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เพซ ประกาศใช้ นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดในโครงการ นิมิต หลังสวน
มั่นใจลูกค้ าได้ รับสิ่งที่ดีสุดเพื่อการพักอาศัยระดับไฮเอนด์ อย่ างแท้ จริง
• ระบบ Sovent จากสวิสเซอร์ แลนด์ ของเกเบอริท เป็ นนวัตกรรมเปี่ ยมประสิทธิภาพ โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านระบบท่ อน้าทิ้งและสุขภัณฑ์ ระดับโลก
• นิมิต เป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ แห่ งแรกและแห่ งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ นวัตกรรมการจัดการน้า
สาหรั บตึกสูงนี้
• โซลูชั่นขนาดกะทัดรั ดติดตั้งง่ าย ช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายพร้ อมเพิ่มพื้นที่ใช้ สอย บริหารจัดการง่ าย สะดวกสบาย
ไร้ ปัญหามอบความหรู หราอย่ างแท้ จริง
• ทนทานกว่ าระบบทั่วไปถึง 10 เท่ า ลดเสียงรบกวนและลดปั ญหาการซ่ อม เพิ่มมูลค่ าการลงทุนของ
ลูกบ้ านในระยะยาว
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย: 21 กันยายน 2561 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ PACE บริษัทผู้นา
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับลักชัวรี่ของไทย แถลงว่า บริ ษัทฯได้ ลงทุนใช้ นวัตกรรมท่อน ้าทิ ้งเปี่ ยมประสิทธิภาพล่าสุด คือ Geberit
Sovent ในการก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับเวิลด์คลาส นิมิต หลังสวน โดยนวัตกรรมสุดยอดนี ้ได้ รับเลือกใช้ ในโครงการทีพ่ กั อาศัย
และโรงแรมระดับห้ าดาวในยุโรปและอเมริ กา และนิมิต หลังสวน นับได้ ว่าเป็ นโครงการที่พกั อาศัยแรกและโครงการเดียวในประเทศ
ไทยที่เลือกใช้ ระบบจัดการนา้ จดสิทธิบัตรนี ้
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพซมุง่ มัน่
นาเสนอที่พกั อาศัยเปี่ ยมคุณภาพและตอบโจทย์เรื่ องความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวให้ แก่ลกู ค้ า โดยเราสรรหานวัตกรรมทรงประสิทธิภาพ
และแนวคิดใหม่ๆจากทัว่ โลกที่มอบความสวยงามและมีความง่ายต่อการใช้ งานในชีวิตประจาวัน เช่น เดียวกับการลงทุนเลือกระบบน ้าทิ ้ง
Geberit Sovent เพราะเป็ นระบบที่สนองตอบความตังมั
้ น่ และวิสยั ทัศน์ของเราในการมอบบ้ านที่ดที ี่สดุ แก่ลกู ค้ าคนสาคัญของเพซ”
ระบบ Sovent ของเกเบอริ ท เป็ นระบบน ้าทิ ้งสาหรับอาคารสูงทีม่ ีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม ช่วยให้ การออกแบบพื ้นที่อยูอ่ าศัยสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ สงู สุด อีกทังยั
้ งเป็ นสิทธิบตั รเฉพาะของเกเบอริ ท ปั จจุบนั ได้ มกี ารใช้ ระบบนี ้ในส่วนคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ และโรงแรมห้ าดาวทังใน
้
ยุโรปและอเมริ กาเหนือ อาทิเช่นโรงแรมฮิลตัน, Maastoren Rotterdam เนเธอร์ แลนด์, The Bosco Verticale อิตาลี และ Bella Sky เดนมาร์ ค
เป็ นต้ น
ระบบ Sovent ของเกเบอริ ทในโครงการ นิมติ หลังสวน ช่วยเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอย ลดเสียงรบกวนเมื่อเทียบระบบน ้าทิ ้งแบบเดิมทีเ่ ชื่อมกับของ
เพื่อนบ้ านทังด้
้ านบนล่างและห้ องที่ติดกัน ช่วยลดพื ้นทีใ่ นช่องเซอร์ วิสและช่วยขจัดปั ญหาน ้ารั่วลงไปห้ องด้ านล่าง ทาให้ การบริ หารจัดการ
และการซ่อมแซมทาได้ ภายในยูนติ หรื อเรี ยกว่า Self-Contained และเป็ นทางเลือกที่ไม่เพิม่ ค่าใช้ จา่ ยให้ กบั เจ้ าของบ้ าน อีกทังมี
้ การติดตังที
้ ่
เรี ยบร้ อย ทาให้ ระบบ Sovent สามารถเพิ่มคุณค่าให้ กบั การลงทุนในระยะยาว ทาให้ ที่อยูส่ วยงามดูแลง่ายตอบโจทย์ความเป็ นทีพ่ กั อาศัย
ระดับไฮเอนด์อย่างแท้ จริ ง
“เกเบอริ ทมีความภูมใิ จที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นหนึง่ ในระบบสาคัญเพือ่ เติมเต็มและตอบโจทย์ ปรัชญาในการรังสรรค์และนาเสนอมาตรฐานในการ
อยูอ่ าศัยที่ยอดเยี่ยมที่สดุ แก่ลกู ค้ าของเพซ“ กนกศรี ปคุณวรกิจ ผู้จัดการส่ วนงานประเทศไทย บริษัทเกเบอริท กล่าว “ด้ วยความ
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ร่วมมือโดยการใช้ ระบบน ้าทิ ้ง Sovent ที่ โด่งดังไปทัว่ โลกของเรา จะทาให้ โครงการ นิมติ หลังสวน จัดได้ วา่ เป็ นโครงการที่พกั อาศัยทรงคุณค่า
ระดับแนวหน้ าของประเทศไทย คุ้มค่าในการลงทุนและอยูอ่ าศัย”
โดยฟี เจอร์ อื่นๆของโครงการที่จะเพิ่มมูลค่าในระยะยาวของโครงการ นิมิต หลังสวน ประกอบด้ วย กระจกอินซูเลท หรือ Insulated Glass
Unit ซึง่ เป็ นกระจกที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกันแสงอาทิตย์กนั ความร้ อนและเสียง ทาให้ ผ้ พู กั อาศัยประหยัดค่าไฟ นอกจากนันแล้
้ ว นิมิต
หลังสวนยังใช้ แอร์ ระบบ VRV Water Cooled Package หรื อระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึง่ สามารถวางคอนเดนซอร์ ไว้ ในตัวอาคาร มอบ
ความยืดหยุน่ ในการออกแบบห้ อง และเป็ นระบบที่เหมาะกับพื ้นผิวอาคารที่มีความครีเอทีฟ และทาให้ ลกู บ้ านสามารถใช้ ระเบียงได้ อย่าง
เต็มที่
นิมิต หลังสวน เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ กรรมสิทธ์ฟรี โฮลด์ ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองบนทาเลถนนหลังสวน พร้ อมขนาดพื ้นที่
โครงการรวมกว่า 2 ไร่ ติดสวนลุมพินีและมีมลู ค่าโครงการประมาณ 8 พันล้ านบาท ประกอบด้ วยเรสซิเดนซ์ทงหมด
ั้
178 ยูนิต ขนาดตังแต่
้ 78
- 640 ตารางเมตร ปั จจุบนั โครงการ นิมิตหลังสวน มียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 90 ซึง่ คิดเป็ นมูลค่า 6.914 พันล้ านบาท โดยขณะนี ้โครงการอยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง และคาดว่าจะสามารถสร้ างถึงชัน้ 50 ภายในปลายปี นี ้
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ทเี่ พซก่อสร้ างสาเร็จและปิ ดการขายเรี ยบร้ อยแล้ วประกอบด้ วย โครงการไฟคัส เลน ศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ
โครงการแลนด์มาร์ คมหานคร ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างอีก 3 โครงการโดยมีมลู ค่ารวมกันทังหมดกว่
้
า 1.5 หมื่นล้ านบาท
โดยโครงการทีม่ ีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ ได้ แก่ 1) เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มียอดแบ็คล็อค 2.062 พันล้ าน
บาท และมียนู ิตรอขายอีก 301 ล้ านบาท คาดว่าจะสามารถโอนห้ องที่เหลือทังหมดได้
้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2018 2) โครงการมหาสมุทร วิลล่า
มียอดแบ็คล็อค 649 ล้ านบาท และมีวิลล่ารอขายมูลค่าประมาณ 3.095 พันล้ านบาท และ 3) โครงการนิมิต หลังสวน มียอดขายแล้ วกว่า 90
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นยอดแบ็คล็อคคิดเป็ นมูลค่า 6.914 พันล้ านบาท และห้ องชุดรอขายมูลค่าประมาณ 1.086 พันล้ านบาท และ 4) โครงการ วินด์
เชลล์ นราธิวาส มียอดแบ็คล็อค 792 ล้ านบาท และมีห้องชุดรอขายอีกมูลค่าประมาณ 2.208 พันล้ านบาท โดยทังโครงการนิ
้
มิต หลังสวน
และ โครงการวินด์เชลล์ คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและสามารถโอนและรับรู้รายได้ ภายในปี 2562
xxx
เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการให้ บริการระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้ านไลฟ์ สไตล์และการบริการ ด้ วยเอกลักษณ์
ด้ านการออกแบบระดับโลก ทาให้ เพซสร้ างสรรค์โครงการที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องคนเมือง บริษัทฯ ยังบุกเบิกธุรกิจรีเทลด้ วยการขยายอาณาจักรแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มดีน แอนด์ เดลูก้าทัว่ โลก เพซเป็ นบริษัทที่ได้ รับการยอมรับถึง
คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ทังโครงการที
้
่พกั อาศัยระดับรางวัล และสาขาทีด่ าเนินงานในทาเลชันน
้ าทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพซ : www.pacedev.com
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน
PACE: ฝ่ ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โทร 02-118-9599 อีเมล์ pr@pacedev.com
เกี่ยวกับบริษัทเกเบอริท
เกเบอริทกรุ๊ปเป็ นบริษัทชันน
้ าของยุโรปที่ผลิตสินค้ าในหมวดสุขภัณฑ์ ภายใต้ การดาเนินงานในหลากหลายประเทศในยุโรป โดยสินค้ าเหล่านั น้ สามารถเพิ่มคุณค่า
ให้ กบั สุขภัณฑ์และสินค้ าอื่นๆที่เกี่ยวกับห้ องน ้าเรามีฐานการผลิตมากกว่า 30 แห่ง โดยอยูน่ อกยุโรป 6 แห่งเกเบอริ ทกรุ๊ปบริษัทตังอยู
้ ท่ ี่ แรพเพอวิล -โจนา ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ปั จจุบนั มีพนักงานกว่า 12,000 คน มีบริษัทอยูท่ วั่ โลกใน 50 ประเทศ มียอดขายในปี 2016 กว่า 2.8 พันล้ าน CHF และได้ รับการจัดอันดับให้ อยู่ 1
ใน 6 ของ SWISS Exchange ตังแต่
้ ปี 2012 โดยหุ้นของเกเบอริทได้ อยูใ่ น SMI (Swiss Market Index)

2

