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FRP MOULD GRATING
³Â¦¦³µ¥ÎµÊ Å¢Á°¦r ¨p µÄo ÂÂÁ¨
Å¤n ÁÈ ·¤µ¦´¦n °µµ¦Á¤¸


Email: MKT@CHANCON.CO.TH

Line id: @ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6

No.
ลําด ับที

Description
รายการ

Unit Price per Panel
ราคา/หน่วย/แผ่น

Fiberglass Reinforced Polymer FRP Mould Grating made of Vinyl Food Grade Resin

Cut to order

ั ัด/ตรม.
สงต

(ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊า สผลิ ต จากเส้น ไยไฟเบอร์ชนิ ด พิเศษผสมกับเรซิ่ น ไวนิ ล (Vinyl resin) ชนิ ด ที่ใ ช้ใ นวงการอาหารและยา)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊าส FRP Grating size 1524x4000mm. (W x L)
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 25mm., ผิว กัน ลื่น Concave
ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊าส FRP Grating size 1524x4000mm. (W x L)
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 38mm., ผิว กัน ลื่น Concave
ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊าส FRP Grating size 1524x4000mm. (W x L)
Mesh (ช่อ งรู) 50x50mm. Thick (หนา) 50mm., ผิว กัน ลื่น Concave
ตะแกรง FRP Grating size 1524x4000mm. (W x L) Heavy Duty
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 50mm., ผิว กัน ลืน Concave
ฝาปิ ดทึบ FRP Grating with Full Top Cover size 1524x4000mm.
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 29mm., Cheker Surface ลายตีน เป็ ด

ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊าส FRP Grating size 1224x4000mm. (W x L)
Mini Mesh (ช่อ งรู) 19x19mm, Thick (หนา) 25mm.), ผิวกัน ลื่น Concave

แผ่น กัน ลื่น FRP Sheet Thick 4 mm. size 1400x4000 Sand Surface
แผ่น รองพื้น กัน ลื่น ผิวเม็ด ทราย ปูพื้น รอบเครื่อ งจักร ปิ ดคิ้ว ครอบบัน ได

ตะแกรงไฟเบอร์ FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 50x50mm. สูง 13mm.

7,000

42,000.- /6ตรม. /แผ่น 11,000
48,000.- /6ตรม. /แผ่น 14,000
72,000.- / 6 ตรม. /แผ่น 16,000
46,000.- / 6 ตรม. /แผ่น 14,000
38,000.- / 4.8 ตรม./แผ่น 14,000
42,000.- / 5.6 ตรม./แผ่น 12,000

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1224 x 4000 มม. Weight 5.8kg/Sqm

12,000.- / 4.8ตรม. /แผ่น 4,000

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1000 x 4000 มม. Weight 5.8kg/Sqm

12,000.- / 4ตรม. /แผ่น

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1224 x 4000 มม. Weight 6.0kg/Sqm

16,000.- / 4.8ตรม. /แผ่น 5,000

ตะแกรงไฟเบอร์ FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 83x83mm. สูง 25mm.
ตะแกรงไฟเบอร์ FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 38x38mm. สูง 13mm.

มาตรฐานคุณภาพตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส บริษ ัทแชนคอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

28,000.- /6ตรม. /แผ่น

รับประกันคุณภาพสินค ้า 10 ปี / Warranty 10 years Certificate
มีฐานลูกค ้าในประเทศ ทีใช ้งานแล ้วมากกว่า 100 บริษัทชันนํ ารับรอง
สินค ้านํ าเข ้าจากยุโรป วัสดุเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin
เป็ นบริษัทผู ้ผลิตและนํ าเข ้าทีตรวจสอบได ้ มีผลประกอบการกว่า 10 ปี
มีสต๊อคพร ้อมส่งและบริการได ้ทันทีกว่า 3,000 ตรม. มีสใี ห ้เลือก
ตะแกรงระบายนํ าทีมีหลากหลายวัสดุและแบบ ให ้เลือกมากทีสุดในโลก

4,500
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ราคาตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส แผ่ นปูพืน้ ลายตีนเป็ ด แผ่ นปิ ดผิวกันลื่น สั่ งตัด รู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
(Rectangle) FRP Grating Cutting to special size Quotation

จากตาราง ความหมายของตะแกรง(Grating) / ฝาปิ ดทึบ(TopCover) / แผ่ นกันลื่น(FRP Sheet) :
No.1,7 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 25 มม. ช่ องรู 38x38มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 25, mesh38x38mm)*
No.2,8 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 38 มม. ช่ องรู 38x38มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 38, mesh38x38mm)*
No.3,9 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 50 มม. ช่ องรู 50x50มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 50, mesh50x50mm)*
No.4,10 : มินิเม็ชเกรตติ้ง หนา 25 มม. ช่ องรู 19x19มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.2 x 4 เมตร (Thick 25, mesh19x19mm)
No.5,11 : ฝาบ่อปิ ดทึบลายตีนเป็ ด หนา 29 มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.5 x 4 เมตร (Frp Checkered Plate Manhole Cover)*
No.6,12 : แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส หนา 4 มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.4 x 4 เมตร (Anti‐Slip FRP Walkway Ramp Panels)

ราคาตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส แผ่ นปูพืน้ ลายตีนเป็ น แผ่ นปิ ดผิวกันลื่น รู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส (Square) FRP
Grating Manhole Cover Cutting to special size Quotation
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Special Size FRP Fibreglass Grating
ฝาตะแกรงระบายนํา้ ไฟเบอร์ กล๊ าส สั่ งตัดตามขนาดพิเศษ
ตะแกรงไฟเบอร์เสริ มแรง FRP Mold Grating เป็ นวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุ ด ออกแบบเพื่อมาทดแทนสแตน
เลส/อลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก อายุการใช้งานนานกว่า 30-100 ปี ไม่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อย รับประกันคุณภาพ สวยงาม ทนทาน คุม้
ราคา ใช้ทดแทนสแตนเลสได้ดี ไม่เป็ นสนิม ทนความร้อนสู ง ทนสารเคมีกดั กร่ อนได้ดี ที่สาํ คัญสวยงาม มีสีสรรดีไซน์ในตัว
และมีน้ าํ หนักเบากว่าทุกวัสดุ แข็งแรง ทนแดด ใช้ทาํ เป็ นแผ่นพื้นยกระดับไร้รอยต่อได้ดี สามารถนําไปตัดเป็ นแผ่นเล็กๆ
ตามที่ตอ้ งการได้ หรื อใช้ปูท้ งั แผ่นไร้รอยต่อสําหรับงานทางเดิน Walkway ติดตั้งและบํารุ งรักษาง่าย สัง่ ตัดได้ทุกขนาด
ตัดง่ายด้วยเครื่ องมือใบตัดไฟเบอร์(ลูกหมู)

คุณภาพบริการและการรับประกันสิ นค้ า ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส จากบริ ษทั แชนคอน

1. รับประกันคุณภาพสิ นค้า 10 ปี / Warranty 10 years Certificate
2. สิ นค้านําเข้าจากยุโรป เลือกใช้วสั ดุไวนิลเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin
3. มีสต๊อคพร้อมส่ งทันที สัง่ ตัดได้ทุกขนาด ตัดง่ายด้วยเครื่ องมือใบตัดไฟเบอร์(ลูกหมู) ภายใน 23 วัน Ready Stock and Made to order size Cutting
4. ป้องกันปั ญหาขโมยตะแกรงฝาบ่อได้ เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ ขายมือสองไม่ได้ในตลาดรับซื้ อ
ของเก่า Burglar problem prevent material
5. ใช้แทนเหล็กหรื อสแตนเลส ป้องกันการสึ กกร่ อนจากทั้งสนิมและสารเคมี Corrosion
chemical Resistance
6. ราคาใกล้เคียงเหล็กแผ่นเชื่อม และถูกกว่าสแตนเลส ในขณะที่ทนทานอายุใช้งานนานกว่า
7. นํ้าหนักเบากว่าตะแกรงเหล็กประมาณ 3 เท่า ติดตั้งง่าย หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ดี ทันที
8. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส เป็ นวัสดุตะแกรงที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด เมื่อเทียบกับ ตะแกรงโลหะ
ตะแกรงพลาสติก ไม้จริ ง หรื อ ไม้เทียม โดยมีอายุใช้งานยาวนานได้ถึง 30-100 ปี
9. ทนต่อการลามไฟ ทํามาจากเรซิ่ นที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอตั ราการเกิดประกายไฟตํ่า
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ี
ราคา ฝาปิ ดท่อระบายนํ า ฝาบ่อพักสําเร็จรูป รูปสเหลี
ยมผืนผ ้า
FRP Top Manhole Cover Cutting to special size Quotation (Rectangle)
No.

Grating/
Cover/ Sheet

10x100
cm.

15x100
cm.

20x100
cm.

25x100
cm.

30x100
cm.

1

Thick 29mm
TopCover

1,400 2,100 2,800 3,500 4,200

35x100
cm.

40x100
cm.

50x100 cm.

4,900

5,600

7,000

ี
ราคา ฝาปิ ดท่อระบายนํ า ฝาบ่อพักสําเร็จรูป รูปสเหลี
ยมจตุรัส
FRP Top Manhole Cover Cutting to special size Quotation (Square)
40x40
cm.

50x50
cm.

60x60
cm.

70x70
cm.

80x80
cm.

90x90
cm.

100x100
cm.

No.

Grating/
Cover/ Sheet

30x30
cm.

2

Thick 29mm
TopCover

1,700 2,700 4,200 6,100 8,300 10,800 13,700 14,000

3

ฝาทึบปิ ดบ่อพ ักไฟเบอร์กล๊าส ขนาดมาตรฐาน 150x400cm. (6 ตรม.) ราคา/แผ่น =

46,000

หมายเหตุ
1. Different 2 sides surface: ลักษณะของแผ่นปูพนปิ
ื ดทึบลายตีนเป็ น สําหรับครอบบ่อท่อพักระบายนํ า พืนผิวด ้านบนและ
ด ้านล่างจะต่างกันชัดเจน คือ ด ้านบนจะเป็ นแผ่นปิ ดทึบลายกันลืน ส่วนด ้านล่างเป็ นช่องตะแกรงขนาด 38x38มม.
ั ัดตามขนาด แผ่นมาตรฐาน
2. ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพ ักระบายนําลายตีนเป็ด แผ่นทางเดินไฟเบอร์กล๊าสก ันลืนสงต
ี าตรฐานทีมีสต๊อคพร้อมร ับท ันที ร ับแรงได้มากกว่า 500 กก.ต่อตรม.
ขนาด 1.5 x 4 เมตร หนา 29 มม. สเี ทาเป็นสม
3. ราคาสังตัดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส รูปสีเหลียมจตุรัส จะสูงกว่า รูปสีเหลียมผืนผ ้า โดยทัวไปแล ้ว ค่าเฉลียการเหลือเศษ จาก
การตัดเป็ นรูปสีเหลียมจตุรัส จะมีเศษเหลือมากกว่า รูปสีเหลียมผืนผ ้า (ตัดจากแผ่นมาตรฐานขนาด 1.5x4เมตร) จึงทําให ้ราคา
เฉลียของรูปสีเหลียมจตุรัสสูงกว่า
ตัวอย่างเช่น ราคาเปรียบเทียบ ของแผ่นรูปจตุรัส จะมีราคาแพงกว่า รูปผืนผ ้า ทีพืนทีเท่ากัน
4.1) ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส รูปผืนผ ้า ขนาด 25x100cm. = 0.25 ตรม.
4.2) ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส รูปจตุรัส ขนาด 50x50cm. = 0.25 ตรม.

กรอบตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าสรอบโคนต้ นไม้ FRP Tree Guard Grating

7,000 บาท/ตรม.

1. เลือกขนาดกรอบตะแกรงได้ต้ งั แต่ 100-150cm ใน 1 ชุดประกอบด้วย 2 ชิ้นมาประกบกัน
2. ขนาดช่องรู 38x38 มม. ความหนา 25 มม. เลือกช่องรู รูปสี่ เหลี่ยมขนาดที่ตอ้ งการเจาะตามขนาดต้นไม้ได้
3. กรอบตะแกรงสามารถเลือกตัดเป็ นสี่ เหลี่ยมใดๆ ก็ได้ คํานวณจากราคา 7,000 บาทต่อตารางเมตร
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH
Line iD: @ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6
No.
ลําด ับ

Price/Sqm./Each
ราคา/ตรม./แผ่น

Description
รายการ

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Mould Grating made of Vinyl Food Grade Resin
ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊าสผลิ ต จากเส้น ไยไฟเบอร์ชนิ ด พิ เศษผสมกับ เรซิ่ น ไวนิ ล
1

ตะแกรง FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 50x50mm. สูง 13mm.

12,000.- / 4.8ตรม. / แผ่น

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1224 x 4000 มม. Weight 5.8kg/Sqm
2

ตะแกรง FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 83x83mm. สูง 25mm.

12,000.- / 4ตรม. / แผ่น

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1000 x 4000 มม. Weight 5.8kg/Sqm
3

ตะแกรง FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 38x38mm. สูง 13mm.

16,000.- / 4.8ตรม. / แผ่น

ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1224 x 4000 มม. Weight 6.0kg/Sqm
4

Egg Crate Grille แผ่น ตะแกรงกัน้ ช่อ งแสงบังไฟ กรองระบายอากาศ
(Standard size 60x120cm. Thick 12.7mm. Mesh 12.7mm, White Cream, Weight 2.5Kg./Sqm. )

1,500.- / แผ่น

***
Delivery Term: Within 3-30 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after Offer.

Payment: Cash 50% wit P/O
and 50% when Delivery

บริษ ัท แชนคอน จําก ัด 199 ซอย ท่าข้าม 21/1 ถ.พระราม2 (ท่าข้าม) แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th www.chancon.co.th เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 010-554-902-1705
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH CON.CO.TH

Line iD: @ChanCon@ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6 -647 0184-6

No.

Description
รายการ

ราคาขายปลีก-ส่ง
Qty < 50 Qty > 50

์ นา 75 ไมครอน
HDG Steel Saddle Clip Lock ว ัสดุเป็นเหล็กชุบก ัลวาไนซห
คลิปล็อคเหล็กจุม
่ ร้อนก ัลวาไนซ ์ ยึดจ ับแผงตะแกรงเหล็ก มีฐานตีนเป็ด
1 MClip-17: Hdg.Steel Grating Clip คลิปล๊อคตีนเป็ ด ใช้ก ับช่องรู 30-50มม.
3 MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ช่องรู 40มม.

80
80
80

75
75
75

4 LClip-10 : Hdg. Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ตัวแอล ล็อคทุกช่องรู

80

75

5 CClip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 25มม รู ปตัวซี

70
70
70

65
65
65

2 MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ช่องรู 30มม.

6 CClip-40 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 40มม รู ปตัวซี
7 CClip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 50มม รู ปตัวซี

Stainless Steel (SUS316) Saddle Clip Lock วัสดุเป็ นแสตนเลสเกรด 316
อุปกรณ์ต ัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร ์กล๊าส
11 SUS316 Mclip-17 : Stainless Clip คลิปสแตนเลส ใช้ก ับช่องรู 30-50มม.

Qty < 50 Qty > 50

14 SUS316 MP-50 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 50มม.

250
250
250
250

240
240
240
240

15 SUS316 LClip-10 : Stainless Clip Lock คลิปล๊อคสแตนเลส รู ปตัวแอล

250

240

16 SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 25มม.

250
250
250

240
240
240

12 SUS316 MP-19 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 19มม.
13 SUS316 MP-38 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 38มม.

17 SUS316 CClip-30 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 30มม.
18 SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 38มม.
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH NCON.CO.TH

Line iD: @ChanCon @ChanCon
Sales Contact : 061 647 0184-6 1 647 0184-6
No

Description

ลําด ับ

รายการ

่ /เมตร
ราคาปลีก-สง
Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

FRP Stair Tread Nosing Cover , Anti‐SlipSheet

Food Vinyl Resin Grade, Sand Coated Surface

แผ่นปิ ดจมูกบ ันได แผ่นปูพนปิ
ื ดผิวก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส ไวนิลฟู๊ดเกรด ผิวเม็ดทรายก ันลืน

้ ําหร ับปิ ดเฉพาะจมูกบ ันได
แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิว ใชส
1a Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร
1b Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร
2a Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร
2b Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร

640

2,500 2,400
1,050

5 Stair Cover Width 345mm Nose 55mm Thick 4.0 mm (แผงครอบบ ันได)

1,000

4,000 3,800

้ ิ ดทงจมู
แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบ ันได ใชป
ั
กและแผ่นด้านบนบ ันได
3 Stair Cover Width 250mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบ ันได)
2,500
4 Stair Cover Width 300mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบ ันได)

600

3,000
3,600

2,400
2,900
3,500

Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

ั ัดตามขนาด)
แผ่นปูพนปิ
ื ดผิวก ันลืน (สงต
6
7
8
9
10
11

FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm

้ ิ ดผิวรองพืนก ันลืน ไม่มจ
ใชป
ี มูกบ ันได
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 50 mm.
600
580
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 100 mm.
1,200
1,150
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 150 mm.
1,800
1,700
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 200 mm.
2,400
2,300
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 250 mm.
3,000
2,900
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 300 mm.
3,600
3,500

12 FRP Sheet Cover Thick 4mm Price/Sqm. (ราคา ต่อ ตารางเมตร)
13 FRP Sheet Cover Thick 4mm. แผ่นมาตรฐาน 1400x4000mm.

12,000
42,000

หมายเหตุ: กรณีส งตั
ั ด เป็ นขนาดพิเ ศษ คิด ค่าตัด เพิม 15% จากยอดรวมทังหมด
คุณสมบ ัติของแผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิวแผงครอบบ ันไดก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส
1) ใช ้สําหรับปิ ดคลุมแผ่นขันบันได ช่วยป้ องกันการลืนไถลหกล ้ม เสริมความแข็งแรงและเพิมคุณค่าพืนบันได ้ให ้สวยงาม
2) สังผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได ้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค ้าได ้ทันทีภายใน 2‐3 วัน / Delivery in 2‐3 days
3) ไม่เป็ นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช ้งาน ทนสารเคมี และความร ้อนได ้ดีมาก / Corrosion Chimical Resistance
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH

Line iD: @GratingThai
Sales Contact : 061-647 0184-6

No.
ลําด ับ

Description
รายการ

Price/Meter (ราคาต่อเมตร)
ขายปลีก

ขายส่ง>30

ขายส่ง>100

ตะแกรงระบายนํ้า ล้น พลาสติ ค สํา เร็จ รูป ชนิ ด แข็งแรงเหนี ย วพิเศษ/ PP Overflow Grating
นํ้า หนัก 2.5 กิ โลกรัม ต่อ แผ่น (Weight) รับ นํ้า หนัก คนเดิ น ได้ 150 กก.(Load Ability)
1 PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey)

650

600

550

800

750

700

950

900

850

รุน่ ขายดีทส่ี ดุ ตะแกรงสีเทา (สีคอนกรีต ลอฟต์) สูง 3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

2 PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Black PP)
ตะแกรงสีดาํ พิเศษ Black PP สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. วางกรวดด้านบนได้

ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

3 PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful)

ตะแกรงสีพเิ ศษ เขียว นํ้าเงิน แดง เหลือง สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm วางกรวดได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

# ตะแกรงพลาสติคสําเร็จรูป ออกแบบใหใชในงานวางแทนเครื่องจักร ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP)
เปนพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ (ขายดีอันดับหนึ่งในกลุมสินคาตะแกรงทางเดินระบายน้ํา) *** Best Seller No.1
# สั่งตัดหนากวางได ตามตองการ เชน กวาง 10cm., 15cm., 20cm., 25cm., 30cm., 34cm., 38cm., 42cm., 46cm.
# รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป จากโรงงานผูผลิตตะแกรงพลาสติค ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน
TOTAL
Delivery TermWithin 3-60 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after offer.

- ร ับประก ัน 1 ปี / Warranty 1 years
- มีสต๊อคพร้อมส่ง กรุณาม ัดจํา เพือยืนราคา

V.A.T.: Excluded
Payment: Cash 40% with P/O
and 60% when Delivery

E-mail: mkt@chancon.co.th, info@chancon.co.th
Tel: 081-9327894, 02-4510780-1

CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
บริษ ัท แชนคอน จําก ัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 www.chancon.co.th เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 010-554-902-1705
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FRP stair treads Covers (ѰяҕьёѪѸьюѬзіѠэеѤѸьэѤьѳч) ѰяҕьзіѠэеѤѸьэѤьѳч $OXPLQXPR[LGHяѧњўьҖѥ

ўѕѥэдѤьјѪѷь ѰеѶкѰікѳєҕяѫдіҕѠь ѝѼѥўіѤэзіѠээѤьѳчъѨѷєѨѠѕѬҕѰјҖњѳєҕњҕѥлѣѯюҝьѳєҖ ўіѪѠ зѠьдіѨш ъѨѷзіѠээѤьѳчьѨѸѝѥєѥіщ
шѧчѰщэѯіѪѠкѰѝкэьлєѬдѰяҕьзіѠээѤьѳч )LEHUSODWHѳчҖѯёѪѷѠѯёѧѷєзњѥєюјѠчѓѤѕ ѝѥєѥіщьѼѥѳюшѧчэіѧѯњцэѤьѳч
ъѥкѠѠдмѫѫдѯмѧь эіѧѯњцэѤьѳчъѥкѠѠдѓѥѕьѠдѠѥзѥіъѨѷєѨѰѝкѝјѤњ ўіѪѠэіѧѯњцэѤьѳчъѥкѠѠдъѨѷѲнҖэьѯіѪѠ

)536KHHW ѰяҕьюѬёѪѸь

ѷ ъѥкѯеҖѥѠѠд
юѬёѪѸьдѤьјѪь
ѷ ъѥкјѥчнѤь дѤьѝьѧє юѬёѪѸьдѤьјѪь

FRP Profiles њѤѝчѫѰъьѯўјѶдеѩѸьіѬюѯюҝь I-beam, C-Channel, Round/Square tube, Angle
юіѣѕѫдшҙѲнҖкѥьѰъьѯўјѶдѳчҖъѫдѝҕњь ѕѩчшѧчѰшҕјѣнѧѸьчҖњѕ 6FUHZ1XWўіѪѠ 6LOLFRQHѯнҕь ъѼѥіѤѸњіѠэѱіккѥь іѥњдѤь
Ѹ дѤьјѪь
ѷ ъѥкѯчѧьдѤьѝьѧє
шдьѸѼѥўьѤдѯэѥ ѱзікўјѤкзѥдѤьѝьѧє дѤьѝѥч ъҕѥѯъѨѕэѯіѪѠ ѰяҕьёѪь

іѤѸњѰјѣіѥњдѤьшд

FRP Manhole Covers (ѐѥъҕѠѳђѯэѠіҙ: ѐѥэҕѠіѣэѥѕьѸѼѥ, ѐѥъҕѠёѤдіѣэээѼѥэѤчьѸѼѥѯѝѨѕ)
яјѧшлѥдѯѝҖьѲѕѳђѯэѠіҙяѝєѯіоѧѷь ьѸѼѥўьѤдѯэѥ іѤэѰікѳчҖѝѬкдњҕѥѯўјѶдўјҕѠ ѳєҕѯюҝьѝьѧє ѳєҕѰшдяѫдіҕѠь
еѱєѕѳєҕшѠ
Җ кдѥі ѯюҝьњѤѝчѫѲўєҕ ѐѥюҌчѳчҖѝьѧъ юґѠкдѤьдјѧѷьѳчҖчѨ ѯјѪѠдѝѨѲўҖѯеҖѥдѤэёѪѸьѳчҖшѥєшҖѠкдѥі

CHANCON COMPANY LIMITED

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

6RL:DGSOHQJZLSXVVDQD&KDUDQVDQLWZRQJURDG%DQJNKXQVUL%DQJNRNQRL
%DQJNRN 7HO)D[(PDLOLQIR#FKDQFRQFRWK
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GaysornShoppingCenterinBangkok(®o µ¦¦¡·o µ Á¬¦¡¨µn µ »¤ª´)
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คุณสมบัตพิ เิ ศษ งานบริการ และการรับประกัน สิ นค้ าตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส จากบริษทั แชนคอน และ
บริษทั เกรตติง้ ไทย FRP Mould Grating Properties and Warranty
1. รับประกันคุณภาพสิ นค้ า 10 ปี / Warranty 10 years Certificate มีอายุใช้งานยาวนานได้
มากกว่า 30-100 ปี เป็ นวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุ ด ออกแบบเพื่อมาทดแทนสแตนเลส/อลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก ด้วย
คุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่ อน ไม่เป็ นสนิม ใช้ได้ดีในพื้นที่อุณหภูมิความร้อนสู ง เหมาะใช้งานในอุตสาหกรรม
ที่มีสารเคมีปนเปื้ อน แท่นขุดเจาะในทะเล และในระะบบจัดการนํ้าเสี ย
2. เลือกใช้ วสั ดุไวนิลเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin สิ นค้ านําเข้ าจากยุโรป ทํามาจากเรซิ่นไวนิล
คุณภาพสู งสุ ด ถูกพัฒนาสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรี ย ์ ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรี ย บน
พื้นผิวของตะแกรง รวมไปถึงสารกัดกร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ไม่เป็ นพิษกับ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่กนั การกัดกร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจัดการนํ้าเสี ย เพื่อป้องกัน
การกัดกร่ อนในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนสู งเกินกว่าที่แผ่นครอบ Fiberglass ทัว่ ๆไปสามารถทนได้
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3. มีสต๊ อคพร้ อมส่ งทันที กว่ า 3,000 ตรม. ทั้งแผ่ นใหญ่ และแบบสั่ งตัด ( คุณภาพแตกต่างจากตะแกรง FRP
ราคาถูกเกรดบีจากประเทศจีน ) ตะแกรง FRP Grating นําเข้าจากยุโรป เป็ นไวนิลวัสดุเกรด A ระดับ
Premium World Class Quality ส่ งขายในอเมริ กา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ มาเลย์เซีย etc. สามารถ
สัง่ ตัดได้ทุกขนาด เพื่อให้เข้ากับขนาดของพื้นที่ มีสต๊อคพร้อมขาย รุ่ นมาตรฐานสามารถรับสิ นค้าได้ทนั ที แต่ถา้ เป็ น
ขนาดสัง่ ตัดสัง่ ผลิต สามารถรับสิ นค้าได้ภายใน 2-3 วัน
4. มีแบบและขนาดของตะแกรงระบายนํา้ ให้ เลือกมากทีส่ ุ ดในโลก บ.แชนคอน เป็ นผูผ้ ลิตงานตะแกรง และฝาบ่อ ทั้ง
แบบสําเร็ จรู ป และสัง่ ตัดตามขนาดพิเศษให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างสวยงามลงตัว มีหลากหลายวัสดุให้เลือก ดังนี้
พลาสติกโพลีพรอพไพลีนPPGrating พลาสติกเอบีเอสABSPlastic ไฟเบอร์กล๊าสGFRPFiberGlass สแตนเลสStainlessSteel เหล็กหล่อCast-Iron-Ductile เหล็กแผ่นเชื่อมWeldedBar-Steel
5. สั่ งตัดได้ ทุกขนาด ตัดง่ ายด้ วยเครื่ องมือใบตัดไฟเบอร์ (ลูกหมู) ภายใน 2-3 วัน แผ่นตะแกรงไฟเบอร์เสริ มแรง
FRP Mould Grating เป็ นวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุ ด แผ่นมาตรฐานมีขนาดใหญ่ 1500x4000mm. ใช้
ทําเป็ นแผ่นพื้นยกระดับไร้รอยต่อได้ดี สามารถนําไปตัดเป็ นแผ่นเล็กๆตามที่ตอ้ งการได้ หรื อใช้ปูท้ งั แผ่นไร้รอยต่อ
สําหรับงานทางเดิน Walkway ติดตั้งและบํารุ งรักษาง่าย สามารถนําไปตัดเป็ นแผ่นเล็กๆตามที่ตอ้ งการได้
ออกแบบเพื่อเป็ นแผ่นตะแกรงระบายนํ้า/โปร่ งแสง หรื อเป็ นฝาบ่อ-ฝาครอบท่อ/แผ่นปูพ้ืนผิวทึบปิ ดสนิทลายตีนเป็ ด
6. Corrosion chemical Resistance Durable FRP base that resists warping,
stretching and swelling, Resistant to salt and salt water ไม่เป็ นสนิมผุกร่ อนตลอดอายุการ
ใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก ทนต่อสารทําละลาย โดดเด่นทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อ
การสึ กกร่ อน สามารถอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นกรดสู ง เช่น นํ้ามัน นํ้ามันเครื่ อง กรด ได้อย่างดีเยีย่ ม เหมาะสําหรับใช้
งานในสภาวะที่ตอ้ งการความทนทานสู ง โรงงานผลิตที่มีสารเคมีระเหย ในพื้นที่การทํางานในทะเลหรื อตามแนว
ชายฝั่ง ถือเป็ นวัสดุที่แข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดล้อมสู งสุ ด ไม่วา่ จะแช่น้ าํ ทะเล พื้นที่มีสารเคมีกดั กร่ อน ไม่ผกุ ร่ อน
บวมนํ้า ยึดหรื อหดตัว เหมือนเทปกันลื่น ยางหรื อวัสดุอื่นใด
7. นํา้ หนักเบากว่ าตะแกรงเหล็กประมาณ 3 เท่ า สามารถตัด ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว (Light
Weight and Easy Installation)
8. รับนํา้ หนักได้ สูงด้ วยโครงสร้ างเส้ นไยถักไฟเบอร์ กล๊ าสเสริมแรง มีความเหนียวตัวสู งจากการที่มี Fiberglass
เสริ มแรง 18 ชั้น ทําให้ทนต่อการตกกระแทกของวัตถุได้ดีมากกว่าตะแกรงเหล็ก หรื อ ตะแกรงพลาสติกธรรมดา
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(Excellent Impact Resistance)
9. ทนต่ อการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E-84 Class 1 ทํามาจากเรซิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอตั รา
การเกิดประกายไฟตํ่า
10. แข็งเหนียวกว่ าวัสดุพลาสติกทุกแบบ FRP Grating แตกต่างกับ Plastic Grating ธรรมดา ตรงที่
Plastic Grating (เช่น PE,PVC หรื อ PP Grating) ไม่มี Fiberglass เสริ มแรงทําให้รับนํ้าหนัก
ได้นอ้ ยกว่ามากและไม่ทนต่อแรงกระแทก เมื่อใช้งานเป็ นเวลานานอาจกรอบหรื อแตกได้เมื่อรับแรงกระแทก หรื อ รับ
นํ้าหนักได้นอ้ ยลง
11. Long life services ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส เป็ นวัสดุตะแกรงที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด เมื่อเทียบกับ
ตะแกรงโลหะ ตะแกรงพลาสติก ไม้จริ ง หรื อ ไม้เทียม โดยมีอายุใช้งานยาวนานได้ถึง 30-100 ปี
12. Burglar problem prevent material No recover value: It will solve steal
problem thoroughly since no value for recycle ป้องกันปั ญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจาก
วัสดุไฟเบอร์ไม่ใช่เหล็กที่เป็ นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า
13. Competitive Price as compare to steel and ductile iron material ราคาใกล้เคียง
เหล็กแผ่นเชื่อม และถูกกว่าสแตนเลส ในขณะที่ทนทานอายุใช้งานนานกว่า เนื่องจากใช้เส้นใยไฟเบอร์ทาํ ให้น้ าํ หนัก
เบากว่า
14. Easy to Installation and good look Quick and easy installation in all
weather conditions ติดตั้งง่าย รวดเร็ วในทุกสภาพอากาศ หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ดี ทันที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอ
เนื่องจากสี และแผ่นไฟเบอร์ทาํ สําเร็ จจากโรงงาน นํ้าหนักเบา ติดตั้งง่าย แม้ในหน้าฝน ที่เปี ยกชื้น หรื อใต้น้ าํ ก็สามารถ
ติดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสได้ โดยใช้คลิปล็อคที่ออกแบบมาเฉพาะให้ยดึ ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย
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FRP Grating คือ ตะแกรงพลาสติกที่เสริ มแรงด้วยไฟเบอร์ กลาส 18 ชั้นถักสานกัน
เป็ นรู ปตาข่ายและทําการผลิตโดยหล่อด้วย Resin Polymer ขึ้นมาเป็ นชิ้นเดียวกันทั้ง
แผ่น โดยมีอตั ราส่ วนระหว่าง Plastic Resin : Fiberglass เท่ากับ 70% : 30%
มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้
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• ทนนํ้าและการกัดกร่ อนจากสารเคมีได้ดีเยีย่ ม (Excellent Water and
Corrosion Resistance)เนื่องจาก Grating ถูกหล่อขึ้นมาเป็ นชิ้นเดียวกัน ไร้
รอยต่อภายในแผ่น เหมาะสําหรับใช้งานในบริ เวณที่เปี ยกชื้น หรื อ จุ่มแช่ในนํ้าบ่อยๆ
• นํ้าหนักเบากว่าตะแกรงเหล็กประมาณ 3 เท่า สามารถตัด ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
สะดวกรวดเร็ ว (Light Weight and Easy Installation)
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• รับนํ้าหนักได้ดี มีความเหนียวตัวสู งจากการที่มี Fiberglass เสริ มแรง 18 ชั้น ทํา
ให้ทนต่อการตกกระแทกของวัตถุได้ดีมากกว่าตะแกรงเหล็ก หรื อ ตะแกรงพลาสติกธรรมดา
(Excellent Impact Resistance)
• ทนต่อการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E-84 Class 1
• FRP Grating แตกต่างกับ Plastic Grating ธรรมดา ตรงที่ Plastic
Grating (เช่น PE,PVC หรื อ PP Grating) ไม่มี Fiberglass เสริ มแรงทําให้
รับนํ้าหนักได้นอ้ ยกว่ามากและไม่ทนต่อแรงกระแทก เมื่อใช้งานเป็ นเวลานานอาจกรอบหรื อ
แตกได้เมื่อรับแรงกระแทก หรื อ รับนํ้าหนักได้นอ้ ยลง
• FRP Grating เป็ นวัสดุตะแกรงที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด เมื่อเทียบกับ ตะแกรง
โลหะ ตะแกรงพลาสติก ไม้จริ ง หรื อ ไม้เทียม โดยมีอายุใช้งานยาวนานได้ถึง 30-100 ปี

Grating Manhole Cover Projects Reference ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้ อ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ฝาบ่อฝาท่อปิ ดบ่อพักระบายนํ้า

1/2

Page 25 of 106

1/2

Page 26 of 106

ตารางออกแบบ การสัง่ ตัดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสให้ปิดขอบพอดี Cutting
Design for FRP Grating 4-Sides-Close-End

** การเลือกใช้ ตะแกรงปิ ดขอบหรื อเปิ ดขอบ ขึ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละบุคคลและงบประมาณ ไม่มีผลต่อความแข็งแรงในการนําไปใช้งาน เพราะการเลือกตะแกรงปิ ดขอบทั้ง
4ด้าน หรื อเปิ ดขอบแบบสมมาตร 2 ด้าน จะทําให้ตอ้ งเสี ยเศษมากขึ้นในการตัดและทิ้งเศษส่ วนเกิน ส่ งผลให้ราคาจะสู งกว่าแบบเปิ ดขอบทีไม่ตอ้ งตัดแต่งเพิ่มเติม

ตะแกรง FRP สามารถสัง่ ตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5x4 เมตร หลัง
การตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทําให้เกิดเป็ นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิ ดขอบ
ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จําเป็ นต้องเปรี ยบเทียบกับตารางการปิ ดขอบก่อนสัง่ ตัด
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ตารางออกแบบการสั่ งตัดตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส สํ าหรับ ช่ องรู ตะแกรงขนาด 38x38มม.
แสดงขนาดทีต่ ัดแล้ วปิ ดขอบพอดี ไม่ มีแง่ ง
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ตารางออกแบบการสั่ งตัดตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส สํ าหรับ ช่ องรู ตะแกรงขนาด 50x50มม.
แสดงขนาดทีต่ ัดแล้ วปิ ดขอบพอดี ไม่ มีแง่ ง

** ตัวอย่าง ถ้าลูกค้าต้องการให้ตดั ปิ ดขอบพอดี เช่น number 6 หมายถึงตัดให้ปิดขอบพอดีกบั 6 ช่อง จะได้ความกว้าง = 31.28 ซม.
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มีสต๊อคพร้อมส่ งทันที กว่า 3,000 ตรม. ทั้งแผ่นใหญ่และแบบสั่งตัด ( คุณภาพแตกต่างจากตะแกรง FRP ราคาถูกเกรดบีจากประเทศจีน ) ตะแกรง FRP
Grating นําเข้าจากยุโรป เป็ นไวนิลวัสดุเกรด A ระดับ Premium World Class Quality ส่ งขายในอเมริ กา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ มาเลย์เซี ย
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FRP Mould Grating Specification
ประเภทและขนาดของตะแกรงแผ่ นปูพืน้ ทางเดิน บังตากันแดดไฟเบอร์ กล๊ าส
FRP GRATING MESH 38X38mm. Thick 25mm.
Standard size 1.5x4 M. ตะแกรงไฟเบอร์ ช่องรู ตะแกรง

ขนาด 38x38 มม. หนา 25 มม. ขนาด 1.5x4 เมตร

*** พื้นผิวด้านบนของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส จะมีผวิ เป็ นรอยหยักกันลื่น (Concave Surface) เหมาะสําหรับใช้ในโรงงาน ใส่ รองเท้าเซฟตีเหยียบหรื อเดินผ่าน ป้องกันการลื่นไถลได้ดี หากนําตะแกรงนี้ไปใช้รอบ
สระนํ้าให้เดินด้วยเท้าเปล่า แนะนําให้ใช้รถถังกระดาษทรายขัด เพื่อให้พ้นื ผิวเรี ยบไม่บาดเท้าได้อย่างลงตัว
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FRP GRATING MESH 38X38mm. Thick 38mm.
Standard size 1.5x4 M. ตะแกรงไฟเบอร์ ช่องรู ตะแกรง

ขนาด 38x38 มม. หนา 38 มม. ขนาด 1.5x4 เมตร

*** พื้นผิวด้านบนของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส จะมีผวิ เป็ นรอยหยักกันลื่น (Concave Surface) เหมาะสําหรับใช้ในโรงงาน ใส่ รองเท้าเซฟตีเหยียบหรื อเดินผ่าน
ป้องกันการลื่นไถลได้ดี หากนําตะแกรงนี้ไปใช้รอบสระนํ้าให้เดินด้วยเท้าเปล่า แนะนําให้ใช้รถถังกระดาษทรายขัด เพื่อให้พ้นื ผิวเรี ยบไม่บาดเท้าได้อย่างลงตัว
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FRP GRATING MESH 38X38mm. Thick 50mm.
Standard size 1.5x4 M. ตะแกรงไฟเบอร์ ช่องรู ตะแกรง

ขนาด 50x50 มม. หนา 50 มม. ขนาด 1.5x4 เมตร
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*** พื้นผิวด้านบนของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส จะมีผวิ เป็ นรอยหยักกันลื่น (Concave Surface) เหมาะสําหรับใช้ในโรงงาน ใส่ รองเท้าเซฟตีเหยียบหรื อเดินผ่าน
ป้องกันการลื่นไถลได้ดี หากนําตะแกรงนี้ไปใช้รอบสระนํ้าให้เดินด้วยเท้าเปล่า แนะนําให้ใช้รถถังกระดาษทรายขัด เพื่อให้พ้ืนผิวเรี ยบไม่บาดเท้าได้อย่างลงตัว
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FRP GRATING Mini-MESH 19X19mm. Thick
25mm. Standard size 1.2x4 M. ตะแกรงไฟเบอร์ ช่องรู

ตะแกรงขนาด 19x19 มม. หนา 25 มม. ขนาด 1.2x4 เมตร

หมายเหตุ
a. ลักษณะของแผ่นตะแกรงไฟเบอร์ กล๊าสช่องรู เล็ก พื้นผิวด้านบนและด้านล่างจะต่างกัน
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ชัดเจน คือ ด้านบนช่องตะแกรงจะมีขนาด 19x19มม. ส่ วนด้านล่างเป็ นช่องตะแกรงขนาด
38x38มม.
b. พื้นผิวด้านบนของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสช่องรู ขนาดเล็กพิเศษ จะมีผวิ เป็ นรอยหยักกัน
ลื่น (Concave Surface) เหมาะสําหรับใช้ในโรงงาน ใส่ รองเท้าเซฟตีเหยียบหรื อเดิน
ผ่าน ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
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ตะแกรงรางระบายนํ้าไฟเบอร์กล๊าส มินิเม็ชเกรตติ้ง รู เล็ก ตัดขอบให้เข้ารู ปทรงโค้ง รอบ
สวนนํ้า ‘อันดามันดา ภูเก็ต ’ ANDAMANDA Water Junkle at Phuket
สวนนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต ที่นอกเหนือจากเครื่ องเล่นระดับโลก มีความอลังการของ
สถาปั ตยกรรมไทยในบรรยากาศที่เสมือนอยูท่ ่ามกลางทะเลอันดามัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Thai
legend meets fantasy” รวมไปถึงทะเลเทียมขนาดใหญ่ (Wave Pool) บนเนื้อที่
กว่า 16,000ตารางเมตร และชายหาดยาวกว่า 300เมตร เขาตะปูจาํ ลอง โรงแรมฮอลลิเดย์
อินน์ อันดามันดา ภูเก็ต ที่ได้รับการออกแบบมาสําหรับลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียล
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ใช้ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสช่องรู เล็กมินิเม็ชเกรตติ้ง FiberGlass MiniMesh
19x19mm. สําหรับทํารางระบายในสวนนํ้าขนาดใหญ่กว้าง 120ซม. ยาวกว่า 100 เมตร
ลักษณะร่ องระบายนํ้ามีความโค้งเล็กน้อย จําเป็ นต้องตัดแต่ละแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส เพื่อปรับ
รู ปให้โค้งตามโครงสร้างของสระ
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FRP Top Cover GRATING Thick 29mm.
Standard size 1.5x4 M. แผ่ นปูพืน
้ ตะแกรงไฟเบอร์ หนา

29 มม. ขนาด 1.5x4 เมตร (ลายตีนเป็ ดกันลื่น)
FRP FibreGlass Diamond Checkered Plate Covered Grating |
Anti-Slip Gritted Plate Sheeting | ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพักระบายนํ้า แผ่น
ทางเดินไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสัง่ ตัดตามขนาด
FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for
any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดของฝาปิ ดบ่อพักระบายนํ้าไฟเบอร์กล๊าส สัง่ ผลิตตัดได้ทุก
ขนาด (Tailor Made) รับสิ นค้าได้ทนั ทีภายใน 2-3 วัน นํ้าหนักเบา ไม่เป็ นสนิมผุกร่ อน
ตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิ ดฝาบํารุ งรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลาย
ตีนเป็ ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่ นเดิม
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*** ลักษณะของแผ่นปูพ้ืนปิ ดทึบลายตีนเป็ ด สําหรับครอบบ่อท่อพักระบายนํ้า พื้นผิวด้านบนและด้านล่างจะ
ต่างกันชัดเจน คือ ด้านบนจะเป็ นแผ่นปิ ดทึบลายกันลื่น ส่ วนด้านล่างเป็ นช่องตะแกรงขนาด 38x38มม.

คุณสมบัติ เงื่อนไขการผลิต/สั่ งซื้อ การรับประกันสิ นค้ า
1) Frp checker plate cover grating สัง่ ผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับ
สิ นค้าได้ทนั ทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days
2) ฝาปิ ดบ่อทึกลายตีนเป็ ดไฟเบอร์กล๊าสชนิดสัง่ ตัด ไม่เป็ นสนิมผุกร่ อนตลอดอายุการใช้งาน ทน
สารเคมี และความร้อนได้ดีมาก / Corrosion Chimical Resistance
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3) ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ขายต่อไม่ได้ / Burglar
problem prevent material
4) ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพักระบบบําบัดนํ้าเสี ยไฟเบอร์ อายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีเปราะ
แตกหัก ไม่เป็ นสนิม ไม่ผกุ ร่ อนตลอดอายุ / Long life services
5) รับประกันคุณภาพ 10 ปี เปลี่ยนคืนทันทีจากสต๊อคพร้อมส่งหากชํารุ ด / Warranty 10
years ; replace new one if damaged
6) กรณี ตอ้ งการสัง่ เป็ นขนาดพิเศษอื่นๆ สามารถคํานวณราคาโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ คูณพื้นที่
ด้วย ราคาต่อตารางเมตร ตัวอย่าง เช่น ขนาด 50x100cm. = 0.5 ตรม. X 12,000 บาท =
6,000 บาท
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ใช้ในโรงงานอาหาร ทําบ่ารางด้วยสแตนเลสป้องกันสนิมผุกร่ อน แล้วสัง่ ผลิตฝาปิ ดบ่อ
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสแบบปิ ดทึบ สัง่ ตัดพิเศษ ตัดเป็ นขนาดกว้าง 25x100cm
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ใช้ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าส รอบท้องสนามหลวง ตรงหน้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้าวัดพระแก้ว ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา

ป้องกันปั ญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ขายต่อไม่ได้ / Burglar problem prevent material
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ใช้ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าส รอบสนามหลวง ใช้ทดแทนเหล็กหรื อสแตนเลส อายุการ
ใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีเปราะแตกหัก ไม่เป็ นสนิม ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก ไม่ผกุ ร่ อน
ตลอดอายุ / Corrosion Chimical Resistanc and Long life services
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ฝาทึบปิ ดบ่อครอบท่อพักระบบบําบัดนํ้าเสี ยไฟเบอร์กล๊าส Frp checker plate
Manhole cover สัง่ ตัดได้ทุกขนาด (Special Size Cutting) ตัดง่ายด้วยเครื่ องมือใบ
ตัดไฟเบอร์(ลูกหมู) รับสิ นค้าได้ทนั ทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days
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FRP Sheet Cover anti-skid Thick 4mm.
Standard size 1.4x4 M. แผ่ นปูพืน
้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส

หนา 4 มม. ขนาด 1.4x4 เมตร (ผิวเม็ดทรายกันลื่น)
FRP Outdoor Non-slip Anti-Skid Sand Surface Gritted Sheet
Solit Plate Floor แผ่นปูพ้ืนกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส วางหน้าแท่นเครื่ องจักร ทางเดินในโรงงาน
ห้องนํ้า ชานพักบันได เหมาะทั้งภายในและภายนอกอาคารทนทุกสภาพแวดล้อม
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คุณสมบัติของแผ่ นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส
1) ใช้สาํ หรับปิ ดคลุมแผ่นขั้นบันได วางหน้าแท่นเครื่ องจักร ในห้องนํ้า พื้นทางเดินโรงงาน
ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริ มความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัย
สวยงาม
2 ) สัง่ ผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสิ นค้าได้ทนั ทีภายใน 23 วัน / Delivery in 2-3 days
3) สี เทาจมูกเหลืองเป็ นสี มาตรฐาน Standard Color: Grey and Yellow
Nosing
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4) Corrosion chemical Resistance ไม่เป็ นสนิมผุกร่ อนตลอดอายุการใช้งาน
ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก โดดเด่นทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการสึ ก
กร่ อน สามารถอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นกรดสู ง เหมาะสําหรับติดตั้งในพื้นที่การทํางานใน
ทะเลหรื อตามแนวชายฝั่ง
5) ถูกพัฒนาสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรี ย ์ ยับยั้งการเติบโตของ
แบคทีเรี ย บนพื้นผิวของตะแกรง รวมไปถึงสารกัดกร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม แนะนําให้ใช้สาํ หรับพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงจากการเกิดไฟ ทํามาจากเรซิ่นที่ไม่
ก่อให้เกิดควัน และมีอตั ราการเกิดประกายไฟตํ่า เหมาะสําหรับอุโมงค์ นอกชายฝั่ง ขนส่ ง
มวลชน และพื้นที่ปิดอื่นๆ
6) โดดเด่นกว่าตะแกรงโลหะ และตะแกรง Fiberglass รุ่ นอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติที่กนั การกัด
กร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจัดการนํ้าเสี ย ทํามาจากเรซิ่นที่ถูกคิดค้นมาจาก
สู ตรมากกว่า 30 สู ตร เพื่อป้องกันการกัดกร่ อนในภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนสู งเกินกว่าที่
แผ่นครอบ Fiberglass ทัว่ ๆไปสามารถทนได้
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ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่ องรู 50x50mm. สู ง 13mm. แผ่ น
มาตรฐาน 1.2 x 4 เมตร FRP Mold Grating size
50x50x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters

โรงงานผูผ้ ลิตและจําหน่าย หน้ากากตึก ปิ ดผิวห่อหุ ม้ อาคาร แผ่นไฟเบอร์กล๊าส ตกแต่งอาคาร FiberGlass FACADE CLADDING เราสร้าง
นวัตกรรมจากความคิดทางสถาปัตยกรรม และงานดีไซน์บนพื้นผิวเรี ยบให้เกิดรู ปทรงตามจินตนาการของผูใ้ ช้งาน สําหรับแผ่นปิ ดผิวห่อหุม้ อาคาร หน้ากากกั้น ฉากแผ่นฝ้า
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ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่ องรู 38x38mm. สู ง 13mm. แผ่ น
มาตรฐาน 1.2 x 4 เมตร FRP Mold Grating size
38x38x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters
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ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่ องรู 83x83mm. สู ง 25mm. แผ่ น
มาตรฐาน 1 x 4 เมตร FRP Mold Grating size
83x83x25mm. | Standard size 1.0 x 4.0 Meters
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ตัวอย่ างการนําตะแกรงไฟเบอร์ กลาส ไป
ประยุกต์ ใช้ งานจริง FRP Fibreglass
Grating Application Project Reference

ตะแกรงระบายนํ้า ฝาท่อ ฝาบ่อระบายนํ้าที่ติดทะเล ไม่ตอ้ งการให้เป็ นสนิม, พื้นกันลื่น หลังคา
ผนังในพื้นที่ป้องกันสนิม, รางกันตก บันได พื้นสะพานในโรงงานปิ โตรเคมี, ใช้แทนเหล็ก
โครงสร้าง ในพื้นที่ที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดสนิม ไม่กระทบต่อสนามแม่เหล็กในโรงพยาบาล ระบบงาน
ฝาตะแกรงระบายนํ้า แผ่นปูพ้ืนทางเดิน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้น
ยกระดับนํ้าหนักเบา ฝาบ่อชําระล้าง ฝาท่อปิ ดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปู
รอบเครื่ องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบําบัดนํ้าเสี ยป้องกันการสึ กกร่ อนจากทั้งสนิมและ
สารเคมี
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การติดตั้งตะแกรงไฟเบอร์ กล๊าสเป็ นแผ่นทางเดินด้านบนปิ ดฝาบ่อกรองนํ้าสําหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติทน
ยูวี ทนสารเคมี ไม่เป็ นสนิม ทําให้เหมาะกับเป็ นแผ่นตะแกรงด้านบนระบบบําบัดนํ้าเสี ย อายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี
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การติดตั้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสบนหลังคาโรงงาน เพื่อใช้เป็ นทางเดินในการเซอร์วสิ
บํารุ งรักษาแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดอยูเ่ ป็ นแนวยาวด้านบนหลังคา
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การใช้ ตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าสทําเป็ นขั้นบันไดแทนตะแกรงเหล็ก ไปวางบน
ฐานของโครงสร้ างบันได โดยใช้ คลิปล็อคยึดติด ด้ วยวิธีทาํ ฐานโครงสร้ างเหล็ก
ฉากรองแผ่ นตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าสทั้งสองข้ าง แล้ วยึดด้ วยคลิปล็อคโดยเฉพาะ
หนึ่งแผ่ นขั้นบันไดใช้ ตวั คลิปล็อค 2‐4 ชิ้น ขึน้ อยู่กบั ความกว้ างของขั้นบันได้
หรื อชานพัก
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กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้ นไม้ Tree
ring guard trench grating cover

FRP FiberGlass Tree Ring/Guard/Grates pit road Safety
Grating Cover Frame Support กรอบตะแกรงไฟเบอร์ กล๊าสปกป้องรอบโคน
ต้นไม้สาํ เร็ จรู ป ใช้สาํ หรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดนํ้าถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็ นการ
ป้องกันรากแก้วกรณี มีรถวิง่ ผ่านได้ นิยมใช้กนั มากในงาน Land Garden Scape งาน
ภูมิสถาปั ตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน หรื อใช้เป็ นตะแกรงลานจอดรถ ทดแทน บล็อกตัว
หนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสําเร็ จรู ป Replacing
Concrete/Masonry Block Paving Unit
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หน้ ากากตึก ปิ ดผิวห่ อหุ้มอาคาร แผ่ นโลหะฉลุลายเซาะ
ร่ องตกแต่ งอาคาร FACADE CLADDING
| Wall PARTITION | SLIDING DOOR | WINDOWS | PERFORATED
CEILING | Weathered STEEL | SHADING CORRIDOR | Aluminium
COMPOSITE |
Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat
blinds/ Trellis shade Awning Wall Panels, Colorful General Screen Partition,
Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid
cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket
school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works
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FiberGlass Grating Loading Ability

การรับนํา้ หนักของตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส
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** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรง FRP ขึ้นอยูก่ บั
1) หน้ากว้างของตะแกรงยิง่ กว้างมากยิง่ รับแรงได้นอ้ ย
2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น
3)รู ปแบบของแรงกด เป็ นแบบกระจายนํ้าหนักหรื อเป็ นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุ ณาติดต่อจากบริ ษทั
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)53

)LEHUJODVVPL[HG5HVLQ

,QGXVWULHV &KHPLFDO3ODQWDQG0HWDO)LQLVKLQJ

&RQVWUXFWLRQ(QJLQHHULQJ7UDIILFDQG7UDQVSRUWDWLRQ
3HWURFKHPLFDO2FHDQ6XUYH\:DWHU(QJLQHHULQJ)RRGDQG
%HYHUDJH3ODQWV7H[WLOH3ULQWLQJ'\HLQJDQG(OHFWURQLF
LQGXVWU\

)XQFWLRQV $QWLVOLSSHU\IORRU6WDLU7UHDG)RRWEULGJH

2SHUDWLRQSODWIRUP7UHQFKFRYHU2IIVKRUHRLOULJ0RRU
VKLS\DUG6KLSSLQJGHFN6HFXULW\DQG6DIHW\IHQFH+DQGUDLO
5DPSODGGHU6FDIIROGLQJ5DLOZD\IRRWSDWK'HFRUDWLYHJULG

'LIIHUHQW5HVLQIRUGLIIHUHQWDSSOLFDWLRQ
7\SH(FR*UDGH

(FRQRP\RUWKRSWKDOLFSRO\HVWHUJUDWLQJPRGHUDWHFRUURVLRQUHVLVWDQFH
DQGILUHUHWDUGDQWIODPHVSUHDGUDWLQJ6XFKJUDWLQJVFDQEHXVHGLQWKH
VSHFLDOHQYLURQPHQWVRIVHDZDWHUZHDNDFLGDQGZDVWHZDWHUV\VWHP
7KHRSHUDWLRQWHPSHUDWXUHFDQEHWR&HOVLXVZLWKQRUPDO
ZRUNLQJORDG
)ODPH6SUHDG$670(UDWLQJRIRUOHVV

7\SH)RRG*UDGH

7KLVW\SHLPSURYHGIRRGJUDGH,VRSKWKDOLFPL[HGZLWKYLQ\O
SRO\HVWHUUHVLQV\VWHPRIIHUVDQWLPLFURELDOSURSHUWLHVWRLQKLELW
WKHWURZWKRIPROGRQWKHVXUIDFHRIWKHFRPSRVLWHWRSURWHFW
LWVHOIDORQJZLWKWKHQHFHVVDU\FRUURVLRQUHVLVWDQFH,QGXVWULDO
JUDGHFRUURVLRQUHVLVWDQFHDQGILUHUHWDUGDQWIODPHVSUHDG
UDWLQJ6XFKJUDWLQJVFDQEHXVHGLQWKHVSHFLDOHQYLURQPHQWV
RIPLGGOHFRQFHQWUDWLRQLQRUJDQLFDFLGLQRUJDQLFDONDOLHWF
7KHRSHUDWLRQWHPSHUDWXUHFDQEHWR&HOVLXVZLWK
QRUPDOZRUNLQJORDG

7\SH6XSHULRU*UDGH

$6XSHULRUYLQ\OHVWHUUHVLQFRUURVLRQUHVLVWDQFHDQGILUHUHWDUGDQW
IODPHVSUHDGUDWLQJ,WRIIHUVRXWVWDQGLQJUHVLVWDQFHWRDZLGH
UDQJHRIKLJKO\FRUURVLYHVLWXDWLRQVUDQJLQJIURPFDXVWLFWRDFLGLF
6XFKJUDWLQJVFDQEHXVHGLQWKHVSHFLDOHQYLURQPHQWVRI
FRUURVLRQZLWKHLWKHUDFLGRUDONDOLRUERWK7KHRSHUDWLRQ
WHPSHUDWXUHFDQEHWR&HOVLXVZLWKQRUPDOZRUNLQJORDG

CHANCON COMPANY LIMITED
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)530ROGHG*UDWLQJ&KHPLFDO5HVLVWDQFH*XLGH 3DJH
&+(0,&$/

7<3(6XSHULRU

7\SH)RRG*UDGH

7<3((FR


0D[2SHUDWLRQ

0D[2SHUDWLRQ

0D[2SHUDWLRQ
&RQF 7HPSHUDWXUH)& &RQF 7HPSHUDWXUH)& &RQF 7HPSHUDWXUH)&

(QYLURQPHQW
$FHWLF$FLG











15

$OXPLQXP+\GUR[LGH









$//

1$

$PPRQLXP&KORULGH

$//



$//



$//

1$

$PPRQLXP%LFDUERQDWH









$//

1$

$PPRQLXP+\GUR[LGH







15

$//

15

$PPRQLXP6XOIDWH

$//



$//



$//

1$

%HQ]HQH

$//

15

$//

15

$//

15

%HQ]RLF$FLG

6$7



6$7



$//



%RUD[

6$7



6$7



$//

1$

&DOFLXP&DUERQDWH

$//



$//



$//

1$

&DOFLXP1LWUDWH

$//



$//



$//

1$

&DUERQ7HWUDFKORULGH







15



15

&KORULQH'U\*DV

1$



1$



1$

15

&KORULQH:DWHU

6$7



6$7



6$7

15

&KURPLF$FLG











15

&LWULF$FLG

$//



$//



$//



&RSSHU&KORULGH

$//



$//



$//



&RSSHU&\DQLGH

$//



$//



$//



&RSSHU1LWUDWH

$//



$//



$//

1$

(WKDQRO













(WK\OHQH*O\FRO













)HUULF&KORULGH

$//



$//



$//



)HUURXV&KORULGH

$//



$//



$//



)RUPDOGHK\GH

$//









1$

*DVROLQH













*OXFRVH









$//

1$

*O\FHULQ











1$

+\GUREURPLF$FLG











1$

+\GURFKORULF$FLG













+\GURJHQ3HUR[LGH











15

/DFWLF$FLG

$//



$//



$//



/LWKLXP&KORULGH
6$7

6$7

$//
1$
$//&RQFHQWUDWLRQV6$76DWXUDWHG6ROXWLRQ151RW5HFRPPHQGHG1$1R,QIR$YDLODEOH
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)530ROGHG*UDWLQJ&KHPLFDO5HVLVWDQFH*XLGH 3DJH
&+(0,&$/

7<3(6XSHULRU

7\SH)RRG*UDGH

7<3((FR


0D[2SHUDWLRQ

0D[2SHUDWLRQ

0D[2SHUDWLRQ
&RQF 7HPSHUDWXUH)& &RQF 7HPSHUDWXUH)& &RQF 7HPSHUDWXUH)&

(QYLURQPHQW
0DJQHVLXP&KORULGH

$//



$//



$//



0DJQHVLXP1LWUDWH

$//



$//



$//



0DJQHVLXP6XOIDWH

$//



$//



$//



0HUFXULF&KORULGH













0HUFXURXV&KORULGH

$//



$//



$//



1LFNHO&KORULGH

$//



$//



$//



1LFNHO6XOIDWH

$//



$//



$//



1LWULF$FLG











15

2[DOLF$FLG

$//



$//



$//

15

3HUFKORULF$FLG







15



15

3KRVSKRULF$FLG











15

3RWDVVLXP&KORULGH

$//



$//



$//



3RWDVVLXP'LFKURPDWH

$//



$//



$//



3RWDVVLXP1LWUDWH

$//



$//



$//



3RWDVVLXP6XOIDWH

$//



$//



$//



3URS\OHQH*O\FRO

$//



$//



$//



6RGLXP$FHWDWH

$//



$//



$//



6RGLXP%LVXOIDWH

$//



$//



$//

1$

6RGLXP%URPLGH

$//



$//





1$

6RGLXP&\DQLGH

$//



$//





15

6RGLXP+\GUR[LGH





15

15



15

6RGLXP1LWUDWH

$//



$//



$//



6RGLXP6XOIDWH

$//



$//



$//



6WDQQLF&KORULGH

$//



$//



$//



6XOIXULF$FLG











1$

7DUWDULF$FLG

$//



$//



$//

1$

9LQHJDU









$//

1$

:DWHU'LVWLOOHG









$//



=LQF1LWUDWH

$//



$//



$//



=LQF6XOIDWH
$//

$//

$//

$//&RQFHQWUDWLRQV6$76DWXUDWHG6ROXWLRQ151RW5HFRPPHQGHG1$1R,QIR$YDLODEOH
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วิธีการตัดเกรตติง้ ตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส
Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO
ตะแกรงไฟเบอร์เสริ มแรง FRP Mould Grating เป็ นวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุ ด ออกแบบเพื่อมา
ทดแทนสแตนเลส/อลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก อายุการใช้งานนานกว่า 30-100 ปี ไม่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อย รับประกันคุณภาพ
สวยงาม ทนทาน คุม้ ราคา เป็ นวัสดุมาใหม่เพื่อใช้ทดแทนสแตนเลสได้ดี ไม่เป็ นสนิม ทนความร้อนสู ง ทนสารเคมี
กัดกร่ อนได้ดี ที่สาํ คัญสวยงาม มีสีสรรดีไซน์ในตัว และมีน้ าํ หนักเบากว่าทุกวัสดุ แข็งแรง ทนแดด ทนสารเคมี แผ่น
มาตรฐานมีขนาดใหญ่ 1500x4000mm. ใช้ทาํ เป็ นแผ่นพื้นยกระดับไร้รอยต่อได้ดี สามารถนําไปตัดเป็ นแผ่น
เล็กๆตามที่ตอ้ งการได้ หรื อใช้ปูท้ งั แผ่นไร้รอยต่อสําหรับงานทางเดิน Walkway ติดตั้งและบํารุ งรักษาง่าย
ออกแบบเพื่อเป็ นแผ่นตะแกรงระบายนํ้า/โปร่ งแสง หรื อเป็ นฝาบ่อ-ฝาครอบท่อ/แผ่นปูพ้ืนผิวทึบปิ ดสนิทลายตีนเป็ ด
(Top Cover) สัง่ ตัดได้ทุกขนาด ตัดง่ายด้วยเครื่ องมือใบตัดไฟเบอร์(ลูกหมู)
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แผ่นมาตรฐานมีขนาดใหญ่ 1500x4000mm. ใช้ทาํ เป็ นแผ่นพื้นยกระดับไร้รอยต่อ
ได้ดี สามารถนําไปตัดเป็ นแผ่นเล็กๆตามที่ตอ้ งการได้ หรื อใช้ปูท้ งั แผ่นไร้รอยต่อสําหรับงาน
ทางเดิน Walkway ติดตั้งและบํารุ งรักษาง่าย สัง่ ตัดได้ทุกขนาด ตัดง่ายด้วยเครื่ องมือใบตัด
ไฟเบอร์(ลูกหมู) แผ่นตะแกรง FRP Grating สู ง 25mm. แกนหนา 6.5mm ขนาด
ช่องรู 38x38mm. มีให้เลือก 5 สี เหลือง เขียว เทา นํ้าเงิน และดํา หรื อ มีความสู งที่
38mm. และ 50mm.
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วิธก
ี ารคิดระยะความกว ้างของบ่ารับแผ่นตะแกรง Grating
ระยะความกว ้างของบ่ารับแผ่นเกรตติง จะต ้องบวกเพิมข ้างละ 3-5mm. รวม 2 ข ้างเป็ น 6-10mm.
้
Ex-1. กรณีใชตะแกรง
กว ้าง 25cm. จะต ้องเตรียมบ่ารับเผือไว ้ = 25.5-26.0 cm.
้
Ex-2 กรณีใชตะแกรง
กว ้าง 30cm. จะต ้องเตรียมบ่ารับเผือไว ้ = 30.5-31.0 cm.

วิธก
ี ารติดตงั บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีก ับขนาดของ
ตะแกรงระบายนํา Designing L-Angle and Grating Size

1

2

้ เอ็น เพือทําแนวระด ับให้บา่ ไม่สง
1 ‐ 2 ตงระด
ั
ับนํา ขึงเสน
ู ตํา
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4

3

ั
ื
3 ‐ 4 ใชเ้ หล็กเชอมคํ
าบ่าชวคราว
เพือให้บา่ กว้างเท่าๆก ันตลอดแนว
จากนนติ
ั ดตงวางไม้
ั
แบบพร้อมคําย ันเตรียมเทคอนกรีต

5

6

5 ‐ 6 เริมขนตอนเทคอนกรี
ั
ต และตกแต่งพืนโดยฉาบหน้าผิวพร้อม

7

8

7 ‐ 8 ขนตอนตกแต่
ั
งผิวพืนคอนกรีตให้ได้ระด ับ

(เมือคอนกรีตแข็งต ัว
ค่อยถอดเหล็กคําย ันบ่าออก และถอดไม้แบบ เพือตกแต่งผิวคอนกรีต เป็นอ ันเสร็จ)
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH
Line iD: @ChanCon
Sales Contact : 061 647 0184 - 6

No.
ลําด ับ

ราคาตะแกรงระบายนําแยกตามว ัสดุ

ิ
** ราคา บาท/เมตร/ชน

แผ่นเกรตติงตะแกรงระบายนํา ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

ตะแกรงระบายนํ้ารอบสระว่ายนํ้า / ABS SwimmingPool Grating
ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type
1

25x100

30x100

550.- 650.-

(46 ชิ้ น /เมตร, พลาสติ ค หนา 12.5mm. รุ่น มาตรฐาน, แกนคู่ใ ช้ก บั สระรูป วงกลมได้)
2

ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load

750.- 850.-

(38 ชิ้ น /เมตร, พลาสติ ค หนา 15mm. รุ่น หนาพิ เศษ, แกนคู่ใ ช้ก บั สระรูป วงกลมได้)

Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100 30x100
ตะแกรงพลาสติ ค ระบายนํ้าชนิ ด แข็งแรงเหนี ย วพิ เศษ / Patent Plastic PP Grating
ตะแกรงระบายนํ้าPP สีเทา (สีป นู เปลือ ย Loft )
3
650.- 650.( สิ ทธิ บ ตั รเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่อ งรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ด ี)
4
5

ตะแกรงระบายนํ้าPP สีด าํ เงาพิ เศษ (Glossy Black)
ตะแกรงระบายนํ้าPP สีผลิ ต พิ เศษ (แดง นํ้าเงิ น เหลือ ง ฯลฯ)

800.- 800.950.- 950.-

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100
ตะแกรงเหล็ก แผ่น เชื่อ มสําเร็จ รูป ชุบ กัล วาไนซ์ก นั สนิ ม HotDip Grating
Steel Grating ช่อ งรู 40x100mm สูง 25mm เหล็ก หนา 3mm 1,000
6
7

Steel Grating ช่อ งรู 30x100mm สูง 25mm เหล็ก หนา 5mm

FRP Grating ช่อ งรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm.

1,100

2,000 2,200

FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100
FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริ ม แรงทดแทนแสตนเลส ตัด ได้ทุก ขนาด
8

30x100

30x100

1,750 2,100

(Food Grade, ผิ ว กัน ลื่น , มี 5 สีม าตรฐาน เหลือ ง เขีย ว เทา ดํา นํ้า เงิ น , ทนสารเคมี สนิ ม )
9

FRP Grating ช่อ งรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm.

2,750 3,300

(Food Grade, ผิ ว กัน ลื่น , มี 2 สีม าตรฐาน เหลือ ง เทา ทนสารเคมี สนิ ม )

Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :
ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสําเร็จ รูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรตติ้ ง (เสริ ม คาน)
10
11

Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small
Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size

10x100cm 15x100cm

2,000 2,400

25x100cm 30x100cm

3,400 3,800

ทุกต ัวมีสต๊อค
่ !
พร้อมสง
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ื
วิธก
ี ารเลือกซอตะแกรงระบายนํ
า Grating Shopping Guidance Expert
ว ัสดุตะแกรง \
คุณสมบ ัติ

ขนาดที
มีสต๊อค

1. ABS Plastic
Grating ตะแกรง
พลาสติกเอบีเอส

25x100cm.,
30x100cm.
สูง 2.5cm.

2. PP Platic Grating
ตะแกรงราง
ระบายนํา
พลาสติกพีพ ี
3. Hdg. Steel
Grating ตะแกรง
ื
เหล็ กแผ่นเชอม
ชุบก ันสนิม
4. FRP Molded
Grating ตะแกรง
ไฟเบอร์กล๊าส

5. Stainless 304
Grating ตะแกรงส
แตนเลสปัมเจาะรู

25x100cm.,
30x100cm.
สูง 3cm.

ระด ับราคา
(บาท)

450 ‐700.‐

่ ําได้
แชน
ไม่เป็นสนิม

ไม่เป็ นสนิม

650 ‐ 950.‐

ไม่เป็ นสนิม

25x100cm.,
30x100cm. สูง
2.5cm. หนา 3,
5mm.
850‐2,000.‐

้
เหมาะใชใน
พืนทีแห ้ง
รับนํ าหนักรถ
วิงผ่านได ้

150x400cm.
สูง 2.5cm.,
3.8cm., 5cm.

1,600‐2,000

10, 15, 20, 25,
30x100cm. สูง
2.5cm.
2,000‐3,800

ไม่เป็ นสนิม
ทนสารเคมี

ไม่เป็ นสนิม
ทนสารเคมี

รถวิง
ผ่านได้?

ั ัด สงั
สงต
ทําพิเศษ

ความ
สวยงาม

ั ความ
ิ ค้า สส
ี น
รูปสน
หรูหรา สวยงาม

150กก.

ั าและตัด
สงทํ
ปรับไม่ได ้ ใช ้
กับสระโค ้งได ้

ี าวครีม
สข
เหมือนใน
ท ้องตลาด
้ วไป
ใชทั

25x100, 30x100cm. H2.5cm.

200กก.

สงั ตัดเป็ น
ขนาดพิเศษ
และนํ ามาวาง
ต่อกันได ้

สวยดูด ี
เหนียวทน ไร ้
รอยต่อ มี
เอกลัษณ์

25x100, 30x100cm. H 3cm.

1.5 ‐ 25 ตัน

ั
สงผลิ
ตขนาด
พิเศษ ภายใน
14‐21 วัน

เหล็กแผ่น
ื ชุบ
เชอม
ี
ฮอทดิป สบ
รอน์เงิน

25x100, 30x100cm. H 2.5cm.

500กก.

ั ดเป็ น
สงตั
ขนาดพิเศษได ้
ภายใน 3 วัน

่ งรู
สวย ชอ
ี
สเหลี
ยม
จตุรัส มี
เอกลัษณ์

150x400cm. H25,38,50mm.

200กก.

ั าขนาด
สงทํ
่ งรู แบบ
ชอ
พิเศษ ภายใน
14 ‐ 21 วัน

หรูหรา สง่า
งาม เสริม
คุณค่าทีอยู่

5 sizes H 2.5cm.

ิ ธิบต
่ งรูเล็ก กันลืน ใชทดแทนตะแกรงรอบสระว่
้
1. ตะแกรงพลาสติกพีพเี กรตติง สท
ั รเฉพาะ ไม่มใี ครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ชอ
ายนํ ารุน
่ เก่าได ้ดี
ั ดเป็ นขนาดพิเศษได ้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูด ี มีเอกลัษณ์ ทนแดด สารเคมี ใชทดแทนตะแกรงเหล็
้
2. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สงตั
ก สแตนเลส
ื
้
ื
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใชระบบเช
อมหลอมเป็
นเนือเดียวด ้วยระบบออโตเมติค CO2/MIG เคลือบผิวกันสนิม 75 ไมครอน
ื
ั พอร์ทด ้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพือเสริมความแข็งแกร่งทัวแผ่น
4. ตะแกรงแสตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2มม. (หนาทีสุดในตลาด) เชอมคานซ
พ
ื
้
5. ถ ้าต ้องการให ้มีรถวิงผ่านบนตะแกรง เลือกได ้เพียงวัสดุเดียว คือใช ้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิมเท่านัน แต่หากลูกค ้าต ้องการเพียงใชในรอบบ
้าน
ห ้องนํ า ตลาดสด ทีไม่มรี ถวิงผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพืนทีต ้องการใช ้

1/2

Page 105 of 106

บริษทั แชนคอน จํากัด / บริษทั เกรตติงไทย จํากัด www.ChanCon.co.th
(ซอยท่าข้าม 21/1 ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2 เขตบางขุนเทียน ปากซอยมี HomePro, Big-C และ Mc Donald)

Line: @ChanCon

E‐Mail: mkt@chancon.co.th Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6

Order Instruction: คําแนะนําในการสังซือสินค้า เงือนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา
1. ราคาทีนําเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็ นราคารับสินค้าเองทีคลังของบริษท
ั ยังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิมและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซท์ www.CHANCON.co.th จากนันเลือกสินค้าทีต้องการ
ขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึนมาทีหน้าแรกเสมอ ให้คลิกทีใบเสนอราคาหน้าเว็บไซท์ เป็ นการ
Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพือเซฟนํามาพิมพ์ในเครืองได้ทน
ั ที
3. การขอดูตวั อย่างหรือติดต่อสังซือได้ที บริษท
ั แชนคอน โดยตรง(ไม่มส
ี าขาทีอืน) ตามทีอยู:่ เลขที
199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับยอดสังซือ มากกว่า 30,000 บาท
ั โดยตรง หาก
หากยอดสังซือตํากว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าทีบริษท
ให้บริษท
ั ประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีคา่ ใช้จา่ ย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชาํ ระเป็ นเงินสด ลูกค้าต้องชําระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็ นเงินสดทีบริษท
ั
หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็ นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์
ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์กอ
่ น จึงจะรับสินค้าได้

บริ ษทั แชนคอน จํากัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel: 02 451 0780-1, 081 932 7894, 061 647 0184-6 Fax: 02 451 0786 < รหัสผูเ้ สี ยภาษี 010-554-902-1705 >
E-mail: mkt@chancon.co.th

Line id: @ChanCon

www.CHANCON.co.th
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สุขสว ัสดิ์ / ทางด่วน

ม.พิศาล 11

ลงทางด่วน สมุทรสาคร

(เข ้าซอยท่าข ้ามประมาณ 3

ป้ ายหมูบ
่ ้าน
"สวัสดี"
ิ
หอนาฬกา

ถนนท่าข ้าม / Thakham Rd.
ซอยท่าข้าม 32

บ้านเลขที่ 86/42

ร ้านขาย
สว่าน

ซอยท่าข้าม 30

ร ้านขาย

วัสดุกอ
่ สร ้าง

บ้านเลขที่ 7

คลังสินค ้า
ประตูรัว้ สีทอง

คล ังสินค้า‐1 : บริษ ัท แชนคอน จําก ัด
เลขที่ 86/42 ซอยท่าข้าม 28/2 ถนนพระราม2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel: 02‐451 0780‐1 Fax: 02‐451 0786

หมูบ
่ ้าน พิศาล ท่าข ้าม 30
คล ังสินค้า‐2 : บริษ ัท แชนคอน จําก ัด
เลขที่ 7 ซอยท่าข้าม 32 ถนนพระราม2

โรงงาน
"โก๋แก่" "แม่รวย"

โรงงานรองเท ้า
กีโต ้/ KITO

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ถนนเทียนทะเล

มุง่ หน ้าไปชายทะเลบางขุนเทียน

โรงเหล ้า

แสงจันทร์

ติดต่อบริษ ัท แชนคอน / บจก. เกรตติงไทย ได้ท ี 199 ซอยท่าข้าม 21/1

ซอยเทียนทะเล7

ถนนท่าข ้าม / Thakham Rd.

ร ้านทํา
โลงจําปา

ซอยท่าข้าม 23

โรงพิมพ์

ซอยท่าข้าม 21/1

บจก. เจริญ‐
อุตสาหกรรม

ซอยท่าข้าม 28/2

บางขุนเทียน

ยูไนเต็ด
ฟู้ ดส์

ซอยท่าข้าม 28/1

ถนน

Tel: 02‐451 0780‐1 Fax: 02‐451 0786

ซอยท่าข้าม 28

นครธน

ซอยท่าข้าม 23

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

วัดท่าข ้าม

ซอยท่าข้าม7

โรงพยาบาล

มุง่ หน ้าไป สมุทรสาคร / แม่กลอง / อัมพวา

สํานักงานเขต
บางขุนเทียน

เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 ถนนพระราม2

บ้านเลขที่ 199

ถนนพระรามที่ 2

โรงเบียร์
ฮอลแลนด์

มาจากเส ้น "วงแหวนกาญจนา" เตรียม "กลับรถ" หน ้า โรงพยาบาลบางมด

วัดกําแพง

สน.
ท่าข ้าม

บริษ ัท แชนคอน จําก ัด/ บจก. เกรตติงไทย

โรงพยาบาล
"บางมด"

สน.
บางมด

พระราม2 ซอย 50

Chancon Co., Ltd. Map

ทางไปซอยอนาม ัยงามเจริญ

ดาวคะนอง
<สามแยก บางปะแก้ว>

