LUMBER OAK 0705

“ Perfecting the details of
natural wood
& fine to give

customers a valued experience ”

Design technology

CLICK LOCK
Smart installation

LT by COTTO ดวยการคัดสรร ดีไซน สไตล ผานความหลากหลาย ของลวด

ลาย รูปแบบ ทีค่ รอบคลุมกับงานไดทกุ ดีไซน อีกทั้งใชงานที่งาย สะดวกสบาย เพือ่ เปนที่
สุดของการปรับแตงพืน้ ที่
Design technology เทคโนโลยีการออกแบบลาสุด ทีผ
่ สมผสานความสวย

feature

ตามแบบฉบับของธรรมชาติ กับเทคโนโลยีการผลิต ที่สามารถสรางสรรคงานที่
สมจริงทัง้ รูปลักษณ สัมผัส และ ขนาด อีกทัง้ วัสดุเคลือบผิวทีป่ ระสิทธิภาพแข็งแรง
งายตอการดูแลรักษา
Smart installation พัฒนาระบบการติดตัง้ ใหมลา สุด เพิม่ ความรวดเร็ว

จบงานไว และไมยุงยาก
CLICK LOCK
Smart installation

ระบบคลิ๊กล็อค ติดตั้งแข็งแรง ไมแยกตัวจากกัน

จากประเทศสวีเดน

กันน้ำ คุณสมบัติกันความชื้นเพ�อรักษาความคงทน
ไมบวมน้ำ

Eco-friendly เปนสวนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดลอม นั้นคือหัวใจหลักของการ

พัฒนาสินคา ไดรับการรับรองดานสิ่งแวดลอมระดับโลก ใหคณ
ุ ไดมนั่ ใจ เพือ่
มุง มัน่ ไปสูอ าคารเพือ่ สิง่ แวดลอม

Water Resistant

Easy Install

ติดตั้งงาย ติดตั้งไดอยางเรียบเนียน โดยไมจำ
เปนตองใช ผลิตภัณฑยึดเกราะอ�นๆ เชน ซีเมนต
หรือ กาว ความสูงจากพื้น + / - ไมเกิน 2 มม. เพ�อ
ปองกันปญหาการหดตัว และสวนโคง ซึ่งเกิดขึ้นเปน
ธรรมชาติของวัสดุ

Product structure

ทำความสะอาดงาย
Easy to Clean

ประหยัดตอการดูแลรักษา

Wear Layer ปกป้องความสวยงามของลวดลาย
ด้วยชั้นฟิลม์ปิดผิว ส่วนสำคัญในการป้องกันรอย
ขีดข่วน เพื่อความสวยงามที่ยาวนาน พร้อม UV
COATING เคลือบกันรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีท่ี
เกิดจากดวงอาทิตย์ หรือ รังสีอปุ กรณ์ เพือ่ ป้องกัน
สินค้าให้สวยไม่ดจู าง

ลวดลายและสัมผัส ด้วยความคมชัด
คุณภาพสูงสุด

Print Film

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สวนผสมทั้งหมด
Eco Freindly

ปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม โดยสินคาทุกตัวได
รับใบรับรองผานมาตรฐาน

ทนตอแรงขีดขวน

สามารถใช ไดกับพื้นที่สัญจร
Wear Resistance
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Bottom ชัน
้ ฐานด้านล่างเพือ่ ปรับสมดุล

และ เก็บเสียงด้วยตัวโฟมพิเศษ (สามารถเลือกได้)
Middle Rigid core board with
Click Technology

แกนกลางแข็งแรง และมาพร้อมด้วยเทคโลยีระบบการ
ติดตัง้ แบบ Click Lock ติดตัง้ ง่ายไร้รอยต่อ

ผลิตจากไวนิลแท 100 %

Virgin Material

สวยสมจริง เสมือนธรรมชาติ

ดวยลวดลาย และรูปแบบเฉพาะของ LT by COTTO
Design technology
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LUMINAR OAK 18073

size 18x122 cm.
Thickness : 4.0 mm.
Wear Layer : 0.3 mm.

12 Pcs/Box
2.64 M2/Box

CLICK LOCK
Smart installation

LUMINAR OAK 18073

LYPAS OAK 18227

ลูมนิ า โอค 18073

LYCAN OAK 18178

ไลแคน โอค 18178

LYPAS OAK 18227

ไลพาส โอค 18227

18 cm.

122 cm.
LITTLE OAK 18234

ลิตเติล้ โอค 18234

LUNAR OAK 116

size 18x122 cm.
Thickness : 4.0 mm.
Wear Layer : 0.3 mm.

12 Pcs/Box
2.64 M2/Box

CLICK LOCK
Smart installation

LUCIA OAK 5702

ลูเซีย โอค 5702

LUNAR OAK 116

ลูนา โอค 116

LUDO OAK 4106

ลูโด โอค 4106

LUDO OAK 4106

18 cm.

122 cm.
LUCIA OAK 5704

ลูเซีย โอค 5704

LONGWOOD OAK 1018

size 18x122 cm.
Thickness : 4.0 mm.
Wear Layer : 0.3 mm.

12 Pcs/Box
2.64 M2/Box

CLICK LOCK
Smart installation

LAGOON OAK 003-3

LONGWOOD OAK 1018

ลองวูดโอค 1018

LAGOON OAK 003-3

ลากูนโอค 003-3

LOGAN OAK 1019

โลแกนโอค 1019

18 cm.

122 cm.
LUMBER OAK 0705

ลัมเบอรโอค 0705

Finishing (อุปกรณตัวจบ)

ตัวจบงาน เพ�อเก็บขอบ และซอนมุมของบันได
หรือ บริเวณตางระดับตางๆ

ตัวจบตางระดับ (Transition)

ตัวจบเก็บขอบ (Edging)

ตัวจบระดับเดียวกัน (T-Molding) บัว (Skirting)

สำหรับเช�อมตอระหวางพื้นที่ ที่มีระดับพื้น
แตกตางกัน

สำหรับติดขอบพื้น ปดชองรอยตอระหวาง
กำแพง หรือ บานกระจก

ตัวเช�อมที่มีระดับพื้นที่เทากัน โดยใชระหวาง
สวนที่แบงพื้นที่

2.5 cm.

2.5 cm.
0.6 cm.

2.5 cm.

0.6 cm.

ขั้นตอนการรื้อกระเบื้อง
ระหวางการปู หากพบวาปูไมเรียบรอย สามารรื้อกระเบื้องออกมาได
โดยทำตามวิธีดังนี้
1. เริ่มจากเอียงกระเบื้องเปนมุม 30-45 องศา และดึงออก โดยดึง
ออกจากดานยาว

วิธีการติดตั้ง

2. เล�อนกระเบื้องดานสั้นออกจากตัว click lock ในดานตรงกันขาม
อยาพยายามออกแรงฝนดึง

1

1. เริ่มติดตั้ง มุมบนซายใชลิ่มเวนระยะ
แผนพืน้ กับผนัง 2 ดาน ประมาณ 6 มม.

2

2. ชิน้ ที่ 2 มาติดตัง้ โดยเสียบลิม่ เอียงทำ
มุมเขาหารองรับดานขางของแผนแรก
ปูแบบนี้จนเสร็จแถวแรก
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3. งานเก็บเศษ ใหตัดเศษโดยเผ�อระยะ
หางจากผนัง 6 มม.

4. การปูแถวที่ 2 การนำเศษไปใชควร
มีความยาวไมต่ำกวา 30 ซม. และเริ่ม
ติดตั้งจาก ดานซายตอจากแถวแรก
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6. นำแผนพื้นใหมมาติดตั้งตอจากแผน
เศษ โดยเสียบลิ่มเอียงทำมุมเขาหารองรับ
ดานขางของแผนแรก (ดานสั้น)
แลววางลง

7. หลังจากนั้นจึงยกแผนพื้นใหเอียงทำมุม
เขาหารองรับดานบนของแผนพื้นแถวแรก
(ดานยาว) แลววางลง ปูตามขั้นตอน 6-7
แบบนี้ จนเสร็จแถวที่ 2

8. หลั ง จากติ ด ตั ้ ง ไปแล ว 2-3 แถว ให
ตรวจสอบ ระยะหางของผนังกับแผนพื้น
ใหได 6 มม. ลิม่ แนนอยูในตำแหนงเดิมเสมอ
ติดตั้งเสร็จเรียบรอย จึงนำลิ่มออกกอน
ติดตั้งบัวผนัง

9. ในกรณีทผ
่ี นังหองเอียง ใหตดั เศษเอียง
ตามหนางาน โดยเผ�อระยะหางจากผนัง 6 มม.
ตามที่กำหนดไว

5. นำแผนเศษมาเริ่มติดตั้งแถวที่ 2
โดยยกแผนเศษเอียงทำมุมเขาหารอง
รับดานบนแถวแรก แลววางลง

ติดตอซื้อสินคา
COTTO LiFE Bangkok

1444 ซ.ลาดพราว 87 (จันทราสุข) ถ.ประดิษฐมนูธรรม
แขวงคลองจัน เขตบางกะป กทม. 10240

02-1019922 # 2003 , 2008 , 2009

7.5 cm.
1.6 cm.

Flooring
Installation Process

สำหรับติดกับผนังดานลาง เพ�อความสวยงาม
และความเรียบรอย

2.5 cm.

2.5 cm.
0.6 cm.

ครอบฉาก (Cover Angle)

COTTO LiFE Chiangmai

หอง B1-3 โครงการ THE CHOC เลขที่ 179 15-17
Mahidol Rd, อำเภอเมือง Chiang Mai 50100

065- 524 3723 , 065- 524 3724

*ให้ใช้วิธีเลื่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตัวล็อค

ขอแนะนำและขอควรระวังในการใชงาน
• ควรวางแผนดักกรวด หรือ ทรายไวที่ประตูทางเขา เพ�อหลีกเลี่ยงการ
เกิดรอยขีดขวนผิวหนา
• ตรวจเช็คสภาพพืน้ ใหเรียบเสมอกัน และตองทำความสะอาดพืน้ จากฝุน
เศษผง กอนการติดตั้ง
• การจัดเก็บ ควรเก็บในที่รม หรือ สถานที่มีอุณหภูมิไมเกิน 40 °C
• ควรตรวจสอบเฉดสี และลายทีข่ า งกลองกอนการติดตัง้ เน�องจากสินคา
ในแตละล็อค มีความแตกตางกัน

คำเตือน :
• หามวางสินคาใกลบริเวณทีม่ คี วามรอนสูง เชน กองไฟ เตาเผา เคร�อง
ทำความรอน หรือวางตากแดดโดยตรง เปนตน
• หามโยนสินคาในระหวางการเคล�อนยาย เพ�อปองกันความเสียหายของ
สินคาจากการกระแทก
• หามวางสินคาซอนกันสูงเกิน 2 เมตร
• หามลากเฟอรนิเจอร หรือ ของแข็ง และของมีคมขูดขีดบนกระเบื้อง
เพราะจะทำใหผิวหนาเกิดความเสียหายได
• หามปูในพื้นที่เปยกชื้นมีน้ำขัง
• ไมควรทิ้งน้ำขังอยูบนผิวหนา อาจเกิดคราบน้ำสกปรกฝงแนนทำให
ทำความสะอาดยาก
• หามใหผิวหนาสัมผัสความรอนสูงเปนเวลานาน เชน กนบุหรี่ ยากันยุง
เตารีด เปลวไฟ เปนตน เพราะจะทำใหผิวหนาเสียหาย
• หลีกเลี่ยงนำสินคามาใชงานในบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง เพราะจะ
ทำใหความเขมของสีลดลงกวาปกติ
• หามใชน้ำยาทำความสะอาดซึ่งมีคาเปนกรด และดางสูง หรือ สารเคมี
เขมขน สัมผัส หรือ เช็คทำความสะอาดกระเบื้อง
www.cotto.com
www.cottolife.com
@COTTOLife

นำเขาและจัดจำหนายโดย

บริการติดตั้ง

081- 378 7288 , 081- 931 5186 , 092-276 2159

SCG Ceramics Public Company Limited

1 Siam Cement Rd., Bangsue,Bangkok 10800

