
Nut
นอต

10

วยีลกเกัลส
Stud

ยีสเา้ํนงาทน็กเะรป
Outlet Gasket

ีดา้ํนงาทน็กเะรป
Inlet Gasket

175 mm

วยีลกเกัลส
Mounting Hole

360

325

90 90

225

Inlet
ีดํา้นอ�ท

3

5

Connect inlet and outlet connector.Recommended tank  
In-wall Tank K-9310X or K-9311X. 
(Install the tank system per 
tank's installation instructions).

1 Mark and drill the mounting holes
on the wall. Install the stud.  

4 Install bowl to the wall. Install the mounting kit. 

า้ํนกัพงัถำนะนแ   
 .X1139-K อืรห X0139-K น�ุร งันผง�ฝํา้นกัพงัถ

)ง้ัตดิตรากํานะนแําคมาตงันผง�ฝํา้นกัพงัถง้ัตดิต(

งันผนบดนหําก่ีทมาตดึยูระาจเะลแดนหําก
วยีลกเกัลสง้ัตดิต

ยีสเํา้นะลแีดํา้นอ�ตอ�ขบอกะรป

งันผา�ขเ�ฑณัภขุสถโง้ัตดิต �ฑณัภขุสถโดึยดุชบอกะรป
7

2 Leave 10 mm space for the nut strictly 
according to the picture.

Apply Sealant.

.มม 01 งันผกาจกออวยีลกเกัลสะยะรอืลหเ
พาภงัด

Tighten the nut to the stud.
วยีลกเกัลสบักา�ขเตอนนัข

Wipe away excess.
กออนิกเ่ีทนว�สด็ชเ

นคโิลิซาย
6 Insert the cap.

บอรคาฝด�ป

48

K-76524X
K-99192XInstallation and Care Guide

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา
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Template
กระดาษแมแ่บบ

3/8"

Position the template. Tape in place and drill holes. Insert the anchors. Install the brackets. Place the rubber gasket on the waste 
pipe. Carefully lower over rubber 
gasket and brackets.

1 2 3 4 5

ขอสังเกต: ไมแ่นะนําให้ใช้ซีเมนต์ในการติดตั �งโถสขุภณัฑ์
เนื�องจากความร้อนจะทําให้ซีเมนต์ขยายตวัซึ�งอาจทําให้ 
โถสขุภณัฑ์แตกหรือบิ�นเสียหายได้ บริษัทฯจงึจะไมรั่บผิด
ชอบความเสียหายอนัเนื�องมาจากการใช้ซีเมนต์

กําหนดตําแหนง่กระดาษแมแ่บบ ตดิเทปตามตําแหนง่และเจาะรู สวมพกุ ตดิตั �งชดุอปุกรณ์ยดึขาฐาน

วางประเก็นยางบนทอ่นํ �าเสีย 
คอ่ยๆวางสขุภณัฑ์ลงครอบประเก็นยาง
และอปุกรณ์ยดึขาฐาน

Thread the screws set in to the brackets 
and put caps to cover screws.

6
ขนัชดุสกรูเข้ากบัขาฐานและปิดฝาครอบ
สกรูให้เรียบร้อย

Connect supply and turn on 
the water. Flush several times 
and check for leaks. 
Do not overtihten!

10

ประกอบสายนํ �าดีและวาล์วเปิดนํ �า
กดชกัโครกหลายๆ ครั �ง 
เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ
อยาขันแนนจนเกินไป!

Remove the tank cover.2
นําฝาถงัพกันํ �าออก

Turn on the water supply9
เปิดวาล์วนํ �า

Flush several times 
and check for leaks.
Do not overtighten!

10

กดชกัโครกหลายๆครั �งเพื�อ
ตรวจสอบการรั�วซมึ 
อยาขันแนนเกินไป!

Note the position of the colored 
button for reinstallation.

3

ทําเครื�องหมายตําแหนง่สีปุ่ มกดเพื�อ
การตดิตั �งกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

Install the tank cover.8
ประกอบฝาถงัพกันํ �า

Turn and pull straight up on the base.4
หมนุวาล์วนํ �าออกแล้วยกออกจากฐาน

Remove and replace the seal.5
ถอดและเปลี�ยนซีลยาง

Reinstall the canister so into place.6
ประกอบกระบอกวาล์วกลบัเข้าตําแหนง่

Rotate the canister so that the colored 
buttons arein their original positions.

7
หมนุกระบอกวาล์วให้สีของปุ่ มกดเข้าตรง
ตําแหนง่เดมิ

Buttons
ปุ่ มกด

Buttons
ปุ่ มกด

Waste Pipe
ทอ่นํ �าเสีย

150

190

1/2" 
Supply
เกลียวทางนํ �าดี

Press the float adjustment trigger 
with your thumb to raise or lower 
the float.

กดไกปรับระดับลูกลอยดวยหัวแมมือ
เพื่อปรับลูกลอยขึ้น หรือลง

+

-

Unit: mm
หนว่ย: มม.

NOTICE: Use care not to break the 
locking clip during removal.

ขอพึงระวัง: ระวงัคลปิลอ็คหกัระหวา่ง
นําคลปิลอ็คออก

CAUTION: Turn on the water and allow water 
to flow through the supply pipe to flush 
the system of any debris before connecting 
fill valve.

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: 
Please leave these instructions for the consumer. 
Please retain for future reference.
NOTE: Some installation parts might not be 
provided.
NOTE: The toilet pictured in the installation 
steps may differ from the model being installed.

ขอสําคัญถึงผูติดตั้ง! คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญัโปรดมอบ
เอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์
ขอสังเกต: อุปกรณสําหรับการติดตั้งบางชิ้นอาจไมร่วม
อยูใ่นชดุสขุภณัฑ์
ขอสังเกต: รูปภาพของสขุภณัฑ์ที�แสดงอยูใ่นขั �นตอน
การตดิตั �งสขุภณัฑ์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นสขุภณัฑ์
ที�ทา่นกําลงัตดิตั �ง

ข้อควรระวัง: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและ
ขจดัเศษตา่งๆ ออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบ
กบัวาล์วนํ �าเข้า

NOTE: Do not recommend to apply with white 
cement or high lime content to install this toilet. The 
expansion of cement due to a rise in temperature may 
make the toilet crack or cause damage. Kohler is not 
responsible for any damage cased by installation with 
the use of cement.

Apply silicone around base.7
ยาซลิโิคนบริเวณฐานสขุภณัฑ์

To adjust the tank water level. The locking clip must be removed from the 
adjustment arm before sliding the float up or down.

9

การปรับระดบันํ �า ให้นําคลปิลอ็คออกจากแขนปรับลกูลอยก่อนที�จะเลื�อนลกูลอยขึ �นหรือลง

Install the tank lid and the seat.8
ตดิตั �งฝาปิดถงัพกันํ �าและฝารองนั�งสขุภณัฑ์

Shut off the water supply.1
ปิดวาล์วเปิด-ปิดนํ �า

เปลี่ยนซีลยาง
Replace the Seal

Rubber Gasket
ประเก็นยาง

1/2"
Supply Hose
สายนํ �าดี
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area before applying to the entire surface.
• Wipesurfaces clean and rinse completely with water
 immediatelycleaner application. Rinse and dry

any overspray that lands on nearby surfaces.
• Donot allow cleaners to sit or soak on the surface.
•  Usea dampened sponge or cloth. Never use an abrasive

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Becareful not to leave staining materials in contact with

the surface for extended periods of time.
• Theideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot

dry any water from the surface each use.

ําท์ฑณัภติลผบอสจวรต า ง้ัรคกุทนาง้ชในอ่ก์ฑณัภขุสบักดาอะสมาวค โดย
นอ่ก้ดไน็หเตกเงัสถรามาส่มไ่ีท์ฑณัภขุสวิผนบบอสดท 

• นงา้ล ํา ําท์ฑณัภติลผ้ชใกาจงัลหีทนัทกออา้ าความสะอาด ฑ์ณัภขุสวิผด็ชเะลแ
ดาอะสง้หแ้หใ นงออะล้หใ่มไอ่พืเ ํา ์ฑณัภขุสวิผนบู่ยอา้

• น่ชแมา้ห ํา ําทายา้ า ์ฑณัภขุสวิผนบดาอะสมาวค
• นงอฟ้ชใ ํา นบุชา้ ํา ๆดามหา้ ําทมุ่นา้ผอืรห าความสะอาด วิผดัขุดสัว้ชใมา้ห น่ชเ

ําทรากนใดัขน่ผแอืรหดัขงรปแ าความสะอาด
• งัวะร นานาลวเน็ปเ์ฑณัภขุสวิผนบ้วไบารคง้ิทา่ยอ
• ําทรากคินคทเ า อืคีด่ีทดาอะสมาวค นงา้ล ํา ําทา้ า ด็ชเะลแดาอะสมาวค

นาง้ชใรากกาจงัลหง้หแ้หใ์ฑณัภขุสวิผ 

์รอลเ์หคโ ทัษิรบ หม( ดัก�ำจ )ยทไศทเะรป( �ชน)
61 น้ัช อ�ค� นิมสัจร ,้ีติซ 2 ทิวมุขุสยอซ 23 ทิวมุขุสนนถ อืนหเยตเงอลคงวขแ นฒัวตขเ � ฯพทเงุรก 10110

้คกูล � ์ธนัพมัส โทร. 0 2204 6222 โทรส�ร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. JasmineCityBldg., 2 Soi Sukhumvit23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok10110Thailand 
Call Center Tel.+(66) 2204 6222 Fax.+(66) 22046224

Troubleshooting Limited Warrantyขอแนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน การรับประกันสินคา

Kohler (Thailand) Public Company Limited warrants to the original 
products, which are purchased from authorized distributors and 
dealers within Kingdom of Thailand only, to be free of defects in 
material and workmanship. Within the below mentioned periods 
from the date of purchase, Kohler (Thailand) Public Company 
Limited will at its election, repair, replace or make appropriate 
adjustment where company’s inspection discloses any such 
defect occurring in normal usage and maintenance but is not 
responsible for labor charges, removal charges, installation, or 
other incidental or consequential costs. 

In no event shall the liability of Kohler (Thailand) Public Company 
Limited exceed the purchase price of the product.
• Bare ware made from vitreous china Lifetime Limited Warranty
• Tank trims and accessories One (1) Year
• Toilet seat and cover One (1) Year

This limited warranty DOES NOT COVER the defect or 
damage from misuse or abuse of products, wrong installation, 
accidents, natural disasters such as fire, flood, or earthquake. 
Consumers are responsible for the cost of service parts and 
service fee for such cases. 

To ensure continuous product quality and performance, as 
well as product durability and lifetime, without any damage 
to the product, consumers should purchase and use only 
genuine service parts and after-sales services from Kohler 
(Thailand) Public Company Limited or company’s authorized 
service centers, distributors, or dealers only.

To obtain warranty service, please contact your dealers or 
contact Call Center, together with proof of purchase at:

Call Center
Kohler (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building 
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0-2204-6222
Email: callcenterthailand@kohler.com

Remarks:
1. There may be variation in color fidelity between catalog 
 images and actual products.
2. Kohler (Thailand) Public Company Limited reserves the 
 right to make changes in product characteristics, packaging, 
 or availabilityat any time without notice.

COPYRIGHT ©2017 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

Recommended ActionSymptoms

1. Poor flush. A. Adjust the tank water level to match the waterline.
B. Fully open the water supply shut-off valve.
C. Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl 
 rim holes.
D Clear obstructions from the waste line.

2. No flush. A. Reconnect the flapper chain to the trip lever or flush 
 valve.
B. Adjust the flapper chain assembly to remove excessive 
 slack.

3. The fill valve   
 turns on/off   
 by itself 
 or it runs,   
 allowing   
 water to enter 
 the tank.

A. Adjust the chain for proper slack so flush ball isn’t held 
 off flush valve seat.
B. Clean or replace the seal if it is worn, dirty, or misaligned 
 with the flush valve seat or flush valve seat is damage. 
 Repalce flush valve seal or flush valve.
C. Remove the tank lid and tighten flush valve nut 
 if flush valve gasket is leaking. Do not overtighten. 
 If leakage continues, replace gasket.
D. Clean fill valve seat/seat washer of debris, or replace  
 piston/ seat washer assembly.
E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Long tank   
 fill cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line.   
 Flush the lines.

5. Noisy tank   
 fill cycle.

A. Partially close the water supply shut-off valve if the 
 water pressure to the toilet is too high. Check the 
 toilet performance following any such adjustment.
B. Remove dirt or obstructions from the valve head. 
 Flush the lines.

For best results, keep the following in mind when caring for 
your product:
• Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner 

is safe for use on the material.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area 

before applying to the entire surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately 

after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands 
on nearby surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive 

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with the 

surface for extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot 

dry any water from the surface after each use. 

WARNING: Risk of property or product damage. Do not 
use in-tank cleaners in your toilet. Products containing 
chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage 
fittings in the tank. This damage can cause leakage and 
property damage.

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด

ปญหาที่พบ วิธีการแกไข

1. ระบบชกัโครก
 ทํางาน
 ไมส่มบรูณ์

ก. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้เทา่เส้นระดบันํ �า
ข. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
ค. ตรวจดสูิ�งกีดขวางในคอหา่น รูเจ็ท และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์
ง. ตรวจดสูิ�งกีดขวางที�ทอ่รับนํ �าเสียและทอ่ดกักลิ�น

2. ระบบชกัโครก
 ไมทํ่างาน

ก. ประกอบข้อโซข่องลิ �นเปิด-ปิดวาล์วเข้ากบัก้านกดชําระหรือชดุ 
 วาล์วนํ �าออกอีกครั �ง
ข. ปรับตําแหนง่ข้อโซข่องลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออกหากข้อโซห่ยอ่น

4. ระยะเวลา
 การเตมินํ �า
 ในถงัพกันํ �า
 นานเกินไป

ก. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
ข. ทําความสะอาดวาล์วนํ �าเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางนํ �าดี จากนั �น
 กดชกัโครกเพื�อทําความสะอาดทางนํ �า

5. เกิดเสียงดงั 
 ขณะเตมินํ �า
 ในถงัพกันํ �า

ก. หากมีแรงดนันํ �ามากเกินไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํ �าให้ลดลง จากนั �น
 จงึตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของสขุภณัฑ์อีกครั �ง
ข. นําสิ�งสกปรกหรือสิ�งแปลกปลอมออกจากวาล์วนํ �าเข้า

3. นํ �าไหลเข้า 
 ถงัพกันํ �า
 ตลอดเวลา

ก. ปรับข้อโซข่องลิ �นเปิด-ปิดวาล์ว เพื�อให้ลิ �นเปิด-ปิดวาล์ว อยูใ่นตําแหนง่
 ปิดที�เหมาะสม
ข. หากลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออกสกปรก ให้ทําความสะอาดบริเวณนี � 
 หรือควรเปลี�ยนหากเสื�อมสภาพ ซึ�งอาจทําให้ลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออก
 ไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ที�เหมาะสม
ค. หากยงัเกิดการรั�วซมึจากประเก็น ให้เปิดฝาถงัพกันํ �า และหมนุนอต 
 ของวาวล์วนํ �าออกให้แนน่ หากเกิดการรั�วซมึอยู ่ให้เปลี�ยนประเก็น
ง. ทําความสะอาดบริเวณลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออก
จ. เปลี�ยนวาล์วนํ �าเข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
ฉ. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้ลดลง หากพบวา่ นํ �าอยูส่งูเกินเส้นระดบันํ �า

เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทําความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน 
โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
• อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํ �ายาทําความสะอาดเพื�อให้แนใ่จวา่นํ �ายาทําความสะอาดใช้ได้กบั 

สขุภณัฑ์ของทา่น
• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครั �ง โดยทดสอบบนผิว 

สขุภณัฑ์ที�ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
• ล้างนํ �าออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด 

เพื�อไมใ่ห้ละอองนํ �าอยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าชบุนํ �าหมาดๆ หรือผ้านุ่มทําความสะอาด ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เช่น แปรงขดั 

หรือแผน่ขดั ในการทําความสะอาด
• ระวงัอยา่ทิ �งวสัดทีุ�ทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน
• เทคนิคการทําความสะอาดที�ดีคือล้างนํ �าทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้ง 

หลงัจากการใช้งาน

ขอควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับที่พักอาศัยและ 
สุขภัณฑ ห้ามใช้นํ �ายาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกันํ �า เนื�องจากนํ �ายา 
ทําความสะอาด สขุภณัฑ์ที�มีสว่นผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจ 
ทําให้อปุกรณ์ภายใน ถงัพกันํ �าเกิดการรั�วซมึและชํารุดได้

 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) รับประกนัสินค้า 
เฉพาะสินค้าที�ซื �อจากร้านค้าผู้แทนจําหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั �น 
การรับประกนัสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตําหนิ ชํารุด 
ใช้งานไม่ได้ ในระยะประกนั บริษัทจะดําเนินการซอ่ม หรือเห็นสมควร 
เปลี�ยนเฉพาะสินค้านั �นๆ หรือในรุ่นที�เทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของ 
ตวัสนิค้าทั �งนี � บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะตวัสนิค้าเทา่นั �น ไมค่รอบคลมุถงึ 
การติดตั �ง รื �อถอน รวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดจาก 
ตวัสนิค้า ความเสยีหาย จากการเคลื�อนย้าย ขนสง่ รอยขีดขว่นที�เกิดจาก 
การตดิตั �ง หรือเกิดจากการกระทําของลกูค้า การผกุร่อนเนื�องจากสารเคมี 
การใช้งานและการบํารุงรักษาที�ผิดวิธี

ระยะเวลาการรับประกนัสนิค้าภายใต้เงื�อนไขการรับประกนัสนิค้า:
• เฉพาะตวัสขุภณัฑ์เซรามิควิเทรียสไชนา่ อายกุารรับประกนัสินค้าตลอด
  อายกุารใช้งาน
• อปุกรณ์ถงัพกันํ �า อายกุารรับประกนัสนิค้า 1 ปี
• ฝารองนั�ง อายกุารรับประกนัสนิค้า 1 ปี

หมายเหต:ุ ความเสียหายที�เกิดจากการใช้สนิค้า และการตดิตั �งไมถ่กูวิธี 
การฝ่าฝืนคําแนะนําเรื�องการใช้งานความประมาท อบุตัิเหต ุ หรือความ 
เสียหายที�เกิดจากสาธารณภยัหรือภยัธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นํ �าท่วม 
แผ่นดินไหว ความเสียหายดงักล่าวนี � อยู่นอกเหนือการรับประกนัตาม 
เงื�อนไขทั �งสิ �น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าบริการ
ในการซอ่มแซมเอง

 เพื�อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่าง 
สมํ�าเสมอ และมีอายกุารใช้งานที�ยาวนาน โดยไมก่่อให้เกิดความเสยีหาย 
ลกูค้าควรเลอืกใช้อะไหลว่สัดแุละ/หรือการบริการจากบริษัทหรือตวัแทน 
จําหนา่ยเทา่นั �น

 โปรดติดตอ่ขอรับประกนัสินค้าจากร้านค้าตวัแทนจําหน่าย ที�สั�งซื �อ 
โดยตรง หรือติดต่อฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ พร้อมเอกสารการซื �อสินค้าได้ 
ตลอดเวลาทําการได้ที�

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
ชั �น 16 อาคารจสัมิน ซตีิ � เลขที� 2 ซอยสขุมุวิท 23 ถ.สขุมุวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2204-6222
อีเมล: callcenterthailand@kohler.com

หมายเหตุ
1. สีของผลติภณัฑ์อาจมีความแตกตา่งกบัภาพสีที�ระบใุนแคทตาลอ็ก
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 บรรจภุณัฑ์ หรือรุ่นที�มีจําหนา่ยในตลาด โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบลว่งหน้า
ลขิสทิธิ� ©2560 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

Care and Cleaning

์รอลเ์หคโ ทัษิรบ (ประเทศไทย) จําา )นชาหม( ดัก

61 น้ัช นิมสัจราคาอ ,้ีติซ 2 ทิวมุขุสยอซ 23 ทิวมุขุสนนถ อืนหเยตเงอลคงวขแ านฒัวตขเ ฯพทเงุรก 10110

์ธนัพมัสา้คกูล โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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