
แอดฮอ๊คซรียี ์     Adhoc Series 

SF090R7-GS(WT)#AB Adhoc Series ตูโ้คง้เขา้มมุ 2 บานเลือ่น ตดิฟิลม์นริภัย3M (พรอ้มถาดรอง); 900x1999 mm.

SF090R7-GS(WT)#AB Adhoc Series Round Twin 3M Fasara™ (with Shower tray); 900x1999 mm.

 

ขอ้ไดเ้ปรยีบของสนิคา้ Advantage

- ตูโ้คง้พรอ้มถาดรองอาบน ้า ตดิตัง้งา่ยทกุพืน้ที่ -

- ลกูลอ้บานเลือ่นแบบคู ่ปลอดภัยกวา่ 2 เทา่ -

- มอืจับสแตนเลส ขนาดยาวพเิศษ -

- เฟรมอะลมูเินียมคณุภาพสงู ชบุโครเมยีม Matte Sliver ดไีซน์แบบหยัก -

- วสัดกุระจกนริภัย 6 มม. -

- ปิดประตแูนบสนทิดว้ยแถบแมเ่หล็ก - Shut the door press with the magnetic stripe.

- สนิคา้รับประกัน 1 ปี -

- ฟิลม์นริภยั 3M Fasara™ มคีวามแข็งและเหนียว ป้องกันอันตรายหากกระจกแตก - 3M Fasara™ Film with its polyester material reduces the scattering and falling of broken

- ฟิลม์นริภยั 3M Fasara™ ดไีซน์โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ เพิม่ความสวยงามในหอ้งน ้า pieces of glass in the event of glass breakage.

- ฟิลม์นริภยั 3M Fasara™ มลีวดลายชว่ยพรางตา เพิม่ความเป็นสว่นตัวในการอาบน ้า - Its aesthetic design makes your bathroom prominent.

- The pattern of 3M Fasara™ Film provides customized privacy while shower.

คณุลกัษณะภายนอกของสนิคา้ Product Feature

- ตูอ้าบน ้า : 2 บานโคง้ - Series COTTO :

- กลอ่งบรรจุ : 2 กลอ่ง (ตู+้ถาด) - Package : 2 (Shower Enclosure+Tray)

- วสัดุ : กระจกนริภัย - Materials :

ขนาดมาตรฐาน(ไมม่ขีนาดส ัง่ตดั) STANDARD 

- ขนาดความกวา้ง : 900x900  มม. - Width size : 900x900 mm.

- ขนาดความสงู(รวมถาด) : 1999 มม. - Height size(with tray) : 1999 mm.

คณุประโยชนข์องสนิคา้ Benefit

- แบง่พืน้ทีส่ว่นเปียก และ พืน้ทีส่ว่นแหง้ออกจากกัน - Separate wet and dry zone in your bathroom.

- เพิม่ความสวยงามใหแ้กห่อ้งน ้า - Its makes your bathroom prominent.

สนิคา้ในชุด ประกอบดว้ย Consist of

SF090R7-GS ROUND TWIN (ADHOC) 90X185CM.

ST490 WH CORNER  TRAY

3M Fasara™ Film #AB=Arpa Black #PS=Prism Silver

         หมายเหต ุ: สนิคา้ขนาดมาตรฐาน ใชเ้วลาในการผลติ 45-60 วนั

                        สนิคา้ขนาดนอกมาตรฐาน ใชเ้วลาในการผลติ 65-70 วนั
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2 Curved Glass

Tempered Glass 

Shower Enclosure with Tray: Easy to install. 


Double roller

Stainless special design handle

Frames made of High aluminum chrome plating Matte Sliver. 

Tempered Glass 6 mm.

1 year warranty

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
บรษัิท สยามซานทิารแีวร ์อนิดสัทร ีจ ากดั  
36/11 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร.0-2973-3470-4 
Cotto Bathroom Service โทร.0-2521-7777 
 
รายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี ้บรษัิทฯ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

Fasara™ 

Fasara™ Arpa Black Fasara™ Prism Silver 

#AB=Arpa Black #PS=Prism Silver 


