210 mm

210 mm

Bộ sưu tập phòng tắm Manchester United

29.7 mm

Nhà phân phối chính thức Kohler

Công ty THNN RITA VÕ – Nhà phân phối chính thức thiết bị phòng tắm và nhà bếp KOHLER tại Việt Nam
Hotline: 1800 1246 Website: www.ritavo.com
*HỒ CHÍ MINH

**HÀ NỘI

++ RITAVÕ PRO
Số 5A, Đường Số 03, Phường An Phú, Quận 2 - ĐT: (028) 3744 4399
846 - 848 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10 - ĐT: (028) 3862 3988
335 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3 – ĐT: (028) 3848 1991

++ RITAVÕ PRO
23 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm- ĐT: (024) 6282 2848
147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy - ĐT: (024) 6666 0268

++ RITAVO DEPOT
314B Phường 5, Quận 8 - ĐT: (028) 3850 1888 - (028) 3850 1999

++ RITAVO DEPOT
số 12 Quốc lộ 32 - Quận Bắc Từ Liêm - ĐT: (024) 3200 7039
**ĐỒNG NAI
++ RITAVÕ DEPOT
728 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa - ĐT: (0251) 6506 999
**BÌNH DƯƠNG
++ RITAVÕ DEPOT+
127 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Chương trình khuyến mãi
Ra mắt bộ sưu tập phòng tắm
Manchester United
Thời gian: từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/01/2021

210 mm

210 mm

29.7 mm

BỘ SƯU TẬP MANCHESTER UNITED TỪ KOHLER - MANG
KHÔNG KHÍ SÔI ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ
CỦA BẠN.
Tinh tế trong từng chi tiết. Bộ sưu tập Manchester United với nét đẹp tinh tế, được lấy cảm hứng từ di sản
của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng toàn cầu này, phản ánh truyền thống tiên phong trong thiết kế và chất
lượng của kỹ thuật chế tác. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi tôn vinh mối quan hệ đối tác với câu lạc bộ bằng
một bộ sưu tập phủ sắc đen đầy phong cách và táo bạo. Điểm nhấn của bộ sưu tập bao gồm các lớp đen
bóng và đen mờ nằm đan xen nhau cùng tông màu xám, điểm xuyến sắc đỏ nổi bật các chi tiết quan trọng
như biểu tượng Quỷ đỏ của câu lạc bộ.
Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập độc đáo này, Kohler tặng áo đấu Manchester United mùa mới nhất cho
khách hàng sở hữu các sản phẩm trong bộ sưu tập từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/01/2021.

VỚI MỖI GIÁ TRỊ MUA HÀNG
100,000,000 VND CÁC SẢN PHẨM TBVS
THUỘC BST MANCHESTER UNITED

NHẬN
NGAY

1 áo đấu
Manchester United
mùa mới nhất

CÁCH THỨC THAM DỰ
• Sau khi chốt đơn hàng và đặt cọc, khách hàng sẽ được nhận áo đấu Man Utd theo giá trị đơn hàng. Khách hàng nhận
quà tặng ngay tại showroom mua hàng.
• Chương trình áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
• Giải thưởng không quy thành tiền mặt hoặc giảm giá vào đơn hàng

210 mm

210 mm

Sắc đỏ được lựa chọn cẩn thận để dùng cho
tay chỉnh và bộ điều khiển giúp thu hút sự chú
ý của người sử dụng và trực quan hóa chỉ báo
nhiệt độ. Tiêu ngữ mang tính biểu tượng của
Manchester United được lồng ghép tinh tế vào
các sản phẩm, tạo nên sự độc đáo cho dù bạn
chọn một sản phẩm riêng biệt để đưa ra một
thông điệp nhẹ nhàng, hay muốn thể hiện một
tuyên bố mạnh mẽ cho toàn bộ phòng tắm của
mình.

29.7 mm

Bộ sưu tập Manchester United với lớp bề mặt mạ đen bóng và đen mờ từ
KOHLER mang sự hứng khởi & di sản nổi tiếng của câu lạc bộ vào không
gian nội thất, dù bạn là người hâm mộ bóng đá hay nhà thiết kế nội thất.

210 mm

210 mm

BỘ SƯU TẬP MANCHESTER UNITED
VÒI NƯỚC

*

COMPONENTS
Vòi chậu rửa, tay chỉnh màu đen
77958 T-4AMU-BL

*

COMPONENTS
Thân vòi chậu rửa,
thiết kế dạng ruy băng
77968 T-MU-BL

*

COMPONENTS
Vòi chậu rửa, tay chỉnh màu đỏ
77958T-4AMU-BLR

*

COMPONENTS
Thân vòi chậu rửa,
thiết kế dạng thẳng hàng
77969 T-MU-BL

*

COMPONENTS
Vòi chậu rửa cao, tay chỉnh màu đen
77959 T-4AMU-BL

*

COMPONENTS
Tay chỉnh màu đen
77990 T-8MU-BL

*

COMPONENTS
Vòi chậu rửa cao, tay chỉnh màu đỏ
77959 T-4MU-BLR

*

*

*

*

COMPONENTS
Thân vòi chậu rửa, thiết kế dạng ống
77967 T-MU-BL

MODULO
Bộ van và mặt nạ điều khiển
sen tắm và vòi bồn tắm âm tường
(tay chỉnh màu đen)
78021 T-4AMU-BL

MODULO
Bộ van và mặt nạ điều khiển
sen tắm và vòi bồn tắm âm tường
cảm biến nhiệt
(tay chỉnh màu đen)
78024 T-8MU-BL

MODULO
Bộ van và mặt nạ điều khiển
sen tắm và vòi bồn tắm âm tường
(tay chỉnh đỏ & đen)
78021 T-4AMU-BLR

MODULO
Bộ van và mặt nạ điều khiển
sen tắm và vòi bồn tắm âm tường
cảm biến nhiệt
(tay chỉnh đỏ & đen)
78024 T-8MU-BLR

COMPONENTS
Thân vòi bồn tắm, thiết kế dạng ống
77985 T-BL

ĐẦU SEN TRÒN KATALYST AIR 10"
18359 T-CL-BL

TAY SEN GẮN TƯỜNG 15”
15396 T-B-BL

TAY SEN GẮN TRẦN 5”
15398 T-B-BL

THANH TRƯỢT
8524 T-BL

COMPONENTS
Tay chỉnh màu đen & đỏ
77990 T-8MU-BLR

*

COMPONENTS
Thân vòi bồn tắm,
thiết kế dạng thẳng hàng
77987 T-BL

*

RAINDUET
Sen cầm tay 3.0
R24717 T-MU-BL

*

29.7 mm
COMPONENTS
Thân vòi bồn tắm,
thiết kế dạng ruy băng
77986 T-BL

*

CHALICE
Chậu rửa tròn
14800 T-7

DÂY SEN
11628 T-BL

COMPONENTS
Mắc treo sen
24028 T-BL

COMPONENTS
Đầu nối cấp nước dây sen
20263 T-MU-BL

*

COMPONENTS
Mặt nạ thanh trượt
20214 T-BL

*

COMPOSED
Cây sen cảm biến nhiệt 3 chiều
(tay chỉnh màu đen)
73111 T-7MU-BL

COMPOSED
Cây sen cảm biến nhiệt 3 chiều
(tay chỉnh đỏ & đen)
73111 T-7MU-BLR

DTV MODE
Bộ điều khiển 2 chiều
23774 T-7-BL

DTV MODE
Nút nhấn điều khiển
23778 T-BL

(*) Có Logo Man Utd

*

PHỤ KIỆN

*

S TAGES
Khay 300mm
27366 T-7

S TAGES
Bình đựng xà phòng
27360 T-MU-BL

COMPONENTS
Vòi bồn tắm đứng,
tay chỉnh màu đen
77984 T-4MU-BL

VOLUTE
Bồn tắm gang tráng men 1.5M
(bao gồm bộ xả)
23746T-7

VOLUTE
Bồn tắm gang tráng men 1.7M
(bao gồm bộ xả)
23747T-7

VOLUTE
Bồn tắm gang tráng men 1.5M
(bao gồm bộ xả và tay vịn)
23746T-GR-7

VOLUTE
Bồn tắm gang tráng men 1.7M
(bao gồm bộ xả và tay vịn)
23747T-GR-7

(*) Có Logo Man Utd

BỒN TẮM

VÁCH PHÒNG TẮM ĐỨNG

(*) Có Logo Man Utd

COMPONENTS
Vòi bồn tắm đứng,
tay chỉnh đỏ & đen
77984 T-4MU-BLR

S TAGES
Hộp đựng vật dụng
27364 T-MU-7

(*) Có Logo Man Utd

*

*

*
COMPONENTS
Sen cầm tay và tay chỉnh
77989 T-8AMU-BL

S TAGES
Khung 300mm
27353 T-BL

*

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng,
1 vách 1 cửa, dày 10mm,
bản lề dạng thanh dọc
701799T-IC-2BL

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng,
2 vách 1 cửa, dày 10mm,
bản lề dạng thanh dọc
701801T-IC-2BL

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng, chữ L
2 vách 1 cửa, dày 10mm
bản lề dạng thanh dọc
701803T-IC-2BL

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng,
1 vách 1 cửa, dày 10mm,
bản lề dạng kẹp
701800T-IC-2BL

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng,
2 vách 1 cửa, dày 10mm,
bản lề dạng kẹp
701802T-IC-2BL

COMPONENTS
Cửa kính phòng tắm đứng, chữ L
2 vách 1 cửa, dày 10mm,
bản lề dạng kẹp
701805T-IC-2BL

HỌA TIẾT MAN UTD TRÊN KÍNH
1342049

*

(*) Có Logo Man Utd

