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PEGBOARD SPECIAL COLOR

Line id: @ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6
No.
ลําด ับ

Special discount for PegBoard and Hooks
่ นลดพิเศษ/ราคาขายสง
่ แผ่นกระดานเพ็ กบอร์ด
สว

Price/Each (ราคา/แผ่น)

ี ําคุณภาพสูง
แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเหล็กกล้าเคลือบอบ สด
1 Metal Steel Pegboard size 50x50cm. Thick 1.2mm.
2 Metal Steel Pegboard size 50x100cm. Thick 1.2mm.
3 Jumbo Metal Steel Pegboard size 120x240cm. ไม่พ ับขอบ

ปลีก 1-9 แผ่น ส่ง > 10 แผ่น
\

900
1,600
8,000

800
1,500
7,500

ี เิ ศษ นําเงิน เขียว เหลือง แดง ขาว
แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเหล็กกล้าเคลือบอบสพ
4 Metal Steel Pegboard size 50x100cm. Thick 1.2mm.
1,700
1,600

5 Jumbo Metal Steel Pegboard size 120x240cm. ไม่พ ับขอบ

8,000

7,500

่ งตกแต่งห้อง
แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดอลูมเิ นียม เจาะรูตด
ิ ผน ังแขวนเครืองมือชา
6 Aluminum Pegboard size 50x50cm. Thick 1.5mm.
900
800
7 Aluminum Pegboard size 50x100cm. Thick 1.5mm.
1,800
1,600

8 Jumbo Aluminum Pegboard size 120x240cm. ไม่พ ับขอบ
No.
ลําด ับ

Hooks Accessory Price
่ นลดพิเศษ ราคาขายสง
่ ฮุคตะขอขาแขวน
สว

8,000

7,500

Price/Each (ราคา/ชิน)
ปลีก 1-99 ชิน

ส่ง > 100 ชิน

อุปกรณ์ตะขอขาแขวน Hook สําหร ับ แผ่นกระดาน Pegboard เจาะรูแขวนติดผน ังตกแต่งห้อง
9
10
11
12

ฮุคตะขอเกียวขาแขวนแม่กญ
ุ แจ Key Holder
ฮุคตะขอเกียวขาแขวนตัวยู U‐Hook
ฮุคตะขอเกียวขาแขวนตัวแอล L‐Hook
ฮุคตะขอเกียวขาแขวนเครืองมือ Tool Holder

13
14
15
16
17

ฮุคขาแขวนเดียวยาว 4 นิว Single Hook 4"
ฮุคขาแขวนเดียวยาว 6 นิว Single Hook 6"
ฮุคขาแขวนคูย
่ าว 4 นิว Double Hook 4"
ฮุคขาแขวนคูย
่ าว 6 นิว Double Hook 6"
ฮุคตะขอเกียวขาแขวนราวจับ Hand Rail Hook 9"

15
15
15
25
30
35
35
40
40
250

ั
่ งรู 12มม. แขวนเครืองมือ
18 แผ่นชนวางพลาสติ
ก ABS ชอ

ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %
ลด 10 %

ั
*** Made‐to‐Order (Material/ Color/ Size):กรณีสงผลิ
ต สําหรับสีอนๆ(ขาว
ื
ดํา นํ าเงิน เหลือง แดง เขียว) หรือเลือกวัสดุทใช
ี ้
(เหล็ก, อลูมเิ นียม) หรือขนาดต่างๆนอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน กรุณาติดต่อฝ่ ายขาย
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

ร ับประก ัน 1 ปี / Warranty 1 Year
บริการเปลียนคืนสินค ้าใหม่ทันทีหากแตกหักหรือผุกร่อน
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 E-mail: mkt@chancon.co.th www.chancon.co.th เลขประจํ าตัวผู ้เสียภาษี 010-554-902-1705
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Hook Accessories: อุปกรณ์ตะขอขา
แขวนฮุกทีนํ ามาใช้รว่ มก ับ Pegboard
Pegboard accessories come in a variety of hooks, hangers, baskets, and tool holders. To
install them, tip the top pegs into the board and then rotate down. Pegboard is a great
workspace organizer since it is easy to configure in whichever way you want. Specialty
hangers exist for everything from screw guns to crafting supplies.

Hook
1

ขาแขวนแม่กญ
ุ แจ
Key Holder

2

ขาแขวนตัวยู
U-Hook

3

ขาแขวนตัวแอล
L-Hook

4

ขาแขวนเครื องมือ
Tool Holder

Dimension

การติดตัง

วิธีใช้ งาน

26

Hook
5

ขาแขวนเดียว 4 นิว
Single Hook 4”

6

ขาแขวนเดียว 6 นิว
Single Hook 6”

7

8

ขาแขวนคู่ 4 นิว
Double Hook 4”
ขาแขวนคู่ 6 นิว
Double Hook 6”

Dimension

การติดตัง

วิธีใช้ งาน

27

0
9

ขาแขวนราวจับ
Hand Rail Hook 9"

10

แผ่ นชันวาง
พลาสติก ABS

0

10. แผ่นชั้นวางพลาสติกเอนกประสงค์
แขวนเสี ยบวางห้อยตั้ง จัดเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือ

วัสดุเป็ นพลาสติก ABS สามารถแขวนเครื่ องมือช่าง และวางสิ่ งของอเนกประสงค์
Size 100 x 500 mm. Thickness 12.70 mm. (ความหนาของแผ่นตะแกรง 12.70 มม.)

Mini Square Mesh Size 12.70 mm. (Hole distance between) (ช่องรู เล็กสี่ เหลียมจตุรัส ขนาด 12.70 มม.)

แผ่ นชั้นวางมีรูเอนกประสงค์ สํ าหรับใช้ เป็ นหิง้ และเสี ยบเครื่ องมือ Plastic Hole tools shelf
for Pegboard Hooks ออกแบบมาอย่างลงตัวใช้เป็ นทั้งชั้นวาง และช่องเสี ยบเครื่ องมือเครื่ องใช้ในแผ่น

เดียวกัน ตัวอย่างเป็ นช่องเสี ยบของ เช่น ไขควง กรรไกร คีม ปากกา ของแต่งบ้านอินเทรนด์ หรื อตัวอย่างใช้เป็ นชั้นวาง
หนังสื อ เครื่ องเขียน กล่อง อุปกรณ์ เครื่ องมือ ผลิตจากวัสดุพลาสติคเอบีเอส มีรูขนาด 12มม. ทัว่ ทั้งแผ่น นํ้าหนักเบา
สวยงาม ไม่เหมือนใคร มีที่เดียวในโลกนี้

Metal Steel Iron Powder Coated PegBoard

แผ่ นกระดานเพ็กบอร์ ดเหล็กกล้ าเคลือบสี ดาํ และ สี พเิ ศษ คุณภาพสู ง
High-Tech Production: กระดานเพ็กบอร์ดเหล็กกล้าเคลือบสี คุณภาพสู งสําเร็ จรู ป ออกแบบให้พบั
ขอบเก็บมุมเรี ยบร้อย ไม่มีรอยตัดคม วางต่อกันได้เข้ารู ปสวยงาม ทําให้ปลอดภัยในการใช้งาน จึงนําไปใช้ในการ
ตกแต่งห้องต่างๆ และใช้ในการเก็บของให้เกิดความเรี ยบร้อยและสวยงามของที่พกั อาศัย
Corrosion Resistance: ออกแบบให้ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าเกรดพิเศษพร้อมเคลือบสี พาวเดอร์โค๊ต
Powder Coat หนาพิเศษ ป้องกันรอยขีดข่วน คุณภาพสู ง มีคุณสมบัติป้องกันสนิม ทนการกัดกร่ อนดีกว่า
เหล็กทัว่ ไป นํ้าหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก ทนแสงยูวี ทนความร้อนได้ดี
คงรู ปไม่เกิดการบิดงอ โดยทุกขั้นตอนการผลิตเราใส่ ใจเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าที่คุณภาพดีที่สุด รับประกันคุณภาพที่
ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสิ นใจ

ระยะห่างระหว่างรู 25 mm. สําหร ับ Hook มาตรฐาน
ขอบหนา 23 mm. เก็บมุม ลบคม งานประณีต

่ งรูสําหร ับติดตงั Hook
ชอ
ขนาดมาตรฐาน 5 mm.

คุณสมบัติของแผงเพ็กบอร์ดเจาะรู ติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือ
Wall Control Pegboard & Hooks Specification
1) Aluminium or Powder Coated Pegboard: เลือกวัสดุได้วา่ จะ ผลิตจากอลูมิเนียม หรื อจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษ
พร้อมเคลือบสี พาวเดอร์โค๊ต หนาพิเศษ ป้องกันรอยขีดข่วน คุณภาพสู ง มีคุณสมบัติป้องกันสนิม ทนการกัดกร่ อนดีกว่าเหล็กทัว่ ไป นํ้าหนักเบา
แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก
2) High-Tech Production: กระดานเพ็กบอร์ดสําเร็ จรู ปขนาดมาตรฐานมีสต๊อคพร้อมรับสิ นค้าได้ทนั ที อีกทั้งออกแบบให้พบั
ขอบเก็บมุมเรี ยบร้อยทั้ง 4 ด้าน แข็งแรง ไม่มีรอยตัดคม วางต่อกันได้ ทําให้ติดตั้งง่าย ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์อื่นๆหนุนความสู งจากด้านหลัง ไม่
ต้องหากรอบเฟรมมาตกแต่งเพิ่มเติม สามารถนําไปต่อๆกันหลายแผ่นได้อย่างเข้ารู ปสวยงาม ปลอดภัยในการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งห้อง เก็บ
ของให้เกิดความเรี ยบร้อยลงตัว
3) Standard Big Size: แผ่นกระดานเจาะรู แขวนเครื่ องมือ ออกแบบพิเศษให้มีขนาดใหญ่มาตรฐาน สามารถนํามาประกอบกันได้ลง
ตัวเป็ นแผงใหญ่ดูดีมีสไตล์ ตั้งแต่ขนาด 50 x 50-400cm., 100 x 100-400cm. หรื อประกอบกันเป็ นแนวแทยงมุม หรื อ รู ปปิ รา
มิด เว้นช่องสับหว่างแต่และแผ่น หรื อตามจินตนาการในรู ปแบบต่างๆ แล้วแต่ดีไซน์ เพราะเป็ นแผ่นสําเร็ จรู ปพับขอบจบงานลงตัวหมดแล้ว

4) General Hook applied: แผ่นพับขึ้นรู ปเจาะรู ใช้สาํ หรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบมาให้ใช้งานร่ วมกับตัวแขวนฮุค ขนาด
มาตรฐาน ตามท้องตลาดได้ทนั ที รับนํ้าหนักได้สูง ใช้เป็ นชั้นวางของก็แข็งแรงแรงทนทาน เพราะมีความหนาพิเศษ ทุกแผ่นเจาะรู ตามมาตรฐาน
มาแล้ว เที่ยงตรงแม่นยํา รับประกันการใช้งานซํ้าๆ สามารถใช้กบั ตัวฮุกตะขอขาแขวนมาตรฐานได้พอดีสวยงามแข็งแรง
5) Made-to-Order (Material/ Color/ Size): กรณี สงั่ ผลิต สําหรับสี อื่นๆ(ขาว ดํา นํ้าเงิน เหลือง แดง เขียว ) หรื อเลือก
วัสดุที่ใช้ (เหล็ก อลูมิเนียม) หรื อขนาดต่างๆนอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน เช่น ลูกค้าสามารถเลือกตัดจากแผ่นใหญ่พิเศษขนาด
120x240cm. แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดขนาดใหญ่พิเศษทุกแผ่นของเราเป็ นแบบไม่พบั ขอบ มีท้ งั แบบพ่นสี สาํ เร็ จแล้ว และแบบเปลือยเปล่า
ยังไม่พ่นสี ลูกค้าสามารถนําไปตัดเองแล้วใส่ กรอบไม้ กรอบเหล็กตกแต่งตามต้องการ

6) Heavy Hook Pegboard : ออกแบบฮุกตะขอขาแขวนเพื่อรับนํ้าหนักได้มากกว่า 10 กก. ต่อจุด เพราะใช้เหล็กกล้าชุบกันสนิม
ฮอทดิปกัลวาไนซ์ แข็งแรงไร้สนิม เหมาะสมกับรู ของ pegboard ที่เป็ นวัสดุเหล็กหรื ออลูมิเนียม ซึ่ งมีความทนทานไม่เปื่ อยลุ่ยหรื อบิดงอ
ง่าย แม้จะผ่านการใช้งานมาหลายครั้ง ออกแบบให้ยดึ ตึดกับฝาผนังโดยไม่ตอ้ งมีโครงเหล็กเสริ ม มีความแข็งแรงกว่า pegboard ไม้อดั ไม้
เจาะรู ทว่ั ไป
7) Pegboard Weight :
- กระดานเพ็กบอร์ดอลูมิเนียม ขนาด 50x50cm. หนัก 1.6 กิโลกรัม/แผ่น
- กระดานเพ็กบอร์ดเหล็กอบสี ขนาด 50x50cm. หนัก 2.3 กิโลกรัม/แผ่น
- กระดานเพ็กบอร์ดอลูมิเนียม ขนาด 50x100cm. หนัก 3 กิโลกรัม/แผ่น
- กระดานเพ็กบอร์ดเหล็กอบสี ขนาด 50x100cm. หนัก 4.5 กิโลกรัม/แผ่น
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Perforated Aluminium Pegboard
แผ่ นกระดานเพ็กบอร์ ดอลูมเิ นียม เจาะรูตดิ ผนังแขวนเก็บอุปกรณ์
ใหม่ ล่าสุ ด! Pegboard ผลิตจากแผ่ นอลูมิเนียมไม่ เหมือนใคร ด้ วยคุณภาพที่ดที สี่ ุ ดในโลก เนื้อวัสดุสีบรอนซ์เงินเงางามแวววาว
สวยงาม นํ้าหนักเบา ตกแต่งติดตั้งง่ายได้กบั ทุกสถานที่ท้ งั ภายในและภายนอก ไม่เป็ นสนิม ไม่ผกุ ร่ อน ไม่เปราะแตก ทนทุกสภาวะ

ขนาดมาตรฐานแบบที 1 WxL : 500 x 500 mm., Height 23 mm, Sheet Thick 1.5 mm.

ขนาดมาตรฐานแบบที 2 Wide x Length : 500 x 1000 mm.,
High 23 mm. Sheet Thick 1.5 mm.
่ งรูขนาด 5 mm.
ชอ
ระยะห่าง 25 mm.
ขอบหนา 23 mm.
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Perforated Aluminum Pegboard Specification
คุณสมบัตขิ อง แผงอลูมิเนียมเจาะรู ตดิ ผนังแขวนเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือสํ าเร็จรู ป
1. Pegboard Material: กระดานเพ็กบอร ์ดอลูมเิ นี ยมสําเร็จรูป ผลิตจากวัสดุ อลูมเิ นี ยมเกรด A1100
คุณภาพสูงพิเศษ ความหนา 1.5 มม. มีพนผิ
ื ้ ว(surface) สองแบบดังนี ้
1.1 Pegboard Glossy: สีบรอนซ ์เงิน ผิวเงามันแวววาว
่
1.2 Pegboard Hair Line: สีบรอนซ ์เงิน ผิวด ้านลายขัดทัวแผ่
น
่
2. Pegboard Size: มีทงขนาดมาตรฐานสํ
ั้
าเร็จรูป และมาตรฐานสังผลิ
ต
2.1 ขนาดมาตรฐาน 50 x 50 cm. และ 50 x 100 cm. ออกแบบใหส้ ามารถนํ ามาต่อกันได ้ เช่นแนวยาว
,แนวตรง,แนวทแยงมุม รวมกันเป็ นขนาดต่างๆ เช่น 50x150cm. , 100x100cm. , 100x200cm. etc.
้ ่ใช ้งาน 50 x 100 cm., 50 x 150
2.2 ขนาดสั่งผลิต Made-to-Order เพื่อปร บั ให เ้ หมาะสมกับ พืนที
่
่ กค ้าต ้องการ
cm. และขนาดอืนๆตามที
ลู
3. Corrosion Resistance: ออกแบบให ้ผลิตจากวัสดุอลูมเิ นี ยมเกรดพิเศษ ไม่เหมือนใคร มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ไม่
ี่ เป็ น
่
้
สนิ มกัดกร่อนเหมือนเหล็กทัวไป
นํ ้าหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช ้งานได ้หลายสภาวะทังภายในและภายนอก
ทนแสงยูว ี
้
่
่ ณภาพดีทสุ
ทนความร ้อนได ้ดี คงรูปไม่เกิดการบิดงอ โดยทุกขันตอนการผลิตเราใส่ใจเพือให ้ลูกค ้าได ้ร ับสินค ้าทีคุ
ี่ ด
่ กค ้าต ้องพิสจู น์กอ
่ นตัดสินใจ
ร ับประกันคุณภาพทีลู
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้ ปเจาะรูใช ้สําหรบั แขวนอุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบมาใหใ้ ช ้งานร่วมกับตัว
4. General Hook applied: แผ่นพับขึนรู
้
แขวนฮุค ขนาดมาตรฐานตามทอ้ งตลาดไดท้ น
ั ที รบั นํ ้าหนั กไดส้ ูง ใช ้เป็ นชันวางของก็
แข็ งแรงแรงทนทาน เพราะมี
ความหนาพิเศษ
5. High-Tech Production: กระดานเพ็ กบอร ์ดอลูมเิ นี ยมสําเร็จรูป ออกแบบใหพ
้ บ
ั ขอบเก็บมุมเรียบร ้อย ไม่มรี อย
ตัดคม วางต่อกันได ้เข ้ารูปสวยงาม ทําใหป้ ลอดภัยในการใช ้งาน จึงนํ าไปใช ้ในการตกแต่งหอ้ งต่างๆ และใช ้ในการเก็บ
่ กอาศัย
ของให ้เกิดความเรียบร ้อยและสวยงามของทีพั
6. Made-to-Order (Material/ Color/ Size): กระดานเพ็ กบอร ์ดอลูมิเนี ยมสําเร็จรูป โดยทั่วไปแลว้ มีสน
ิ คา้
่ ั ต สําหร ับสีอนๆ
ในสต็อคพร ้อมจัดส่งใหล้ ก
ู ค ้าไดท้ น
ั ที ในกรณี สงผลิ
ื่ (ขาว ดํา นํ ้าเงิน เหลือง แดง ) หรือเลือกวัสดุทใช
ี่ ้
่
(เหล็ก อลูมเิ นี ยม ไม่อด
ั เกรดส่งออก) หรือขนาดต่างๆนอกเหนื อจากขนาดมาตรฐาน กรุณาติดต่อฝ่ ายขาย เพือขอ
่
ข ้อมูลเพิมเติม

PegBoard | SlatWall | Grid | Shelving | Moldings | Wainscoting | Metal by
the Piece | Impact Protection | Door Hardware Systems | Magnetic Board
| FreeStanding Displays Custom Signage | Kits & Bundles | Fasteners | Wall
Organizers | Wine Rack | Scratch & Dent Specials

Jumbo Size Pegboard and Made to Order
่
กระดานเพ็คบอร ์ดขนาดใหญ่ และงานสังตัดตาม
้ ่
ขนาดให้เข้ากับแต่ละพืนที
กรณี ลูกค้าต้องการเพ็กบอร์ดขนาดพิเศษให้เข้ากับแต่ละพื้นที่แสดงสิ นค้า หรื อทําเป็ นแผงตูเ้ ก็บเครื่ องมือขนาด
เฉพาะ หรื อทําเป็ นรถเข็นแผงเพ็คบอร์ดขนาดต่างๆตามที่ตอ้ งการ ลูกค้าสามารถ เลือกซื้อแผ่นใหญ่มาตรฐาน
แล้วนําไปตัดให้เข้ากับพื้นที่ที่ตอ้ งการได้ทนั ที หรื อจะเลือกให้เราเป็ นผูต้ ดั พับขอบ พ่นสี พิเศษ เพิม่ เติม กรุ ณา
ติดต่อฝ่ ายขาย

คุณสมบัตขิ องแผงกระดานเพ็กบอร์ ดขนาดใหญ่ พเิ ศษ Pegboard Features
1) แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดขนาดใหญ่พิเศษ โดยปกติจะมีขนาดเท่ากับแผ่นไม้อดั มาตรฐานคือ ขนาด กว้าง ยาว = 120 x
240 เซนติเมตร
2) ทุกแผ่นเจาะรู ตามมาตรฐานมาแล้ว เที่ยงตรงแม่นยํา รับประกันการใช้งานซํ้าๆ สามารถใช้กบั ตัวฮุกตะขอขาแขวน
มาตรฐานได้พอดีสวยงามแข็งแรง
3) แผ่นเพ็กบอร์ดที่ผลิตออกมา ใช้เหล็กหรื ออลูมิเนียมคุณภาพสู ง ทดสอบแล้ว เพื่อให้มีคุณสมบัติแข็งแรงไม่บิดงอ ไม่
เปื่ อยยุย่ เมื่อโดนนํ้าหรื อใช้ฮุกแขวนเกี่ยวบ่อยๆ
4) ทุกแผ่นเพ็กบอร์ดที่ออกแบบมา เมื่อใช้กบั ฮุกขาแขวนมาตรฐานของเรา จะรับนํ้าหนักได้สูงกว่า 10 กิโลกรัมต่อจุด ซึ่ ง
เพ็คบอร์ดไม้หรื อทัว่ ไปไม่สามารถทําได้
5) โดยปกติแล้วเพ็คบอร์ดขนาดใหญ่พิเศษ เรามีสต๊อคพร้อมขายทันทีทุกสี แต่ถา้ ลูกค้าต้องการขนาดเล็กกว่าแผ่นมาตรฐาน
จะเสี ยค่าใช้จ่ายใจการสัง่ ตัดและเคลือบสี ใหม่
6) แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดขนาดใหญ่พิเศษทุกแผ่นของเราเป็ นแบบไม่พบั ขอบ มีท้ งั แบบพ่นสี สาํ เร็ จแล้ว และแบบเปลือย
เปล่ายังไม่พน่ สี ลูกค้าสามารถนําไปตัดเองแล้วใส่ กรอบไม้ กรอบเหล็กตกแต่งตามต้องการ
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การนํากระดานเพ็กบอร์ดขนาด 50x100cm มาประกอบกัน เป็ นขนาด 100x250cm.
หรือประยุกต์ใช้เป็ นขนาดใหญ่ตา่ งๆ แสดงวิธก
ี ารใส่กรอบและยึดระหว่างแผ่นเข้าด้วยกัน

เพ็กบอร์ดแผ่นเหล็กเจาะรู แขวนเก็บอุปกรณ์สาํ เร็ จรู ป ผลิตจากวัสดุ แผ่นเหล็กกล้าพร้อมเคลือบสี คุณภาพสู งพิเศษ ความหนา 1.2 มม. มีความ
แข็งแรงไม่บุบ บิด งอ รวมทั้งสี ที่เคลือบไม่หลุดลอกง่าย อายุการใช้งานที่ยาวนาน

6/15

www.chancon.co.th

Line id: GratingThai

Page 36 of 69

#Living Room #Garage #Kid Kindergarten
ไอเดียตกแต่งผนังด้วยเพ็คบอร์ดสําหรับห้องต่างๆ
กระดานเพ็กบอร์ดพร้อมฮุคตะขอขาแขวน ใช้สาํ หรับตกแต่งผนังแทนวอลล์เปเปอร์ แทนชันวาง
แทนการทาสี ใช้ทงห้
ั องนังเล่น ห้องรับแขก ทีวางแก้วนําเครืองดืมรับรองลูกค้า ห้องเลียงเด็ก อูซ
่ อ
่ ม
รถ ห้องเอนเตอร์เทน ห้องครัว ห้องนํา นอกจากจะตกแต่งผนังได้แล้ว ยังสามารถทดแทนตูเ้ ก็บของ
เป็ นชันวางรูปแบบต่างๆ #Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดาน
เพ็กบอร์ด
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#SportPegBoard ไอเดียตกแต่งผนังด้วยฮุกตะขอ
ลวดขาแขวนเพ็คบอร์ดเครืองกีฬา
กระดานเพ็กบอร์ดพร้อมฮุคตะขอขาแขวน ใช้สาํ หรับอุปกรณ์ กฬ
ี า เดินป่ า Outdoor sport เช่น
แขวนไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส กระเป๋ ากีฬา เป็ นชันวางรองเท้า แขวนเสือผ้า แจ๊คเก๊ต หมวก
สารพัดอุปกรณ์ ถือเป็ นอุปกรณ์ จดั เก็บของใช้ตา่ งอย่างประหยัดพืนที สวยงามลงตัว

#Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด
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#ShoesPegBoardHooks ฮุกตะขอลวดขาแขวน
กระดานเพ็คบอร์ดสําหรับจัดเก็บแขวนรองเท้า
ร้านขายรองเท้า เสือผ้า ต่างหู เครืองเงิน ฯลฯ สามารถประยุกต์ใช้กระดานเพ็คบอร์ดสําหรับจัดแสดง
เก็บแขวน เพือโชว์สน
ิ ค้าได้อย่างสวยงาม เสริมคุณค่าให้สน
ิ ค้าดูดม
ี รี ะดับ โดยบางรายใช้กระดาน
เพ็กบอร์ดพร้อมทําแท่นโชว์วางรองเท้า ให้ลูกค้าหยิบดูงา่ ย ได้หลากหลายมุมมอง

#Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด
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#LadyPegBoard ฮุกตะขอลวดกระดานเพ็คบอร์ด
ขาแขวนกระเป๋ าตุม
้ หูสร้อยเครืองตกแต่งสําหรับ
สุภาพสตรี
สาวๆทุกคนรับรองว่าต้องสะสมกระเป๋ าและ accessories กันมหาศาลแน่ นอน และปัญหาทีตามมา
คือไม่มท
ี เก็
ี บ เวลาจะใช้งานทีตอ
้ งไปรือดูทลี ะใบ ปัญหานีแก้ไขได้งา่ ยมากๆ ผนังห้องโล่งๆอย่าปล่อย
เอาไว้เฉยๆ ติดตังแผ่น pegboard เข้าไปให้เต็มผนัง ทีนีก็สามารถ enjoy เอากระเป๋ าและของ
มากมายทีมีมาแขวนไว้ตรงนีได้หรือถ้าใครไม่อยากติด pegboard ทังผนัง จะติดแผ่นเล็กๆไว้เป็ น
มุมแขวนกระเป๋ าหรือของทีเราใช้บอ
่ ยๆก็ดงี าม

#Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด
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#ToolsAccessoriesPegBoard #ฮุกตะขอลวดขา
แขวนกระดานเพ็คบอร์ดสําหรับเก็บอุปกรณ์ เครืองมือ
ช่าง
ใช้ pegboard ติดตรงผนังเหนือโต๊ะทํางาน จะเลือกไซส์ขนาดไหนก็ได้ตามความต้องการ นอกจาก
จะใช้เก็บพวกอุปกรณ์ เครืองเขียนได้แล้ว ลองเอาพวก planer หรือ quote กับรูปภาพสวยๆมา
ตกแต่งร่วมกับ pegboard รับรองว่าจะได้มม
ุ ทํางานทีสวยไม่เหมือนใครและช่วยสร้างแรงบรรดาล
ใจในการทํางานสุดๆ

Headboard, Water wall , Room divider, Laundry room Wall art display, Colorful
Crafty Office Nursery Closet Garage Garden Drawer Thread Paint Navy framed
Tools organizer, cross stitched coat hanger , Spinning display rack, Backsplash in
kitchen Seating chart Gift wrap caddy, Pot Rack Instagram Jewelry display case
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#KitchenHooksPegBoard #ไอเดียฮุกตะขอลวด
ขาแขวนกระดานเพ็กบอร์ดในห้องครัว
จัดห้องครัวโดยใช้ pegboard ยึดกับผนังในตําแหน่ งทีต้องการ แล้วใช้ฮค
ุ รูปตัว J U L V เพือ
แขวนอุปกรณ์ ครัวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ตะหลิว หม้อ กระทะ หรือแก้วนํา แล้วหาตะกร้า wire มาติดตัง
เพือแขวนขวดซอสปรุงรส จัดเลย์เอาท์การแขวนดีๆสักหน่ อย รับรองมุมแขวนอุปกรณ์ ครัวออกมา
สวยงามแถมยังหยิบของใช้งานง่ายอีกต่างหาก
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#ClipBoardStationeryPegBoard #ฮุกตะขอลวด
ขาแขวนกระดานเพ็กบอร์ดตกแต่งผนังด้วยคลิปบอร์ด
#เพ็กบอร์ดอุปกรณ์ เครืองเขียน
ไอเดียตกแต่งผนัง ด้วยคลิปบอร์ด หาคลิปบอร์ดทีมีสส
ี น
ั สดใสมา ในกรณี ทกลั
ี วว่าผนังจะเกิดการ
เสียหาย สามารถใช้เพ็กบอร์ด หรือ หากระดานมายึดติดกับผนังก่อนทีจะนําคลิปบอร์ดมาประดับ
ส่วนตัวคลิปบอร์ด นํารูปภาพ หรืองานศิลปะทีน่ าประทับใจของเด็กๆ มาหนีบไว้ เพือความน่ ารัก
สดใสให้กบั บ้าน หรือ เลือกใช้คลิปบอร์ดทีมีขนาดแตกต่างกัน แล้วเอารูปภาพทีมีความทรงจํามาหนีบ
้ น
ั อยูแ
่ ล้วว่า การตกแต่งผนังส่วนใหญ่ก็มกั จะตกแต่งด้วย
ไว้ดว้ ยก็ได้ เป็ นไอเดียธรรมดาทีเรามักรูก
กรอบรูปอยูแ
่ ล้ว แต่อาจเพิมความเก๋โดยการเลือกใช้รูป ให้มค
ี วามเป็ นกราฟฟิ คมากขึน หรือเลือกใช้
กรอบรูปในขนาดทีแตกต่างกัน ทังเล็กและใหญ่ ช่วยเพิมลูกเล่นให้กบั ผนังมากขึน
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#Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด
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#KnittingSewingPegBoard #DIYCraftsBoard
#ฮุกตะขอลวดขาแขวนกระดานเพคบอร์ดตกแต่งผนัง
ด้วยงานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย
งาน DIY ต่างๆ ทีมีอป
ุ กรณ์ เยอะมาก จนไม่มีทจะเก็
ี
บ สามารถนําไอเดียนี ไปจัดระเบียบข้าวของ
เครืองใช้ของตัวเองได้ นอกจากจะทําให้กาํ แพงไม่โล่งจนเกินไปแล้ว ยังมีประโยชน์ทช
ี ว่ ยทําให้หา
ของใช้ได้งา่ ยขึน ดูสวย เป็ นระเบียบและยังสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

#Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด
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#Garden Tree Flower Pegboard #สวนแนวตัง
ฮุกตะขอลวดขาแขวนกระดานเพคบอร์ดตกแต่งสวน
ดอกไม้ตน
้ ไม้
ใช้เพ็คบอร์ดพร้อมฮุกสําหรับเป็ นกระถางแนวดิงปลูกดอกไม้ ต้นไม้ หรือแขวนอุปกรณ์ เครืองมือทํา
สวน สวนแนวตังเป็ นทางเลือกหนึงสําหรับไอเดียการจัดสวน ซึงเหมาะทังกับในบ้าน คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์ ร้านกาแฟ ฯลฯ เนืองจากเป็ นการเปลียนรูปแบบงานสวนในแนวราบไปสูง่ านสวนใน
แนวตัง ซึงนักจัดสวนหรือผูท
้ ชื
ี นชอบการจัดสวนยังคงสามารถสร้างสรรค์ฝีมือในการ “จัดสวน
แนวตัง”

ไม่วา่ จะเป็ นงานตกแต่งจัดสวน จะภายนอกหรือภายใน กระดานเพ็กบอร์ดสามารถนําไปจัดวาง
จักรยาน กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ ทาํ สวน พร้อมรดนําได้โดยไม่ตอ
้ งกลัวเปี ยกชืนสนิมผุกร่อน
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#BB GUN PegBoard #แขวนของเล่นปื นบีบีกน
ั
อุปกรณ์ เซฟตี พร้อมเครืองมือซ่อมแซมของเล่น
ใช้เพ็คบอร์ดพร้อมฮุกสําหรับโชว์ปืนบีบีกน
ั หน้ากาก ลูกโม่ อุปกรณ์ ซอ
่ มแซม นอกจากสวยงามแล้ว
ยังดูดี จัดเก็บเป็ นระเบียบด้วย
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#Products Presentation Display Show #กระ
ดานเพ็คบอร์ดสําหรับโชว์สน
ิ ค้าให้ลูกค้าเลือกชม
ใช้เพ็คบอร์ดพร้อมฮุกสําหรับโชว์ผลิตภัณฑ์ของบริษํทให้เป็ นหมวดหมู่ ดูงา่ ย เป็ นระเบียบ สวยงาม
ประหยัดพืนที
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Easy Wall Pegboards Fixing/Assembly/Installation
Method วิธีการติดตั้งแผ่ นกระดานเพคบอร์ ดยึดติดกับผนังแขวนของ

้ ยด
้
ติดตังง่ายๆ เพียงใชสกรู
ึ เข ้ากับผนัง ก็สามารถใชแขวนอุ
ปกรณ์ได ้ทันที

Pegboard ใช้ในห้องประชุมเป็ นกระดานโน้ต และ
อุปกรณ์ตกแต่งออฟฟิ ศให้ดูดี
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Pegboard Hook
Shelves Storage
Drawing
แบบแปลน กระดานเพ็กบอร์ ด
แขวนเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือช่ าง
Pegboard แผงเหล็กเจาะรู ติดผนังแขวนเครื่ องมือ ออกแบบจากแผ่นเหล็กนํามาพับขึ้นรู ปแล้วเจาะรู เว้นระยะเท่ากัน ในแต่ละรู จะใช้ใน
การ ตอก แขวนห้อย ตะขอฮุค สําหรับแขวนแสดงเครื่ องมือ สิ นค้า ถุงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
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PEGBOARD DRAWING / แผ่นโลหะเจาะรู พ ับข้างเก็บขอบ ขนาด 500x1000 mm.

500 mm.

1000 mm.

25 mm.

5 mm.

25 mm.

ระยะห่างของรูแขวน Hook

ขนาดของรูแขวน Hook

0 งาน
ความหนาของชิน

CHANCON COMPANY LIMITED / GRATING THAI COMPANY LIMITED
199 Soi Takham 21/1, Rama 2 Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel: 02 4510780-1 ll Fax: 02 4510786 ll E-mail: mkt@chancon.co.th ll Line ID: iCHANCON
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Hooks Dimension/Specification/Application
ขนาดและวิธีการใช้ งานตะขอขาแขวนฮุกแผ่ นกระดานเพกบอร์ ด

Hook ฮุกตะขอลวดขาแขวนเอนกประสงค์ ที่เกี่ยวสิ นค้าสิ่ งของอุปกรณ์ที่ใช้กบั ชั้นวางเหล็ก ฮุคลวดแขวนแขนรางรับชั้นวางผนังรู
#HardBoard #Pegboard #Hooks #Shelf #เพ็คบอร์ด #เพ็กบอร์ด #เป๊ กบอร์ด #เพคบอร์ด #เพกบอร์ด #
เพ๊กบอร์ด #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ด #แผงเหล็กเจาะรู ติดผนัง #แผ่นเหล็กเจาะรู #แผ่นเหล็กแขวน #ชั้นวาง #ชั้นเก็บอุปกรณ์ #
เครื่ องมือช่าง #ตะขอ #ขาแขวน #ที่เกี่ยวสิ นค้า #ฮุก #ฮุค #ฮุกตะขอลวด #ขาแขวน #ตะขอขาแขวน #ฮุกแขวนสิ นค้า #กระดาน
บอร์ด #แผ่นเจาะรู #แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู #แผ่นไม้เจาะรู #อุปกรณ์เครื่ องใช้ติดผนัง
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Hook Accessories: อุปกรณ์ตะขอขา
่ ามาใช้รว่ มก ับ Pegboard
แขวนฮุกทีนํ
Pegboard accessories come in a variety of hooks, hangers, baskets, and tool holders. To
install them, tip the top pegs into the board and then rotate down. Pegboard is a great
workspace organizer since it is easy to configure in whichever way you want. Specialty
hangers exist for everything from screw guns to crafting supplies.

Hook
1

2

ขาแขวนแม่กุญแจ
Key Holder

ขาแขวนตัวยู
U-Hook

3

ขาแขวนตัวแอล
L-Hook

4

ขาแขวนเครื่ องมือ
Tool Holder

Dimension

การติดตั้ง

วิธีใช้ งาน

6/15
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Hook
5

ขาแขวนเดี่ยว 4 นิว้
Single Hook 4”

6

ขาแขวนเดี่ยว 6 นิ้ว
Single Hook 6”

7

ขาแขวนคู่ 4 นิ้ว
Double Hook 4”

8

ขาแขวนคู่ 6 นิ้ว
Double Hook 6”

Dimension

Line id: GratingThai

การติดตั้ง
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วิธีใช้ งาน
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0

ขาแขวนราวจับ
Hand Rail Hook 9"

9

10

้ั
แผ่นชนวาง
พลาสติก ABS

0

มีรูเอนกประสงค ์

้ั
้
่ อ Plastic Hole tools shelf for
แผ่นชนวางมี
รเู อนกประสงค ์ สําหร ับใช ้เป็ นหิงและเสี
ยบเครืองมื
้ นวาง
้ั
่ อเครืองใช
่
Pegboard Hooks ออกแบบมาอย่างลงตัวใช ้เป็ นทังช
และช่องเสียบเครืองมื
้ใน
แผ่นเดียวกัน ตัวอย่างเป็ นช่องเสียบของ เช่น ไขควง กรรไกร คีม ปากกา ของแต่งบ ้านอินเทรนด ์
่
่ อ ผลิตจากวัสดุพลาสติคเอบี
หรือตัวอย่างใช ้เป็ นชนวางหนั
ั้
งสือ เครืองเขี
ยน กล่อง อุปกรณ์ เครืองมื
่ งแผ่
้ น นํ าหนั
้
เอส มีรข
ู นาด 12มม. ทัวทั
กเบา สวยงาม ไม่เหมือนใคร มีทเดี
ี่ ยวในโลกนี ้
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Chancon’s Hook-Holder Made of Dia. Rod 2.5 mm. for Universal Pegboard.
่
ขาแขวนฮุค ผลิตจากเส ้นลวดขนาด 2.5 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่บด
ิ งอ กระชับรูแขวน ใช ้ได ้กับเพ็กบอร ์ดทัวโลก

6/15

www.chancon.co.th

Line id: GratingThai

Page 16 of 69

Chancon’s Hook-Holder Made of Dia. Rod 4 mm. for Universal Pegboard.
่
ขาแขวนฮุค ผลิตจากเส ้นลวดขนาด 4 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่บด
ิ งอ กระชบั รูแขวน ใช ้ได ้กับเพ็กบอร ์ดทัวโลก

6/15

www.chancon.co.th

Line id: GratingThai

Page 17 of 69

Chancon’s Hook-Holder Made of Dia. Rod 4 mm. for Universal Pegboard.
่
ขาแขวนฮุค ผลิตจากเส ้นลวดขนาด 4 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่บด
ิ งอ กระชบั รูแขวน ใช ้ได ้กับเพ็กบอร ์ดทัวโลก
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Chancon’s Hook-Holder Made of Dia. Rod 4 mm. for Universal Pegboard.
่
ขาแขวนฮุค ผลิตจากเส ้นลวดขนาด 4 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่บด
ิ งอ กระชบั รูแขวน ใช ้ได ้กับเพ็กบอร ์ดทัวโลก
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10. แผ่นชั้นวางพลาสติกเอนกประสงค์
แขวนเสี ยบวางห้อยตั้ง จัดเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือ

วัสดุเป็ นพลาสติก ABS สามารถแขวนเครื่ องมือช่าง และวางสิ่ งของอเนกประสงค์
Size 100 x 500 mm. Thickness 12.70 mm. (ความหนาของแผ่นตะแกรง 12.70 มม.)

Mini Square Mesh Size 12.70 mm. (Hole distance between) (ช่องรู เล็กสี่ เหลียมจตุรัส ขนาด 12.70 มม.)

แผ่ นชั้นวางมีรูเอนกประสงค์ สํ าหรับใช้ เป็ นหิง้ และเสี ยบเครื่ องมือ Plastic Hole tools shelf
for Pegboard Hooks ออกแบบมาอย่างลงตัวใช้เป็ นทั้งชั้นวาง และช่องเสี ยบเครื่ องมือเครื่ องใช้ในแผ่น

เดียวกัน ตัวอย่างเป็ นช่องเสี ยบของ เช่น ไขควง กรรไกร คีม ปากกา ของแต่งบ้านอินเทรนด์ หรื อตัวอย่างใช้เป็ นชั้นวาง
หนังสื อ เครื่ องเขียน กล่อง อุปกรณ์ เครื่ องมือ ผลิตจากวัสดุพลาสติคเอบีเอส มีรูขนาด 12มม. ทัว่ ทั้งแผ่น นํ้าหนักเบา
สวยงาม ไม่เหมือนใคร มีที่เดียวในโลกนี้
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แผ่ นชั้นวางมีรูเอนกประสงค์ สํ าหรับใช้ เป็ นหิง้ และเสี ยบเครื่ องมือ Plastic
Hole tools shelf for Pegboard Hooks
ใช้สาํ หรับสร้างเป็ นแผงตะแกรงเพื่อวางสิ่ งของ เช่น ไขควง กรรไกร คีม สามารถเสี ยบเข้ากับรู ของตะแกรง
ABS ทําให้ดูสวยงามเป็ นระเบียบ ให้ความรู ้สึกแข็งแรง ทนทาน ช่วยเพิ่มความสวยงานในบ้านคุณ ให้
ความรู ้สึกดูเป็ นระเบียบ ชั้นวางแผ่น ABS ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เกาะฝุ่ น ไม่ฝังคราบสกปรก จึงทําให้ง่ายต่อ
การทําความสะอาด ใช้ผา้ เช็ดทําความสะอาดอย่างเบามือ หรื อ นําไปล้างนํ้าแล้วตากให้แห้ง ไม่วา่ จะนําไป
ติดตั้งภายนอกบ้านหรื อภายในบ้านก็คงความเป็ นระเบียบและสวยงาม

สามารถนําไปจัดระเบียบตกแต่ งของใช้ ต่างๆในทุกๆห้ องให้ สวยงาม
- ในห้องครัว ใช้แขวนตะหลิว ทัพพี กระทะ หม้อ อุปกรณ์เครื่ องครัวชิ้นเล็กๆ
- ในห้องเครื่ องมือ ใช้เสี ยบไขควงหรื อแขวนไขควง คีม สว่าน ประแจ กรรไกร คัตเตอร์
- ในห้องแต่งตัว ใช้เป็ นที่แขวนเครื่ องประดับ ต่างหู สร้อยคอ กําไล นาฬิกาตั้งโต๊ะ หมวก
- วางอุปกรณ์เครื่ องเขียน หนังสื อ กล่องใส่ ดินสอ ปากกา กล่องทิชชู อื่นๆ
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แผ่ นชั้นวางมีรูเอนกประสงค์ Standard Color: Black Color. สต๊อคสีมาตรฐาน : สีดาํ พื้นผิว
เรี ยบมันสนิท เช็ดทําความสะอาดง่าย ป้องกันความชื้นกันนํ้าได้สมบูรณ์ ผลิตจากพลาสติก เอบีเอส คุณภาพสู ง

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

ื
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 ้

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

www.chancon.co.th

สุขสว ัสดิ์ / ทางด่วน

ลงทางด่วน สมุทรสาคร

<สามแยก บางปะแก้ว>

Tel: 02‐451 0780‐1 Fax: 02‐451 0786
ม.พิศาล 11

บจก. เจริญ‐
อุตสาหกรรม

โรงพิมพ์

(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

ยูไนเต็ด
ฟู้ ดส์

ซอยท่าข้าม 21/1

บางขุนเทียน

วัดท่าข ้าม

ซอยท่าข้าม 28/2

ถนน

ซอยท่าข้าม 23

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ซอยท่าข้าม 28/1

นครธน

เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 ถนนพระราม2

ซอยท่าข้าม 28

โรงพยาบาล

มุง่ หน ้าไป สมุทรสาคร / แม่กลอง / อัมพวา

สํานักงานเขต
บางขุนเทียน

บริษ ัท แชนคอน จําก ัด/ บจก. เกรตติงไทย

ซอยท่าข้าม7

โรงเบียร์
ฮอลแลนด์

สน.
ท่าข ้าม

บ้านเลขที่ 199

ถนนพระรามที่ 2

วัดกําแพง

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

พระราม2 ซอย 50

Chancon Co., Ltd. Map

โรงพยาบาล
"บางมด"

สน.
บางมด
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ทางไปซอยอนาม ัยงามเจริญ

ดาวคะนอง

Line id: @ChanCon

