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No.

Photo

Item No.

Item Size (mm)

Color

Unit Price (THB)

N.W/G.W (Kgs)

1.

D-2853
Trusol102

1346L*711W*950H

White

THB 89,000

60

2.

D-3052
Trusol101

1320L*762W*952H

White

123,500.00
THB
99,000

65

Extra Costs Remarks

Remarks
Material :Acrylic with Fiber Glass
1.Single Drain (drain in 2 minutes)
2. Hidden lock system
3. Seat height: 17"
4. Stainless steel frame
5. 1pc Handrail
Available options:
1.with faucets
2.with water massage
3.with bubble massage
Material :Acrylic with Fiber Glass
1.Single Drain (drain in 2 minutes)
2. Hidden lock system
3. Seat height: 17"
4. Stainless steel frame
5. 1pc Handrail
Available options:
1.with faucets
2.with water massage
3.with bubble massage

1. Faucet system: (water-inlet/hand shower/cold water control/hot water control/diverter)
2.Water Massage System: (8 hydrotherapy jets with 1.5 HP water pump/air switch,regulator for water massage/suction)
3.Air Bubble System:(18 air jets with 300W air pump /air switch)

25,000 THB
25,000 THB

Trusolbathware(Thailand) CO.,LTD
Bhiraj Tower at Sathorn
33,31 C Building, South Sathorn Rd,
Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 02 249 4929
Email : trusolbathware@gmail.com
Trusolbathware
www.trusol.co
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WALK-IN BATHTUB
TRUSOL walk-in bathtub marries luxury and comfort for safe,
easybathing and showering. TRUSOL offers a range of walk-in baths
and low-threshold shower bases engineered for functionality safety
and style. TRUSOL products are constructed using high-grade
acrylic and fiber glass reinforcement, a safe and clean material
that is easy to maintain.
The walk-in bath collection was designed to make your bathing
experience safe, easy and more enjoyable. With a variety of
components TRUSOL walk-in baths create a satisfying and safe
bathing experience regardless of your age or ability. The range of
sizes allowsvthe bather to choose a comfortable bath that will fit into
their space without compromising the look of the bathroom.
The smaller models fit through doorways making installation easier
and less time consuming.

อ า งอาบน้ ำ สไตล Walk-inbathtub เป น อ า งอเนกประสงค ท ี ่ ใ ช ง านง า ย ดี ไ ซน
เร� ย บหรู คำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย โดยรวมความสุ น ทร� ย  แ ละความเพลิ ด เพลิ น
เข า ด ว ยกั น ได อ ย า งลงตั ว Walk-in bathtub เป น อ า งอะคร� ล ิ ค มี ค ุ ณ ภาพสู ง
เสร� ม ด ว ย fiber glass เป น วั ส ดุ ท ี ่ ป ลอดภั ย สะอาดและง า ยต อ การบำรุ ง รั ก ษา
ด ว ยองค ป ระกอบเหล า นี ้ Trusol ได เ ลื อ กสรรมาเป น อย า งดี เ พ� ่ อ ให ล ู ก ค า ได
สั ม ผั ส ประสบการณ ใ หม แ ห ง การอาบน้ ำ ที ่ เ พลิ ด เพลิ น และผ อ นคลาย เหมาะกั บ
ทุ ก เพศทุ ก วั ย อ า งของ Trusol มี ข นาดที ่ ต อบโจทย ก ั บ พ� ้ น ที ่ ห  อ งน้ ำ ที ่ ม ี จ ำกั ด
ด ว ยรู ป แบบอ า งขนาดเล็ ก ที ่ ส ะดวกในการขนย า ยผ า นทางประตู ท ำให ต ิ ด ตั ้ ง ง า ย
และประหยั ด เวลา

Walk-in Door
The low threshold of the walk-in door makes it easy to step into a tub
พ�้นของตัวอาง walk-in bathtubไมสูงมากนัก เพ�่อความสะดวกในการเดินเขาไปในตัวอาง

Comfortable Built - in Seating
A chair height seat is molded into the bath 17" from the floor. It is safe
easily accessible and provides a relaxing bathing position.
ความสูงของที่นั่งสูงประมาณ 17 นิ�ว จากระดับพ�้น เพ�่อใหอยูในระดับที่สามารถเดินเขาไป
ยังตัวอางไดอยางงายดายปลอดภัย และเปนตำแหนงที่รองรับสร�ระในขณะอาบน้ำไดอยางลงตัว

Built-In Safety
Model Number

115

80
63

250

Trusol101
95

Dimensions

348

1320 x 762 x 950 mm.

462
762

Durable door seals ensure that TRUSOL walk-in doors will not leak.
Seals are replaceable on site should they be damaged.

Capacity

82 Gallons

785

490 mm.

465

406

Durable Door Seals

Door Width

ประตูที่แนบสนิท ทำใหมั่นใจไดวาจะไมเกิดการรั่วซึมของน้ำ
และหากเกิดความเสียหายสามารถแกไขไดทันที โดยทีมงานมืออาชีพ

560

520

762

50

430

อางอาบน้ำมีพ�้นผิวแบบกันลื่น อีกทั้งยังออกแบบใหมุมและขอบอางมีความโคงมน
เพ�่อใหไดสัมผัสถึงความสบายและความปลอดภัย

400

SPECIFICATIONS

950

TRUSOL BRAND feature a textured slip-resistant floor, softly
rounded edges and corners for safety and comfort.

1320
50

230

1346
50

SPECIFICATIONS
Trusol102

Dimensions

1346 x 711 x 950 mm.

Door Width

487 mm.

Capacity

80 Gallons

106

80
490

533

711

30

530

290

80
360
465
487

711

430

950

782

406

Model Number

411

222

SOAKING

WHIRLPOOL

AIR SPA

COMBO SPA

The fundamental
form of hydrotherapy

Legendary massage
jet for optimal
hydrotherapy

The gentle, embracing
massage of warm
air bubbles

The ultimate combination
of Whirlpool and
AIR SPA experiences

การแชน้ำเปนรูปแบบหนึ่ง
รูปแบบของอางมีระบบที่นวด
อางอาบน้ำวนมีระบบ
ของวาร�บำบัด
ดวยน้ำและฟองอากาศ
การนวดแบบเจ�ทเปนวาร�บำบัด
ที่มีมาอยางยาวนาน

อางอาบน้ำแบบ walk-in bathtub
เปนนวัตกรรมที่ผสานรูปแบบ
อางน้ำวนกับระบบฟองอากาศ
เขาดวยกันไดอยางลงตัว

