Kích thước: 300mm (D)
690,000đ
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Z419
Thanh nối bát sen gắn tường
Kích thước: 470mm (D)
990,000đ

BÁT SEN TAY

Z84(HM)
Bát sen 5 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ

Z44(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ

S17(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
760,000đ

ZH017(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,590,000đ

ZH018(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ

ZH011(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
790,000đ

ZH013(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,590,000đ

Z72(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,290,000đ

Z10(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
2,190,000đ

ZH012(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,190,000đ

Z88(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,790,000đ

Z89(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,890,000đ

Z001(HM)
Bát sen 3 chức năng
Bao gồm gác sen
1,890,000đ

Z92(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,290,000đ

S45(HM)
Bát sen 1 chức năng
Bao gồm gác sen
1,390,000đ
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VÒI BẾP

CT2099A
Vòi rửa bát nóng lạnh linh hoạt,
2 chức năng
6,190,000đ

CT2078A
Vòi rửa bát nóng lạnh, kéo dây
5,590,000đ

CT4904A(DC)
Vòi rửa bát nóng lạnh tự động
(Dùng Pin)
6,990,000đ

CT2203A
Vòi rửa bát nóng lạnh
3,390,000đ

CT289A
Vòi rửa bát nóng lạnh
2,490,000đ

CT2150A
Vòi rửa bát nóng lạnh
2,990,000đ

CT1136A
Vòi rửa bát lạnh
2,590,000đ

CT1117A(HM)
Vòi rửa bát lạnh
1,790,000đ

CT1183A
Vòi rửa bát lạnh
3,190,000đ

CT1087C27(HM)
Vòi rửa bát lạnh
1,390,000đ

CT4911A(DC)
Vòi rửa bát lạnh tự động (Dùng Pin)
5,990,000đ

CT4922DC
Bộ chuyển cảm ứng cho vòi chậu
rửa chén. Dùng pin (sạc USB)
1,190,000đ
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VÒI NƯỚC BỒN TẮM

CT2125Z90
Bộ sen vòi 5 lỗ gắn bồn tắm,
bát sen 3 chế độ
12,990,000đ

CT255C16S41
Bộ sen vòi 4 lỗ gắn bồn tắm,
bát sen 3 chế độ
10,990,000đ

CT337AS45
Bộ sen vòi 4 lỗ gắn bồn tắm,
bát sen 1 chế độ,
chuyển hướng phía sau
7,990,000đ

CT337YS45
Bộ sen vòi 4 lỗ gắn bồn tắm,
bát sen 1 chế độ,
chuyển hướng gạt phía trước
11,990,000đ

ĐẦU VÒI GẮN TƯỜNG

CT617
Đầu vòi gắn tường cho bồn tắm
1,290,000đ

CT6101
Đầu vòi gắn tường cho bồn tắm
950,000đ

CT601 - Linio
Đầu vòi gắn tường cho bồn tắm
1,590,000đ

CT609
Đầu vòi gắn tường cho bồn tắm
760,000đ

VÒI NƯỚC BỒN TẮM ĐẶT SÀN

CT249C16XZ79
Vòi cấp nước bồn tắm đặt sàn
kèm bát sen tay
16,990,000đ

CT338AXS45
Vòi cấp nước bồn tắm đặt sàn
kèm bát sen tay
13,990,000đ

CT385AXZ003
Vòi cấp nước bồn tắm đặt sàn
kèm bát sen tay
12,990,000đ
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CT329AXZ44
Vòi cấp nước bồn tắm đặt sàn
kèm bát sen tay
11,990,000đ

VAN XẢ TIỂU NAM TỰ ĐỘNG

CT4803P
Van xả cảm ứng tiểu nam dùng pin
Đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm
6,390,000đ

CT4803S
Van xả cảm ứng tiểu nam dùng pin
Đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
6,390,000đ

CT4801DC(NL)
Van xả cảm ứng tiểu nam
âm tường dùng pin
Đường cấp nước phía sau
7,790,000đ

CT4801AC(NL)
Van xả cảm ứng tiểu nam
âm tường dùng điện
Đường cấp nước phía sau
9,990,000đ
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CT4801DC
Van xả cảm ứng tiểu nam
âm tường dùng pin
Đường cấp nước phía trên
7,790,000đ

CT4801AC
Van xả cảm ứng tiểu nam
âm tường dùng điện
Đường cấp nước phía trên
9,990,000đ

CT482S
Van xả cảm ứng tiểu nam dùng pin
Đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
7,790,000đ

CT482P
Van xả cảm ứng tiểu nam dùng pin
Đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm
7,790,000đ

VAN XẢ NHẤN TIỂU NAM

CT475SS(HM)
Van xả nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
1,290,000đ

CT475SL(HM)
Van xả nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm.
1,290,000đ

CT474N(S)(HM)
Van xả nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
1,590,000đ

CT474N(P)(HM)
Van xả nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm
1,590,000đ

CT464SS(HM)
Van xả tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
1,690,000đ

CT464SL(HM)
Van xả tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm
1,690,000đ

CT471SS(HM)
Van xả nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 45mm
620,000đ

CT457XDUF
Van xả nhấn tiểu nam có van khóa
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp
nước đến tường là 75mm
4,490,000đ
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PHỤ KIỆN BỘ

ARCH

CT0281(HM)
Móc áo
290,000đ

CT0283(HM)
Lô giấy vệ sinh
590,000đ

EDGE

SHELVES

CT0271(HM)
Móc áo
320,000đ

CT0292(HM)
Kệ góc đa năng
490,000đ

CT0273(HM)
Lô giấy vệ sinh
690,000đ

CT0291(HM)
Kệ đa năng hình vuông
550,000đ

NEW HOTEL

CT0233(HM)
Lô giấy vệ sinh đôi
1,590,000đ

CT0261
Lô giấy vệ sinh
590,000đ

CT0282(HM)
Lô xà bông
750,000đ

CT0272(HM)
Lô xà bông
1,290,000đ

CT0286(HM)
Thanh treo khăn đôi
Kích thước: 600mm
1,890,000đ

CT0276(HM)
Thanh treo khăn đôi
Kích thước: 600mm
1,890,000đ

CT882(HM)
Thanh treo khăn đôi
Kích thước: 630mm
2,290,000đ

CT0063(HM)
Thanh treo khăn đơn
Kích thước: 650mm
3,790,000đ

CT0285(HM)
Thanh treo khăn đơn
Kích thước: 600mm
1,490,000đ

CT0275(HM)
Thanh treo khăn đơn
Kích thước: 600mm
1,590,000đ

CT888(HM)
Kệ treo khăn 2 tầng
Kích thước: 600mm
2,690,000đ

CT0065(HM)
Lô giấy vệ sinh
2,090,000đ

CT0284(HM)
Thanh treo khăn đơn
kích thước: 450mm
1,290,000đ

CT0274(HM)
Thanh treo khăn đơn
kích thước: 450mm
1,290,000đ

CT884(HM)
Lô giấy vệ sinh
1,090,000đ

CT0061(HM)
Móc áo
1,690,000đ

SQUARE
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TWIST

PHỤ KIỆN RỜI

CT0113
Vòng treo khăn
1,690,000đ

CT0222
Thanh treo khăn đơn.
Kích thước: 600mm
1,490,000đ

CT0213(HM)
Vòng treo khăn
1,090,000đ

CT0223
Vòng treo khăn
890,000đ

CT0127(HM)
Vòng treo khăn
690,000đ

CT0142
Lô giấy vệ sinh
890,000đ

CT0225
Vòng treo khăn
890,000đ

CT880(HM)
Móc áo
990,000đ

CT0220
Móc áo
520,000đ

THANH TRƯỢT

CT0131
Thanh trượt sen tắm
Kích thước: 720mm
2,190,000đ

CT709(HM)
Thanh trượt sen tắm
Kích thước: 600mm
1,590,000đ

CT708
Thanh trượt sen tắm
Kích thước: 870mm
1,890,000đ
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CT0134
Thanh trượt sen tắm
Kích thước: 580mm
2,090,000đ

THANH TAY VỊN

CT750(HM)
Thanh tay vịn 600mm
1,890,000đ

CT7501L60(HM)
Thanh tay vịn 600mm
2,290,000đ

CT754
Thanh tay vịn có thể xoay gập lại
Kích thước: 720x325mm
12,990,000đ

CT0164
Thanh tay vịn có thể gấp gọn
Kích thước: 655x120mm
9,990,000đ

CT795
Ray cân bằng cho chậu rửa
Kích thước: 742x800mm
4,590,000đ

CT7502L/R(HM)
Thanh tay vịn hình chữ L
Kích thước: 700x600mm
3,790,000đ

CT793
Thanh tay vịn hình chữ L
Kích thước: 700x600mm
3,990,000đ

CT0162
Thanh tay vịn hình chữ L
Kích thước: 700x600mm
6,990,000đ

CT796
Thanh tay vịn cho người khuyết tật/già
Kích thước: 740x700x800mm
10,990,000đ

CT794
Thanh tay vịn cho người khuyết tật/già
Kích thước: 462x600x550mm
10,990,000đ
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CT7503(HM)
Thanh tay vịn hình chữ V
Kích thước: 300x300mm
2,890,000đ
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BỘ XẢ

CT665(HM)
Bộ xả nhấn có lỗ xả tràn
490,000đ

CT665N(HM)
Bộ xả nhấn không lỗ xả tràn
540,000đ

CT673(HM)
Bộ xả chậu dạng nắp có lỗ xả tràn
420,000đ

CT673N(HM)
Bộ xả chậu dạng nắp không lỗ xả tràn
420,000đ

CT670V(HM)
Bộ chặn rác chậu rửa
350,000đ

CT6062(HM)
Bộ xả chậu dạng nắp có lỗ xả tràn
280,000đ

CT6702(HM)
Bộ xả nhấn có lỗ xả tràn
390,000đ

CT6702N(HM)
Bộ xả nhấn không lỗ xả tràn
350,000đ

DÂY XỊT

CT9912#CR(HM)
Xịt vệ sinh
490,000đ

CT993NH#WH(HM)
Xịt vệ sinh kháng khuẩn
490,000đ

CT9911#CR(HM)
Xịt vệ sinh
490,000đ

CT9902#SA(HM)
Xịt vệ sinh
690,000đ

CT980H#WH(HM)
Xịt vệ sinh kháng khuẩn,
2 chức năng
1,590,000đ

CT980NK#CR(HM)
Xịt vệ sinh,
2 chức năng
1,390,000đ

VAN KHOÁ

CT179N(HM)
Van khóa 1 in 1 out
160,000đ

CT1053N(HM)
Van khóa 1 in 2 out
190,000đ

82

ỐNG THẢI CHỮ P

CT681
Ống thải chữ U 240mm
Dùng cho bồn tiểu nam
830,000đ

CT680AX(HM)
Ống thải chữ U 390mm
1,090,000đ

CT683AX(HM)
Ống thải chữ P 390mm
1,090,000đ

CT683(HM)
Ống thải chữ P 240mm
890,000đ

CT6801
Ống thải chữ P 336mm
1,990,000đ

GA THOÁT SÀN

CT647Z3(HM)
Ga thoát sàn
chống hôi
Kích thước: 130x130x58mm
Ø 86 mm, Ø108 mm
990,000đ

CT647Z2(HM)
Ga thoát sàn
chống hôi
Kích thước: 130x130x58mm
Ø 86 mm
990,000đ

CT6404Z2P(HM)
Ga thoát sàn
chống côn trùng, chống hôi
Kích thước: 100x100x44 mm
(Ø40mm, Ø46mm, Ø82mm)
390,000đ
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CT649H(HM)
Ga thoát sàn
chống côn trùng, chống hôi
Kích thước: 100x100x50mm
Ống thoát 45 - 88
590,000đ

CT6403Z2P(HM)
Ga thoát sàn
chống côn trùng, chống hôi
Kích thước: 100x100x50mm
(Ø45mm, Ø53mm, Ø88mm)
540,000đ

BỒN TẮM

BỀ MẶT CHỐNG
BÁM BẨN

AN TOÀN

DỊCH VỤ

BẢO HÀNH

Bồn tắm được làm
bằng Acrylic chất
lượng cao, phủ lớp
chống bám bẩn
nhằm đảm bảo cho
sức khỏe người
dùng và tạo sự dễ
dàng khi làm sạch.

Công tắc bật tắt áp
suất không khí với
hệ thống kiểm soát
để vận hành an toàn.

Lắp đặt và kiểm tra
miễn phí bởi chuyên
viên bồn tắm của
COTTO.

Tối đa 5 năm dưới
điều kiện sử dụng
bình thường.

LÝ DO NÊN CHỌN BỒN TẮM COTTO
Chân bồn tùy chỉnh
Chân bồn được sản
xuất từ thép chống gỉ
100%, chống ăn mòn
và lắp đặt dễ dàng.

Press pop-up
Chu kỳ thải và vòng đời
của Press pop-up được
thử nghiệm là hơn
10.000 chu kỳ.

Đơn lập
Bồn tắm đơn lập Giải
pháp cho thời gian và
không gian Màn hình

Vệ sinh dễ dàng
Biểu tượng của sự
sạch sẽ, giảm vết ố bẩn
và vệ sinh dễ dàng.

LED
Hệ thống trị liệu bằng
ánh sáng giúp tăng
cường cảm giác thẩm
mỹ, với 12 màu đèn.

Màn hình cảm ứng
Điều khiển dễ dàng chỉ
bằng thao tác chạm.

Hai gối bồn tắm
Hai gối được thiết kế
đặc biệt đỡ đầu của
người dùng.

Mẫu vòi nước nóng
lạnh FT06
Vòi nước nóng lạnh cho
dòng sản phẩm bồn rửa
FT06

Tiết kiệm nước 30%
Giảm 30% lượng nước
tiêu thụ
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BỒN TẮM MASSAGE

BTW377PP - Paragon
Bồn tắm nhựa Acrylic. Có hệ thống massage
Bao gồm bộ sen vòi gắn bồn tắm, bộ xả vặn
Kích thước: 1690x1025x610mm (DxRxC)
169,990,000đ

BWA477PP - Paragon
Bồn tắm nhựa Acrylic. Có hệ thống massage, sục khí.
Bao gồm bộ sen vòi gắn bồn tắm, bộ xả vặn
Kích thước: 1690x1025x610mm (DxRxC)
219,990,000đ

BỒN TẮM ĐẶT SÀN

BT267PP(H) - Terranova
Bồn tắm nhựa Acrylic. Bao gồm: bộ xả vặn
Kích thước: 1800x880x730mm (DxRxC)
54,990,000đ

BT1236EP - Olix
Bồn tắm nhựa Acrylic. Bao gồm: bộ xả vặn
Kích thước: 1500x700x570mm (DxRxC)
44,990,000đ
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BỒN TẮM XÂY BỆ

BH220PP(H) - Milano
Bồn tắm nhựa Acrylic có tay vịn. Bao gồm: Thanh tay vịn và bộ xả vặn
Kích thước: 1700x750x435mm (DxRxC)
13,990,000đ

BH225PP(H) - Donna
Bồn tắm nhựa Acrylic tay vịn. Bao gồm: Thanh tay vịn và bộ xả vặn
Kích thước: 1500x710x405mm (DxRxC)
11,990,000đ

BH227PP(H) - Donna
Bồn tắm nhựa acrylic có tay vịn. Bao gồm thanh tay vịn và bộ xã vặn
Kích thước: 730x1700x405mm (DxRxC)
12,990,000đ

BT210PP(H) - Milano
Bồn tắm nhựa Acrylic. Bao gồm: bộ xả vặn
Kích thước: 1700x750x445mm (DxRxC)
9,990,000đ

BT216D(H) - Santa
Bồn tắm nhựa Acrylic. Bao gồm: xả dây xích
Kích thước: 1600x700x390mm (DxRxC)
7,990,000đ

BT234PP(H) - Genova
Bồn tắm góc, nhựa Acrylic. Bao gồm: bộ xả vặn
Kích thước: 1200x1200x490mm (DxRxC)
24,990,000đ
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SHOWROOM NGUYỄN VĂN TRỖI
205 Bis Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
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