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Open the new experience of relaxation in a newnormal style.
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การเปลี่ยนแปลงไปสูย่คุชีวติวถีิใหม ่เป็นยคุที่มีการเปลี่ยนแปลง ทัง้พฤติกรรมรวมไปถึง
สภาพแวดลอ้ม อาจท าใหห้ลายคนเกิดความตระหนก อดึอดัจากวิถีชีวิตที่ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนอยา่งฉบัพลนั 
จงึตอ้งการออกแบบหอ้งน า้ที่ใหค้วามรูส้กึแตกตา่ง โดยพยายามเปิดพืน้ที่ใหผู้ใ้ชง้านไดใ้ชพ้ืน้ที่ที่โลง่ โปรง่ 
ผ่อนคลาย  สมัผสักบัวิวทิวทศันโ์ดยรอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ เขา้ถึงโซเชียลและสื่อบนัเทิงไดท้กุพืน้ที ่ในบรรยากาศที่
โปรง่สบาย หรูหรา ดว้ยการออกแบบหอ้งใหมี้ลกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ปิดกวา้ง  กระจกบานสงู เช่ือมตอ่กบัพืน้ที่อื่น
ได ้ภายในการควบคมุมาตรฐานดา้นสขุภาพและสขุอนามยัที่ครอบคลมุ ดว้ยการลดการสมัผสั ผสานฟังกช์นั
เพ่ือสขุภาพและการผ่อนคลาย เนน้เรือ่งระบบฟอกอากาศและการฆ่าเชือ้ เพ่ือใหผู้เ้ขา้พกัไดใ้ชบ้รกิารดว้ย
ความสบายใจ

The change of new lifestyle is an era, and the change of behavior and 

environment may cause many people's panic. Uncomfortable lifestyle 

needs a sudden change, so I want to design a different bathroom. In an 

open space, users can relax the space and the surrounding scenery. 

Reach all the entertainment and social network in an elegant and 

ventilated environment. The design of the room is open within the 

control range of health and hygiene standards, high concentration 

glass is connected to other areas. The function of health and relaxation 

focuses on the ventilation and disinfection system to enable guests to 

use comfortable services.



ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดา้น

ก๊อกผสมแบบยืนอาบและเรนชาวเวอร์ รุน่ อีซ่ีเซ็ต เอก็ซโ์พส Standing mix 
faucet and rain shower, Easy Set Expose series 
Model No.: FFAS4955-701500BT0;
FFAS4955-701500BT0

American Standard Ellisse 72" Acrylic 
Whirlpool Bathtub with Center Drain, 
Model: 2711.048WC.021
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3 Magic Smart Mirror Touch Screen

อา่งลา้งหนา้แบบฝังใตเ้คานเ์ตอร ์รุน่ แอ๊คทิวา่ Under-counter washbasin
, model Activa Model No. : CL0459-6DZZB; 0459-WT-04

ชดุสายฉีดช าระสเตนเลส รุน่ สมารท์ Stainless Steel Rinsing Set, Smart Series
Model No. : F64900-CHADYST; A-4900-ST

Studio S OP 4.8L PowerFlo Tankless

ชัน้วางผา้ รุน่ อะคาเซีย เอโวลชูั่น Cloth shelf Acacia Evolution
Model No.: F51395-CHADY53; K-1395-53-N
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เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ ดา้นซา้ยเป็นพืน้ท่ี
อา่งลา้งมือ พืน้ท่ีโถสขุภณัฑ ์ดา้นขวา
เป็นโซนอาบน า้ ดา้นหนา้วางพรมฆ่า
เชือ้และดกัฝุ่ น ตวัหอ้งใชส้ีทาภายใน
และกระเบือ้งกนัเชือ้โรค

An open space, on the left is the 
sink and toilet area, on the right is 
the shower zone. The in front, 
place a carpet to disinfect and 
trap dust. The room uses anti-
germs interior paint and tiles.

ภาพรวม



อา่งอาบน า้กลางหอ้ง ดา้นขา้ง
ฝังปลั๊กไฟกนัน า้ ทีวีจอโคง้
สั่งงานดว้ยเสียงขาพบัได้
ผนงักระจกฝังเครื่องพ่นอโรมา
ท่ีสามารถฆ่าเชือ้แบคทีเรีย 
เชือ้ราในอากาศและลดฝุ่ น

Bathtub is in the middle of 
the room. The side is 
embedded with a 
waterproof power plug, 
curved TV with voice 
commands and foldable 
legs. The glass wall is 
embedded with an 
aromatherapy sprayer that 
can kill bacteria, mold in the 
air and reduce dust

พืน้ทีอ่าบน ้า



ดา้นขา้งมถีงัขยะกนัเชือ้โรคแบบ
อตัโนมตั ิ
โถสุขภณัฑใ์ชร้ะบบฟลดัน ้าแบบ
เชน็เซอร ์ผนงักระจกฝังปลัก้ไฟ
กนัน ้า

There is an automatic germ-
proof bin on the side. 
Toilets use a sensor-type flush 
system. And the glass wall is 
waterproof.

พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์



ใช้ Smart Mirror Touch Screen 
แบบสมัผสั ดทีูวี เลน่โซเชียลได ้ดา้นขา้งกระจก
ติดตัง้เครื่องพ่นควนัฆ่าเชือ้ไวรสัแบบพกพาส ารบั
พ่นมือ เสือ้ผา้ หรือของใช้

Use the Smart Mirror Touch 
Screen to watch TV and use 
social media. The side of the 
glass is equipped with a 
portable disinfectant smoke 
sprayer for spraying hands, 
clothes or appliances.

พืน้ทีอ่่างลา้งมอื



ติดตัง้ระบบระบายอากาศ กรองโควิด 
ลดการแพรก่ระจายของละอองท่ี
ปนเป้ือนเชือ้โรคในอากาศ และลด
ฝุ่ น มีระบบฆ่าเชือ้ไวรสัดว้ย 
หลอดไฟรงัสี uvc ขณะท่ีผูใ้ชง้าน
ไมไ่ดอ้ยู่ในหอ้ง

Installed a ventilation system to 
filter covids, reduce the spread of 
contaminated droplets in the air 
and reduce dust. There is a 
system to kill viruses with uvc
lamps while the user is not in the 
room.

รปูภาพเพิม่เตมิ



สว่นหอ้งน า้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่
เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีอ่ืน เพ่ือลดการ
สมัผสัประตหูลงัสมัผสัพืน้ท่ี
ภายนอก 

The bathroom is an open 
space connected to other 
areas in order to reduce 
touching the door after touch 
the outside area

รปูภาพเพิม่เตมิ



ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

กระจก Smart Mirror Touch Screen
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สแตนเลสท าสีทอง stainless steel gold

แผน่ปิดผิว mirror stainless steel

กระจกใส Clear glass

พรมฆ่าเชือ้โรค disinfectant carpet

กระเบือ้งยบัยัง้แบคทีเรีย Hygienic Tile
แกรนิตโตล้ายหินออ่น marble granite

กระจกลอนแกว้ corrugated glass

งานเคลือบผิว Coating work

-น า้ยาเคลือบเงาใสกนัซมึ TOA และกระเบือ้ง ลดเชือ้โรค
Clear varnish waterproof TOA and tile 
reducing germs
-ผลิตภณัฑเ์คลือบกระจกป้องกนัหยดน า้เกาะ
Glass coating products to prevent 
condensation
PN08889LT3M Pn08889Lt 

-Stainless Steel Cleaner & Polish



ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

-น า้ยาเคลือบเงาใสกนัซมึ TOA และกระเบือ้ง ลดเชือ้โรค
Clear varnish waterproof TOA and tile reducing 
germs
-ผลิตภณัฑเ์คลือบกระจกปอ้งกนัหยดน า้เกาะ 
Glass coating products to prevent 
condensation
PN08889LT3M Pn08889Lt 

-Stainless Steel Cleaner & Polish

new normal material



ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้

ฟลชัวาลว์อตัโนมตัิส  าหรบัโถสขุภณัฑ ์ใชไ้ฟฟา้ (AC)
รุน่ เซนสโ์ฟลว์

Automatic Flush Valve for Toilet, Electric (AC) 
, Sense Flow Series
Model No.: FFAS8613-
0T3500BT0; A-8613-000-50

ก๊อกผสมแบบยืนอาบและเรนชาวเวอร์ รุน่ อีซีเ่ซ็ต เอ็กซโ์พส
Standing mix faucet and rain shower, Easy Set Expose series 
Model No.: FFAS4955-701500BT0;FFAS4955-701500BT0

ตะแกรงกนักลิ่นแบบเหลี่ยม 10*10 ซม. วสัดทุองเหลืองชบุโครเม่ียม
Square anti-odor strainer 10*10 cm. Chrome plated 
brass material
Model No.: F78204-CHADY; A-8204-N

ชดุสายฉีดช าระสเตนเลส รุน่ สมารท์
Stainless Steel Rinsing Set, Smart Series
Model No.: F64900-CHADYST; A-4900-ST

ที่ใสก่ระดาษช าระ รุน่ อะคาเซีย เอโวลชูั่น
Toilet Paper Holder Acacia Evolution Model
Model No.: F51387-CHADY55; K-1387-55-N

Studio S OP 4.8L PowerFlo Tankless

Bathtub-(American Standard)BTAS9761


