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เหมาะสำหรับแปสำเร็จรูป
ความหนา 0.4-1.2 มม.

เหมาะสำหรับแปกัลวาไนซ, แปเหล็ก
ความหนา 1.2-2.1 มม.

VDO สาธTต
กาCใชผลTตภัณฑ
สกCู 3 เกลอ

เหมาะสำหรับแปเหล็ก
ความหนา 2.2-6.5 มม.

 โคCงสCางหลังคาเหล็กมีกาCพัฒนาตามยุคสมัย แCกเCT่มเดTมทีเปนกาCนSเหล็กCูปพCCณซึ่งมีความหนาและนeSหนักมากเพื่อCับนeSหนักและพืeนที่กาCใชงาน 
ที่มากของแผนหลังคาเหล็ก โดยนTยมใชในกลุมโCงงานอุตสาหกCCม โกดังสTนคา แตดวยความนTยมที่สูงขึeนของหลังคาเหล็ก เCT่มมีกาCนSมาใชในงานที่หลากหลายขึeน 
CวมถึงกาCใชงานในท่ีพักอาHัย อาคาCบานเCือน ทSใหโคCงสCางท่ีทSหนาท่ีCับแผนหลังคาเหล็กมีกาCพัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมกับกาCใชงาน ในพืeนท่ีท่ีแตกตางกัน 
ซึ่งความแตกตางของโคCงสCางจะอยูท่ีปCะเภทของเหล็กท่ีนSมาใช ดังนีe

สกCูหลังคา
เหล็ก

ความหนาเหล็ก
0.4-1.2 มม.

ความหนาเหล็ก
1.2-2.1 มม.

ความหนาเหล็ก
2.2-6.5 มม.

โครงสราง แปสำเร็จ โครงสราง เหล็กท่ัวไป โครงสราง เหล็กรูปพรรณ

โครงสรางแปสำเร็จ เปนโครงสรางที ่พัฒนามาใหม 
เพื่อตอบโจทยการทำงาน ที่งายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเปนการนำแผนเหล็กมารีดขึ้นรูปตามหลักโครงสราง 
อุตสาหกรรม ทำใหไดแปที่มีน้ำหนักเบา แตสามารถ 
รับน้ำหนักไดดีและมีความแข็งแรง โดยใชไดกับความหนา 
ต้ังแต 0 4 1 2 มม

โครงสรางเหล็กทั่วไป จะมีน้ำหนักที่เบาและบางกวา 
เหล็กรูปพรรณแตยังคง ความแข็งแรงและรับน้ำหนักไดดี 
เชนเดียวกับเหล็กรูปพรรณ โดยจะมีความหนาตั้งแต 
1 2 2 1 มม

โครงสรางเหล็กรูปพรรณ หรือโครงสรางขนาดใหญ 
ซึ ่งตองรับน้ำหนักของแผนหลังคามาก สวนใหญ 
จะเปนการใชเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมีความหนามากกวา 
เหล็กประเภทอ่ืนๆ คือมีความหนาต้ังแต 2 2 6 5 มม

ซีลทรูบลูกันน้ําร่ัวซึมผลิตจากยาง P M t y e e Pro y e e e e 
Mo o er  ทำหนาที ่ก ันรั ่วซึมจากการติดตั ้งแผนหลังคาเหล็กดวย 

สกรูปลายสวานและยังทำหนาที่ เปนฉนวนปองกันไฟฟาสถิตที่เปนสาเหตุ 
ใหเกิดสนิมที่หัวสกรู และแผนหลังคาเมทัลชีท นำมาสูการรั่วซึมของนํ้าฝน



สกCูผลTตจากเหล็กคุณภาพสูง หัวเจาะปลายสวานสามารถเจาะเหล็ก 
ไดรวดเร็วโดยเจาะยVดเหล็กหนาไดสูงถVง 6.5 มม.  ผานกรรมวิธีชุบแข็งและ 
สารเคลือบกันสนิม มีความทนทานตอการเปนสนิมมากกวาชุบสังกะสีทัdวไป 
หัวสกรูมีปกกวางพิเศษ ชวยปองกันการรัdวซVม หัวสกรูมีหลายสีใหเลือก 
เขากับแผนหลังคาทีdใชงาน เกลียวบนออกแบบใหมีความชันเพืdอพับแผนเหล็ก 
ใหเขาไปใตซีลยาง ซีลยางกันรัdวซVม EP M E S True lue นำเขาจาก 
ประเทศออสเตรเลีย คุณสมบัติชวยปองกัน การถายเทประจุไฟฟาไปยังหัวสกรู 
ปองกันไมใหเกิดสนิม อายุการใชงาน 20 ป 

สกรูฟกซ เขียว กอนนำออกจำหนายจะมีการทดสอบสินคาทุกล็อตดวย 
เครืdองทดสอบ เพืdอใหลูกคาสามารถใชงานสกรูฟกซ เขียวไดทุกตัว การทดสอบ 
ประกอบไปดวย การทดสอบความคมของหัวเจาะ การทดสอบการทนสนิมของ
สารเคลือบ ตามมาตรฐาน AS3566

ฟกซ-เขียว สกรูหลังคาเมทัลชีท ยึดสันลอน
แบบสกรู คุณสมบัติ ความหนา

ของเหล็ก

V TE S 10x2”
เจาะยVดแปสำเร็จไดแนนเปนพิเศษ

ระยะยVด 21 34 มม.

เจาะยVดแปสำเร็จไดแนนเปนพิเศษ
ระยะยVด 24 40 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVดไมเกิน 20 32 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVดไมเกิน 17 26 มม. 2.2 6.5 มม.

1.2 2.1 มม.

0.4 1.2 มม.

0.4 1.2 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVด 20 33 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVด 30 40 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVด 35 51 มม.

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ระยะยVด 38 70 มม.

มีรองคายขี้ไม เจาะเร็ว
ยVดกับไมไดแนน ระยะยVดไมเกิน 30 มม.

มีรองคายขี้ไม เจาะเร็ว
ยVดกับไมไดแนน ระยะยVดไมเกิน 40 มม.

V TE S 10x21/4”

ST 1 12x2”

12x40 มม.

12x48 มม.

12x55 มม.

12x65 มม.

12x85 มม.

12x50 มม.

12x65 มม.

แปกัลวาไนซ

2.2 6.5 มม.

ฟกซ-เขียว สกรูหลังคาเมทัลชีท ยึดทองลอน
แบบสกรู คุณสมบัติ ความหนา

ของเหล็ก

10x30 มม.

เจาะยVดไมไดแนน
ใชงานติดผนังกับโครงไม

เจาะยVดแปเหล็กไดแนน
ใชงานติดตั้งผนัง 4.5 มม.

10x20 มม.

10x20 มม.

10x16 มม.

ฟกซ-เขียว สกรูหลังคาเมทัลชีท
แบบสกรู คุณสมบัติ

ใชยVดแผนเมทัลชีทกับแผนเมทัลชีท
งานครอบ15x20 มม.

CะบบกาCทดสอบคุณภาพสTนคา

Salt Sprey Test Kesternich Driling Machine

ฟกซ-เขียว สกรูปลายสวานยึดหลังคาเหล็ก
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สกรูปลายสวานโปรฟาสท หัวเจาะคมทุกตัว เจาะลงชัวรทุกคร้ัง 
มีใหเลือกตามการใชงานสำหรับเจาะยVดโครงเหล็กหรือโครงไม พรอมทั้ง 
สกรูหัวสีสำหรับติดตั้งหลังคา ซVdงมีสีทีdเขากับแผนหลังคากระเบื้อง 
และเมทัลชีท สีติดแนน ทนทานตอการขูดขีด
สะดวกใชงานงาย เบาแรงชาง สังเกตไดที d
กลองสีขาวคาดสมและสัญลักษณ P  ทีdหัวสกรู

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก

ขนาด # 8x2” แปสำเร็จ
ขนาด # 8x2.5” แปสำเร็จ

แปสSเC็จ P
ขนาด # 10x55 2”
ขนาด # 10x65 2.5”

ขนาด # 8x2” แปเหล็ก
ขนาด # 8x2.5” แปเหล็ก
ขนาด # 8x3” แปเหล็ก
ขนาด # 8x3.5” แปเหล็ก

แปเหล็ก KS

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใชแรงนอย
รุนปกติหัวเจาะสามารถเจาะยVดเหล็กได 3.2 มม. และรุนพิเศษ TRP ออกแบบพิเศษ
เพืdอเจาะยVดกับแปสำเร็จรูปหนา 0.48  0.6 มม. เจาะยVดไดแนนไมหลวมคลอน

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใชแรงนอย
เจาะยVดแปเหล็กหนาได 3.2 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ สกรูมีปกกวางพรอมดวยซีลยาง
EP M ชวยปองกันการรัdวซVมไดอยางหมดปญหา

สกรูยึดแปสำเร็จรูป

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสวานเจาะเหล็กหนาได
3.2 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ มีใหเลือกใช 2 รุน รุนปกติชุบซิงคและรุน 10x13 pan 500
ทีdสามารถกันสนิมไดถVง 5 เทาดวยสารเคลือบ P -Plus

ขนาด # 10x13 pan 500
ขนาด # 10x13 pan

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู

ขนาด # 10x79 มม. แปไม 3”
ขนาด # 10x90  มม. แปไม 3.5”
ขนาด # 10x105 มม. แปไม 4”

ขนาด #10x79            มม. แปเหล็ก 3”
ขนาด #10x88 P Plus      มม. แปเหล็ก 3.5”
ขนาด #10x95            มม. แปเหล็ก 4”
ขนาด #10x95 500 P Plus  มม. แปเหล็ก 4”
ขนาด #10x125    มม. แปเหล็ก 5”

แปไม

แปเหล็ก

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใชแรงนอย
เจาะยVดแปเหล็กหนาได 6 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ สกรูมีปกกวางพรอมดวยซีลยาง
EP M ชวยปองกันการรัdวซVมไดอยางหมดปญหา มีใหเลือกใช 2 รุน รุนปกติชุบซิงค
และรุนกันสนิม 5 เทา ทีdชุบดวยสารเคลือบ P Plus และมีหัวสีใหเลือกหลากหลาย
เฉดสีตามสีแผนหลังคาชั้นนำทัdวไป

ซีล PDM กันนํ้ารั่ว
ทนทานเกิน 10 ป
สาCเคลือบกันสนTม
พีเอฟ-พลัส PF-Plus
หัวเจาะปลายสวาน
ไมตองเจาะรูนำ

สกCูยึดกCะเบืeองลอนคูเคลือบสาC

CับปCะกันทนสนTม 5 ป

P -Plus
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สกรูซุปเปอรดรายวอลล แทนสกรูดำ

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตบอรด
กับโครงเหล็กหรือโครงไม

สกรูปลายสวานยึดไมฝากับโครงเหล็ก มีปก

สกรูปลายสวานอเนกประสงค หัวบัททอน

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตบอรดกับโครงผนังเบา

สกรูไมฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม ไมมีปก

สกรูแทนรีเวท

คุณสมบัตT
ใชยVดแผนยิปซัมกับโครงคราวผนังเบา หัวเจาะคมและเกลียวทีdออกแบบพิเศษใหงานเจาะ
เบามือและฝงหัวสกรูจมลงในแผนยิปซัมอยางงายดาย

คุณสมบัตT
ใชสำหรับเจาะยVดแผนไฟเบอรซีเมนตกับโครงคราวผนังเบา สามารถฝงหัวสกรูลงบนเน้ือผน
ไฟเบอรซีเมนตบอรดไดในขั้นตอนเดียว ทำใหการติดตั้งแนนหนา เหมาะสำหรับโครงคราว
ผนังเบาหนาไมเกิน 0.6 มม.

คุณสมบัตT
สกรูปลายสวานสำหรับเจาะยVดไมฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม และฝงหัวสกรูลงบนผิวไมฝา
ไดเรียบรอยในขั้นตอนเดียวโดยไมตองเจาะรูนำ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธี
ชุบแข็งทำใหแข็งแรงทนทาน

คุณสมบัตT
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง สำหรับยVดโครงคราว เจาะยVดงาย
สะดวก รวดเร็ว กวาการใชรีเวทแบบเดิม

คุณสมบัตT
สกรูปลายสวานเจาะยVดไมฝากับโครงเหล็กและฝงหัวสกรูใหเลียบลงใตผิวไมโดยไมตอง
เจาะรูนำ แข็งแรงทนทานและกันสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสวานเจาะเหล็กหนาได
3.2 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ สกรูมีปกกวางพิเศษชวยจับยVดวัสดุไดแนบแนน

คุณสมบัตT
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง พรอมสารเคลือบซิงคกันสนิม หัวเจาะ
ปลายสวานสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม ออกแบบมาเพืdอใชยVดโครงเหล็กและโครงไม

ปล
าย

แห
ลม

ปล
าย

สว
าน

ขนาด # 6x3 4”
ขนาด # 6x1”

ขนาด # 6x3 4”
ขนาด # 6x1”

ขนาด # 7x25 มม.
ขนาด # 7x32 มม.
ขนาด # 7x45 มม.

ขนาด # 7x20 มม.
ขนาด # 7x25 มม.
ขนาด # 7x32 มม.

ขนาด # 6x10 มม.

ขนาด # 8x3 4”
ขนาด # 8x1”
ขนาด # 8x1.2”
ขนาด # 8x1.5”

ไมฝา มีปก
ขนาด # 7x25 มม.
ขนาด # 7x32 มม.
ขนาด # 7x45 มม.
ขนาด # 10x40 มม.

แปเหล็ก
ขนาด # 8x1 2
ขนาด # 8x3 4”
ขนาด # 8x1”
ขนาด # 8x1.5”

แปไม
ขนาด # 8x1 2
ขนาด # 8x3 4”
ขนาด # 8x1”

Super Drywall Screw

หัวสกCแูบบพTเHI
ฝงหัวไดลึกกวา

แปไม แปเหล็ก

สกรูยึดคอนกรีต ใชแทนพุกคอนกรีต

ขนาด # 10Gx32 มม.
สามารถรับนํ้าหนักได 300 กิโลกรัม

คุณสมบัตT
สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง เคลือบซิงคกันสนิมออกแบบเพืdอใชยVด
กับคอนกรีต ตองเจาะนSดวยดอกสวานเบอC 4

ไมพื้น มีปก
ขนาด # 8x45 มม.
ขนาด # 8x55 มม.
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แปสำเร็จรูปโปรฟาสท

 แปสำเร็จรูปโปรฟาสท ผลTตจากเหล็กกลาแรงดึงสูง  en le eel 
550/ 330  เคลือบกันสนTมดGย อลูซTงค หรือ กัลGาไนซ นSมาขึ ้นรูป 

ดGยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามโปรไฟลที่ผานการออกแบบตามหลักGTHGกรรม 
ทSใหมีคGามแข็งแรงในขณะท่ีมีนiา้หนักเบา ผนGกดGยคุณสมบัตTของแรงดึงสูงทSให 
ชางผูใชงานเมื่อตTดตั้งแลGสามารถขึ้นไปยืน เหยียบบนแปสSเร็จไดโดยไมแอน 
จนเสียรูปเหมือนกับการใชเหล็กรูปพรรณ

ภาพหนาตัดแปโปCฟาสท

Steel

Aluminium / Zinc Coating

ภาพแสดงชัeนสาCเคลือบ ภาพหนาตัดโปCฟาสท

ผลทดสอบความทนทาน

ภาพกาCทดสอบCับนํeาหนัก
ที่สถาบันเทคโนโลยีพCะจอมเกลาฯ ลาดกCะบัง

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท สามารถรับนํ้าหนักของแผนหลังคา
ทีdนำมาติดต้ัังและมีการใหตัวตามมาตรฐานทำใหไมเกิดปญหา
รัdวไหลจากปญหาแปแอนตัว
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PRO 200

PRO 150

PRO 120

PRO 200G

PRO 150G

PRO 120G

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

ลอนคูใชตTดตัeงแผน

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 1 มม.

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 0.55 มม.

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 0.48 มม.

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 1 มม.

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 0.55 มม.

แปสSเC็จCูปโปCฟาสท หนา 0.50 มม.

กCะเบืeอง
คอนกCีตใชตTดตัeงแผน

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

กCะเบืeอง
คอนกCีตใชตTดตัeงแผน

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

ลอนคูใชตTดตัeงแผน

กCะเบืeอง
คอนกCีตใชตTดตัeงแผน

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

กCะเบืeอง
คอนกCีตใชตTดตัeงแผน

เมทัลชีทใชตTดตัeงแผน

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1.5 เมตร

เคลือบกันสนิมดวย อลูซTงค
ความยาว 6 เมตC

เคลือบกันสนิมดวย อลูซTงค
ความยาว 6 เมตC และ 4 เมตC

เคลือบกันสนิมดวย อลูซTงค
ความยาว 6 เมตC และ 4 เมตC

เคลือบกันสนิมดวย กัลวาไนซ
ความยาว 6 เมตC

เคลือบกันสนิมดวย กัลวาไนซ
ความยาว 6 เมตC และ 4 เมตC

เคลือบกันสนิมดวย กัลวาไนซ
ความยาว 6 เมตC และ 4 เมตC

ชวยประหยัดโครงสรางจันทันลงมามากกวา 40% 
ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยาย
และจัดเก็บ

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1 เมตร

ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยายและจัดเก็บ

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1 เมตร

ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยายและจัดเก็บ

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1.5 เมตร

ชวยประหยัดโครงสรางจันทันลงมามากกวา 40% 
ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยาย
และจัดเก็บ

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1 เมตร

ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยายและจัดเก็บ

กาCใชงาน

จุดเดน
การติดตั้งสามารถวางระยะจันทันไดสูงสุด 1 เมตร

ชวยประหยัดคาแรงในการเชืdอม ทาสี สะดวกขนยายและจัดเก็บ
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  แผนสะทอนความรอนคุณภาพสูง 
ทีdผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยลมีคุณภาพดี ไมลามไฟ มีคุณสมบัติในการ 
สะทอนรังสีความรอน ไดสูงถVง 95% จVงสามารถชวยลดความรอน 
ทีdจะเขามาสูตัวอาคารไดมากเปนพิเศษ อีกทั้งแผนสะทอนความรอน 
Foilex ฟอยลเล็กซ  ยังสามารถปองกันความชื้นและการรัdวซVม 
จากหลังคาไดดีเนืdองจากใชกาวประสาน Polyethylene ใยแกวสังเคราะห 
แบบ 3 ทาง ซVdงผนVกอยูภายในระหวางชั้นโครงสรางของแผน 
สะทอนความรอนเพิdมประสิทธิภาพปองกันการหลุดลอก และชวยให 
มีอายุการใชงานทีdยาวนาน

9

ขนาดเล็ก 20 เมตC ขนาดใหญ 60 เมตC
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ดู VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

แผนปดCอยตอโปCฟาสท ดCายเทค พลัส
 เสริมดวยเสนใยไฟเบอร เพื dอเพิ dมความยืดหยุนและความแข็งแรง 
เขาดวยกันชวยใหสามารถดัดและดVงจัดทรงไดโดยไมฉีกขาดงาย สำหรับ 
งานต ิดต ั ้งหล ังคาบ านและอาคารต าง ๆ ใช ป ดรอยต อบร ิ เวณ 
สันของแนวหลังคาสันตะเขอืdน ๆ เพืdอปองกันนํ้ารัdวซVมบริเวณใตสันหลังคา 
ผลิตจากวัสดุที dมีคุณภาพ มีอายุการใชงานทีdยาวนานเพิdมความมัdนใจ 
ในงานติดตั้งหลังคา หมดปญหา รัdวซVมแบบเดิมๆ

กาCใชงาน: 
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

กาCใชงาน: 
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

กาCใชงาน: 
กระเบื้องชนผนัง, 
สันตะเขกระเบื้องแผนเรียบ

กาCใชงาน: 
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

ขนาด 30 x 1000 ซม.

ขนาด 30 x 300 ซม.

ขนาด 20 x 300 ซม.

ขนาด 10 x 300 ซม.

ผนัง

ผนัง

1. แผนปดรอยตอ โปCฟาสท ดCายเทค พลัส 
 ขนาด 28 เซนติเมตร x 3 เมตร
2. สกรู 8x2.5”, สกรู 10x13
3. ขายVด
4. ซีลาย2

4
3

1

แผนยางยืดหยุนตัวดี
ดัดเขากับCูปลอนหลังคาไดงาย
กาวเหนียวยึดตTดแนนไมหลุดCอน
กันนํeาได100%
เสCTมดวยเสนใยไฟเบอCชวยให
แข็งแCงไมฉีกขาด
ทนตอความCอนและCังสี V
มีอายุกาCใชงานยาวนาน
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อินโน คอนสแผนโปรงแสง

 แผนหลังคากันสาดโปCงแสง อTนโน-คอนส ผลิตดวยเทคโนโลยีแบบเดียวกับ 
ที dใชในการผลิตแผนโปรงแสงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยีจาก 
ประเทศนิวซีแลนดไดมาตรฐาน AS NZS 4256.3:2006 ทีdไดรับการยอมรับกวา 
90 ประเทศทัdวโลก ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิต SI จากประเทศอังกฤษ 
ซVdงเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนทีdยอมรับใน 150 ประเทศทัdวโลก 
และไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612 2549 ของประเทศไทย

มาตCฐานกาCผลTต

  เราเปนผูผลิตและจัดจำหนายวัสดุอุปกรณกอสราง สำหรับงานหลังคาทั้งในกลุมของ 
งานอุตสาหกรรม และ งานบานเรือน ภายใตแบรนด “โปรฟาสท”
   ในกลุมงานหลังคาโปรงแสงเราไดนำเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย จากประเทศนิวซีแลนด 
คือระบบ C P Technolo y ซVdงเปนการผลิตแผนโปรงแสง ดวยกระบวนการ ทีdทำใหแผนแหงตัวสมบูรณ 

ตั้งแตในไลนการผลิตดวยความรอน จVงทำใหไดแผนโปรงแสงทีdผลิตออกมาผิวเรียบไมเปนคลืdน 
กระจายแสงไดดี ไมมีฟองอากาศภายในแผน มีการเปลีdยนแปลงของสีนอย ทำใหไดแผนโปรงแสง 
ทีdมีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานไดมาตรฐาน

บCTIัท อTนโน-คอนส ปCะเทHไทย  จSกัด

 แผนโปรงแสงทีdผลิตจากเรซิ dนที dเสริมความแข็งแรงดวย 
เสนใยแกวปนเปนเสนละเอียดปดทับดวยชั้นฟลมปองกัน V 
เมืdอรวมกันแลว ทำใหไดวัสดุหลังคาทีdมีความแข็งแรง ทนทาน 
มีความยืดหยุนและแสงสามารถสงผาน เปนอยางดี

แผนโปCงไฟเบอCกลาส คืออะไC?

คุณลักIณะและปCะโยชนในกาCใชงาน

แสงกCะจายตัวสม่Sเสมอ
แสงที่ผานแผนโปรงแสง อินโน-คอนส จะฟุงกระจายไมเปนลำแสง ทำใหแสงสวาง 
สองไดอยางทั่วถึง

แข็งแCงทานทาน อายุกาCใชงานยาวนาน
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส แข็งแรงทนทานไมกรอบแตก ผลิตไดตามมาตรฐาน 
แข็งแรงกวาแผนโปรงแสงไฟเบอรกลาสทั่วไปในทองตลาด อายุการใชงานยาวนาน 
ไมกรอบแตก ไมเกิดคราบบนผิวแผน

ปองกันCังสี V
แผนโปรงแสงทุกรุนของ อินโน-คอนส มีการเคลือบผิวดวยช้ันฟลมปองกันรังสี  คุณภาพสูง 
และเรซิ่นชนิดพิเศษที่ชวยซึมซับรังสี  ทำใหสามารถปองกันรังสี  ไดมากถึง 99% 
เปนการปกปองคนภายในอาคาร รวมไปถึงสิ่งของตางๆ ไมใหถูกทำลายจากรังสี 

เทคโนโลยีสะทอนความCอน
แผนโปรงแสงรุนเดียวในทองตลาดท่ีสามารถ สะทอนความรอนได โดยเทคโนโลยีการสะทอน 
ความรอนจะมีอยูในแผนโปรงแสงรุน คูลรูฟ

KG

นeSหนักเบา
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย ขนยายสะดวก

ไดCับแสงธCCมชาตTชวยปCะหยัดพลังงาน
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส ชวยใหแสงสามารถสองเขามาในตัวอาคาร ทำใหดูโปรง 
ไมมืดทึบ ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในเวลากลางวัน

เสนใยไฟเบอรกลาสเสนใยไฟเบอรกลาส
ชั้นฟลมปองกัน ยูวีชั้นฟลมปองกัน ยูวี

เรซิ่นเรซิ่น
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ความกวางของแผน
ความหนา
ความสูงลอน
ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี
สะทอนยูวี
ความยาว
นํ้าหนักแผน ตร.ม.

1.05 เมตร
1.5 มิลลิเมตร
25 มิลลิเมตร
1.2 เมตร
Exo Set VAS+
99%
3, 6, 12 เมตร
2400 กรัม

1000 มม.
1050 มม.

25 มม.
250 มม.

ระยะแป
สูงสุด 1.2 ม.

ความยาวมาตรฐาน
3, 6, 12 ม.รัศมีการดัดโคง

6 ม.   

ขอมูลทางเทคนTคแผนโปCงแสง คูลCูฟ

สีแผนโปCงแสง คูลCูฟ

ขอมูลแผนโปCงแสง คูลCูฟ
เทคโนโลยีกาCสะทอนความCอน
 ผสมสารสะทอนความรอน Solar Re lect Technolo y 
ที dชวยใหความรอนถูกสะทอนออกไม เขาสูตัวอาคาร 
สามารถลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศไดเปน 
อยางดี

ภาพขยาย
สาCสะทอนความCอนที่ผTวแผน

สาCเคลือบแบบพTเHIเพT่มความทนทาน
 ชั้นเคลือบเจลคุณภาพสูงออกแบบมาใหใชกับโรงงาน 
อุตสาหกรรม ทีdมีความทนทานเปนพิเศษมีความหนา 100 
ไมครอน ชวยสะทอนความรอน 47% และทำใหแผนโปรงแสง 
มีอายุการใชงานยาวนานภาพขยาย

ชัeนเคลือบเจลโคท

Gel-Coat EXO SET 205

100 Micron

SPF Hybrid Solar Protection

UVIC Coating Protection

Resin + FiberglassUV Absorber Plus (UVAS
+
) 

30 Micron

เรซิdนผลิตจากโพลีเอสเตอรคุณภาพสูง 
ทำใหแผนมีความแข็งแรงสูงเพิdมสาร 
V Absorber เพืdอชวยซVมซับรังสี V 

ไมใหผานลงมาได

ชั้นฟลมทีdมีความหนาและเหนียว 
มีคุณสมบัติสะทอนรังสี V 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชั้นเรซิdนพิเศษและเทคโนโลยี
สะทอนความรอน

Resin + Fiberglass
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ความกวางของแผน
ความหนา
ความสูงลอน
ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี
สะทอนยูวี
ความยาว
นํ้าหนักแผน ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
11 มิลลิเมตร
1 เมตร
VIC VAS
99%

3, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

ขอมูลทางเทคนTคแผนโปCงแสง มTนT โกลด
สีแผนโปCงแสง มTนT โกลด

ขอมูลแผนโปCงแสง มTนT โกลด

ระยะแป
 1 ม.

ความยาวมาตรฐาน
3, 6, 12 ม.

1000 มม.
1050 มม.

33 มม.
11 มม.

P01 สีชมพู P02 สีสมอTฐ P03 สีเพTCล P04 สีเขียวมCกต P05 สีเขียวทะเล

แสงสองผาน 16% แสงสองผาน 37% แสงสองผาน 53% แสงสองผาน 23% แสงสองผาน 42%

P06 สีเขียวหยก P07 สีฟานeSทะเล P08 สีฟาคCาม P09 สีฟาใส P10 สีไอซที

แสงสองผาน 50% แสงสองผาน 26% แสงสองผาน 30% แสงสองผาน 60% แสงสองผาน 18%

P11 สีชาเขม P12 สีคCีม P13 สีนTล P14 สีเทา P15 สีนeSเงTนทะเลลึก

แสงสองผาน 26% แสงสองผาน 46% แสงสองผาน 13% แสงสองผาน 10% แสงสองผาน 10%

P16 สีสมดTนเผา P17 สีมวง

แสงสองผาน 23% แสงสองผาน 11%

UV Absorber (UVAS) 

UVIC Coating Protection

Resin + Fiberglass

30 Micron

เรซิdนผลิตจากโพลีเอสเตอรคุณภาพสูง 
ทำใหแผนมีความแข็งแรงสูงเพิdมสาร 
V Absorber เพืdอชวยซVมซับรังสี V 

ไมใหผานลงมาได

ชั้นฟลมทีdมีความหนาและเหนียว 
มีคุณสมบัติสะทอนรังสี V 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รัศมีการดัดโคง
2 ม.   
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1000 มม.
1050 มม.

25 มม.
250 มม.

ระยะแป
สูงสุด 1.2 ม.

ความยาวมาตรฐาน
3, 6, 12 ม.

ความกวางของแผน
ความหนา
ความสูงลอน
ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี
สะทอนยูวี
ความยาว
นํ้าหนักแผน ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
25 มิลลิเมตร
1 เมตร
VIC VAS
99%
3, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

ความกวางของแผน
ความหนา
ความสูงลอน
ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี
สะทอนยูวี
ความยาว
นํ้าหนักแผน ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
16.5 มิลลิเมตร
1 เมตร
VIC VAS
99%
3, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

ขอมูลแผนโปCงแสง เจCูฟ

ขอมูลทางเทคนTคแผนโปCงแสง เจCูฟ

ขอมูลแผนโปCงแสง เอ็นเวฟ

ขอมูลทางเทคนTคแผนโปCงแสง เอ็นเวฟ

รัศมีการดัดโคง
6 ม.   

ระยะแป
สูงสุด 1.2 ม.

ความยาวมาตรฐาน
3, 6, 12 ม.

รัศมีการดัดโคง
9 ม.   

สีเพTCล

แสงสองผาน
53%

สีเทาเขม

แสงสองผาน
10%

สีเทา

แสงสองผาน
10%

สีนํeาเงTนทะเลลึก

แสงสองผาน
10%

สีมวง

แสงสองผาน
11%

สีคCีม

แสงสองผาน
46%

สีสมดTนเผา

แสงสองผาน
23%

เฉดสีพTเHI สั่งผลิต 300 เมตร ขึ้นไป

12% 28% 52%

J1 สีขาว J2 สีเทา J3 สีนTล J4 สีไอซที

J5 สีนeSเงTนทะเลลึก

แสงสองผาน

J6 สีฟาทะเล

แสงสองผาน

J7 สีเขียวหยก

แสงสองผาน

แสงสองผาน
60%

แสงสองผาน
12%

แสงสองผาน
12%

แสงสองผาน

169 มม.

62 มม.
16.5 มม.

1000 มม.
1050 มม.
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HYBRID SEALANT

SILICONE SEALANT

ACRYLIC SEALANT

ADHESIVE

ไฮบCTด ยาแนว ทนยูวี ทาสีทับได

ซTลTโคน กันCั่วซึม ใชงานภายนอก

อะคCTลTก ซีลCอยตอ ซอมCอยแตกCาว ใชภายในอาคาC

กาวตะปู



SILICONE

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-2000

Sx-2000
ซิลิโคน 100% 
Silico e Seala t

คุณสมบัติ
 ทนทานตอรังสียูวี 
 ไมเกิดสนิมกับโลหะ
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมเกิดการหดตัว
 100% ซิลิโคน
 การยึดเกาะสูง
 ทนความรอนสูงสุด 150lc
 ทนตอสภาพอากาศภายนอก

การใชงาน
 งานหลังคาไฟเบอรกลาส
 งานอุตสาหกรรมหองเย็น
 งานกระจกกรอบอะลูมิเนียม
 งานหลังคาเมทัลชีท
 งานตูคอนเทนเนอร
 งานกระจกรถยนต
 งานตูปลา  ตูโชว

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300 
SILICONE SILICONE

SILICONE

SILICONE

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-7000

Sx-7000
ซิลิโคนแรงยึดเกาะสูง
ยืดหยุนตัว ±50%

คุณสมบัติ
 ทนทานตอรังสียูวี 
 ไมเกิดสนิมกับโลหะ
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมเกิดการหดตัว
 100% ซิลิโคน
 มีความยืดหยุนสูง ±50%
 ทนสภาพอากาศภายนอก
 Low C

การใชงาน
 งานยาแนวงานกระจก

 ของตึกอาคารสูง
 งานซีลกรอบหนาตางประตู

 ภายนอกอาคาร
 งานระบบโครงสรางวิศวกรรม
 งานติดตั้งไฟเบอรกลาส
 งานแผนโปรงแสง
 ซีลเฟรมอะลูมิเนียมกับกระจก

ปริมาณสุทธ ิแบบSausage 600 

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 

ACRYLIC

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-4000

Sx-4000
ซิลิโคนใชงานทั่วไป
ชนิดแหงตัวเร็ว

คุณสมบัติ
 การยึดเกาะดี
 ยืดหยุนตัวดี
 แหงตัวไว
 ทนอุณหภูมิสูง
 ทนตอสภาพอากาศภายนอก

การใชงาน
 งานกระจก อะลูมิเนียม
 งานหลังคาไฟเบอรกลาส

 ไมมีแผนเมทัลชีท
 งานอุดรอยตอทั่วไป
 งานตูปลาขนาดเล็ก
 งานอเนกประสงค

  แหงตัวเร็ว

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 280 

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-1200

Sx-1200
ซุปเปอร อะคริลิค
ความยืดหยุนตัวสูงถึง
±25%

คุณสมบัติ
 มีความยืดหยุนตัว ±25%
 สามารถทาสีทับได

การใชงาน
 เก็บงานบัวพื้นบันได
 เก็บงานบัวพื้นกับพื้นลามิเนต
 เก็บงานบันไดลูกตั้งลูกนอน
 เก็บงานเขามุมฝายิปซั่ม
 เก็บงานวงกบอะลูมิเนียม
 เก็บงานบิ้ลตอินกับผนัง
 เก็บงานบัวฝากับผนัง
 เหมาะกับงานภายในเทานั้น

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-8000

Sx-8000
ซิลิโคนยาแนว
แรงยึดเกาะสูงจับฝุนนอย

คุณสมบัติ
 ไมกอใหเกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ
 ทนทานตอรังสียูวี 
 ไมเกิดสนิมกับโลหะ
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมเกิดการหดตัว
 100% ซิลิโคน
 มีความยืดหยุนสูง ±50%
 ทนทานตอสภาพอากาศภายนอก
 Low C

การใชงาน
- รอยตองานอะลูมิเนียมคอมโพสิต 
 ACP
 งานรอยตอหินออน หินแกรนิต 

 หินปูน
 งานหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ

 อยางยิ่งในพื้นที่อุณหภูมิสูง
 รอยตอที่มีการหดหรือขยายตัว
 งานซีลกรอบประตูหนาตาง

ปริมาณสุทธ ิแบบSausage 600 

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-2000s

Sx-2000s
ซิลิโคน 100% 
ไรกรดคุณภาพสูง
ปองกันเชื้อรา

คุณสมบัติ
 มีสารปองกันเชื้อรา
 ทนทานตอรังสียูวี 
 ไมเกิดสนิมกับโลหะ
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมเกิดการหดตัว
 100% ซิลิโคน
 ทนอุณหภูมิสูง

การใชงาน
 งานหองครัว
 งานหองนํ้า
 งานอุตสาหกรรมหองเย็น
 งานตูคอนเทนเนอร

- งานตูปลา  ตูโชว

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300 

15



ACRYLIC

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-1000

Sx-1000
อะคริลิคใชงานทั่วไป

คุณสมบัติ
 สามารถทาสีทับได
 การยึดเกาะดี
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ

การใชงาน
 งานปดรอยแตกราวคอนกรีตภายใน
 งานบิ้วทอินตางๆ
 งานรอยตอวงกบประตู หนาตาง
 เหมาะกับการใชงานภายในเทานั้น

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 460 g  แบบ Sausage 250  และ 600 
ACRYLIC

HYBRID SEALANTHYBRID SEALANT

HYBRID SEALANT

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-888

Sx-888
ไฮบริด ยาแนว
ปองกันเชื้อรา
Crystal Clear Anti-Fungus

คุณสมบัติ
 โปรงใสสูง ใสเหมือนกระจก

- ปองกันเชื้อรา
 ไมจับฝุน
 ไมมีสารระเหยที่เปนอันตราย

- Low VOC

การใชงาน
 งานติดตั้งหองอาบนํ้า
 กระจกกั้นหองนํ้า
 ฉากกั้นอาบนํ้า
 กระจกหองนํ้า
 งานรอยตอกระจก
 งานตกแตงกระจก
 งานตกแตงตอเติม

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300 

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-100

Sx-100
ไฮบริด ยาแนว
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ
- สามารถใชงานในพ้ืนท่ีเปยกช้ืนได
 ความสามาถในการยึดเกาะสูง
 ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
 ทนทานตอรังสียูวี 
 สามารถทาสีทับได

- ปราศจากสารระเหยและไมมีกล่ินฉุน
 ไมบวม ไมเกิดคราบ

- LOW VOC

การใชงาน
 งานรอยตอคอนกรีต
 งานหินออน หินเทียม 

 หินแกรนิต
 ซอมรอยบริเวณหนัง
 วงกบประตู  หนาตาง

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300  แบบ Sausage 380  และ 600 

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-800

Sx-800
ไฮบริด ยาแนว
Crystal Clear for Interior

คุณสมบัติ
 โปรงใสสูง ใสเหมือนกระจก
 ไมจับฝุน
 ไมมีสารระเหยที่เปนอันตราย

- Low VOC

การใชงาน
 งานรอยตอกระจก
 งานตกแตงตอเติมภายใน

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300 

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Eco

ECO
อะคริลิคใชงานทั่วไป

คุณสมบัติ
 สามารถทาสีทับได
 การยึดเกาะดี
 ไมมีกลิ่นรบกวน
 ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ

การใชงาน
 งานปดรอยแตกราวคอนกรีตภายใน
 งานบิ้วทอินอินตางๆ
 งานรอยตอวงกบประตู หนาตาง
 เหมาะกับการใชงานภายในเทานั้น

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 450 g  Sausage 250 

HYBRID SEALANT

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-100-AF

Sx-100-AF
ไฮบริด ยาแนว ปองกันเชื้อรา
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ
- สามารถใชงานในพ้ืนท่ีเปยกช้ืนได
 มีสารปองกันการเกิดเชื้อรา
 ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
 ทนทานตอรังสียูวี 
 สามารถทาสีทับได

- ปราศจากสารระเหยและไมมีกล่ินฉุน
 ไมบวม ไมเกิดคราบ

- LOW VOC

การใชงาน
 งานตูคอนเทนเนอรภายใน
 งานอุตสาหกรรมหองเย็น
 งานกระจกและตู

- งานพื้นที่ในหองนํ้า
 งานกรอบประตูหนาตาง

 ภายในที่ชื้น
 งานหองครัว สุขภัณฑ

 และงานทอ
ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300  Sausage 600 
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อุปกCณเสCTม
ADHESIVE

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-900

Sx-900
กาวสำหรับติดตั้งไมพื้น

คุณสมบัติ
 ยึดเกาะแนน
 ไมบวม ไมเกิดคราบ

- Low VOC
 ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
 ปราศจากสารระเหยและไมมี

 กลิ่นฉุน
 ไมยุบตัว

การใชงาน
 งานติดตั้งไมพื้นบันได
 งานปูพื้นไม
 งานปูกระเบื้องพื้น

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300  Sausage 600 

ADHESIVE

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-700

Sx-700
กาวตะปู

คุณสมบัติ
 ยึดเกาะแนน
 มีความยืดหยุนตัวดี
 ไมกัดสารเคลือบที่ผิววัสดุ
 ไมบวม ไมเกิดคราบ

- Low VOC
 ไมวาบไฟ
 ปราศจากสารระเหยและ

 ไมมีกลิ่นฉุน
 

การใชงาน
 งานติดตั้งกระจกเงา

 กระจกหองนํ้า
 ชั้นวางของในหองนํ้าหรือ

 หองครัว
 งานติดบัวฝา งานบัวพื้น
 งานติดตั้งอุปกรณบิ้วทอิน

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 460 g  แบบ Sausage 300  และ 600 

HYBRID SEALANT

VDO สาธTต
กาCใชงานผลTตภัณฑ

Sx-110

Sx-110
Flowable
Small gap joint

คุณสมบัติ
 เนื้อกาวยาแนวไหลตัวไดลึก

 ยึดเกาะเต็มรองเล็กกวา 1 มม
- Low VOC
 ไมแตกหรือเข็งตัว
 สามารถทาสีทับได

การใชงาน
 รองที่ตองการยาแนว

 ที่มีขนาดเล็กกวา 1 มม
 งานบัวพื้นบันได
 บิ้วอินเฟอรนิเจอร
 คอนกรีตที่ราวมีขนาด

 เล็กกวา 1 มม
 กระเบื้อง
 งานปูกระเบื้องพื้น

ปริมาณสุทธ ิแบบหลอด 300 

ปนยTงยาแนวซอสเซจ
แบบยาว 600 

ปนยTงยาแนวซอสเซจ 2 in 1
แบบสั้น 380 

ปนยTงยาแนวซอสเซจ
ระบบเฟองขับ แข็งแรง เบามือ

(1mm. and above)
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แผนตัด แผนขัด แผนเจียC
Pro uc  y PROFAST

ใบตัด จานทCายหลังออน

หTนเจียCจานทCายหลังแข็ง

ใบตัดไฟเบอC

ใบตัดเพชC

14”

สำหรับตัดโลหะ ตัดเหล็ก สำหรับขัดลอกสนิม ใชกับเครื่องหินเจียร
มีลักษณะเบอรหยาบไปละเอียด

ขัดลบรอยเชื่อมเหล็กและสแตนเลส
มีลักษณะเบอรหยาบไปละเอียด

ขัดลบรอยเชื่อมเหล็กและสแตนเลส
มีลักษณะเบอรหยาบไปละเอียด

เปน Ir  Free 
ไมมีสวนผสมของเหล็กสามารถ
ตัดไดทั้งเหล็กและสแตนเลส
ไมทำใหเกิดสนิม

สำหรับตัดกระเบ้ือง คอนกรีต 
อิฐมอญ อิฐบล็อค

16”

ใบตัดไฟเบอร 4”

ธรรมดา 4” เทอรโบ 4”

40 60 80

100 120

40 60

80 100

120 150

180 240

หินเจียรบาง 4” 2X6 หินเจียรหนา 4” 6X16

320

หินเจียรหนา 7” 6X22

อุปกCณเสCTมอื่นๆ

180x6x22mm.
7x1/4x7/8”

8,500 rpm.
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แผนใสอินโน-คอนส

 บCTIัท อTนโน-คอนส ปCะเทHไทย  จSกัด เCT่มธุCกTจจากกาCนSเขาสกCูปลายสวาน S l -Drillin  Scr w  มาจSหนายใหกับผูตTดตัeง 
แผนหลังคาเหล็กและดวยความใสใจในคุณภาพสTนคา จึงทSใหสTนคาของเCาไดCับเสียงตอบCับเปนอยางดี ดวยเหตุนี eจึงทSใหเCาไดขยายธุCกTจ 
ในกลุมสTนคาวัสดุกอสCาง และเคมีภัณฑกอสCางออกไปหลายสวน ดังนีe

 เคล็ดลับในกาCพัฒนาองคกCของเCาคือ ใสใจในคุณภาพของสTนคาและกาCใหบCTกาC เCามีทีมผูเชี่ยวชาญในกาCตCวจสอบคุณภาพและพัฒนาสTนคา 
เพื่อตอบสนองความตองกาCของลูกคาและผูใชงาน CวมถึงเCามีทีมงานในกาCสนับสนุนอุปกCณทางกาCขาย มีหนวยบCTกาCเคลื่อนที่สSหCับสนับสนุน 
กาCตลาด ทดลองใชสTนคา มีวTHวกCที่ใหคSปCึกIาดานกาCใชงานผลTตภัณฑอยางถูกตอง มีทีมงานดูแลปCะสานงานกาCสั่งซืeอ มีHูนยกCะจายสTนคา 
ที่ตัeงอยูในภาคตาง ๆ คCอบคลุมกาCจัดสงทั่วปCะเทH ทSใหจัดสงถึงมือลูกคาหCือหนาไซตงานไดอยางCวดเC็วและปCะหยัดคาใชจาย

ปจจุบันเCายังคงพัฒนาสวนที่กลาวมาขางตน เพื่อCักIาCะดับความพึงพอใจของลูกคาและพันธมTตCทางธุCกTจใหดียT่ง ๆ ขึeนไป

 ผลตภณฑ นกลมวสดกอสราง ส หรบอาคารบาน รอน ดยผลตแล จดจ หนาย 
ภาย ตแบรนด ปรฟาสท ซง รา ปน จาแรก นปฏวตการตดตงหลงคาบานพกอาศย 
ดวยสกรจาก ดมท ช ขอ.ป ปลา ซง รา ดน ขอดของสกรส หรบงานหลงคา หลก 
มาปรบ ช พอความรวด รว นการตดตง จนท หนยมแล แพรหลาย นหมชางตดตง 
งานหลงคามาจนถงปจจบน แล ยงมผลตภณฑส หรบงาน ครงสรางหลงคา หลก 
แล ตวบาน ชน แปส รจรป สกรยดแป สกรยด มฝา แผนครอบแหง แผนส ทอนความรอน

 น วลาตอมา รา ดท การขยายธรกจ นสวนของแผนหลงคา ปรงแสง ฟ บอรกลาส 
ส หรบงานอตสาหกรรม นชอแบรนด Topglass ดวย ทค น ลยการผลตทมคณภาพ 
จากปร ทศนวซแลนด ทมปร สบการณการผลตมายาวนานกวา 8็ ป จงท ห 
ราสามารถผลตแผนทมคณภาพ ตามมาตรฐาน ASๆNZS 4้56.3 Client BMP 
No.535535 ท ดรบการยอมรบกวา 9็ ปร ทศทว ลก แล มาตรฐาน มอก. 
ของปร ทศ ทย จงท ห รา ปนทยอมรบจากกลมผ ชงานแล จาของ ครงการ 
นองดวยความตองการ นการ ชแผน ปรงแสงกบอาคารบาน รอนมมากขนปร กอบกบ 
ทค น ลยแล มาตรฐานท ราม ราจงพฒนาผลตภณฑแผนหลงคา ปรงแสงส หรบ 
อาคารบานพกอาศย ภาย ตแบรนด มน กลด คลรฟ จรฟ แล อน วฟ

 รา ดมการขยายฐานสนคามากขน นกลมผลตภณฑยาแนว (Sealantเ ภาย ตแบรนด 
ซล ลกซ รามซล คนแล อ ครลกยาแนวคณภาพสงแล รายง ปนผน  ซลแลนท ฮบรด 
ทค น ลย มาผลตแล จ หนาย ปน จาแรก นปร ทศ ทย จด ดนของผลตภณฑ ฮบรด 
ซลแลนท คอ มมสารพษท ปนอนตรายตอผ ชงาน แล สงแวดลอม ดย ดรบมาตรฐาน 
LEED Qualified ปจจบนผลตภณฑยาแนว Sealex ปนทยอมรบ น ครงการตาง  มากมาย

NEW ZEALAND

แผ�นหลังคาโปร�งแสง เอ็นเวฟแผ�นหลังคาโปร�งแสง เอ็นเวฟ

DESIGN
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02 524 0778 9 20 คูสาย

02-524-2085-7
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