
ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส 
และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้
ด้านล่างแบบยาว พร้อมตวัอุปกรณ์
กันกล่ินต่อเข้ากับท่อนํา้ทิง้สําเร็จรูป 

 
Stainless Bathroom 
Deodorant Floor Drain 
 

 
 
      

 

   

 

 
 



        ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสแบบรางยาว เป็นชุดสาํเร็จรูปพร้อมติดตั้งไดท้นัที มาพร้อมกบั
กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง และตวัอุปกรณ์ตะแกรงกลมดกักล่ิน ใหส้ามารถต่อเขา้กบัท่อ
ระบายนํ้าท้ิงไดท้นัที เหมาะกบัใชใ้นหอ้งนํ้าท่ีตอ้งการเปล่ียนลุคตะแกรงระบายนํ้ารูปแบบเดิมๆ 
ซํ้ าซาก ใหก้ลายมาเป็นตะแกรงระบายนํ้าท่ีดูโมเดิร์นทนัสมยัสวยงามมาก ท่ีสาํคญัทาํใหร้ะบายนํ้าได้
เร็วกวา่ เพราะเป็นแบบยาวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีพื้นท่ีรองรับนํ้าไดม้ากกวา่ ตะแกรงระบายนํ้ารูปแบบ
เก่า ท่ีมีลษัณะทรงกลมหรือทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส  
 
เบ่ือไหม? กับตะแกรงระบายนํา้ในห้องนํา้ ขนาดเล็ก  ๆรูปแบบเดมิ  ๆเปล่ียนมาเลือกใช้ ชุดฝา
ตะแกรงระบายนํา้ และกรอบเฟรมรางสแตนเลสแบบยาว พร้อมอุปกรณ์กันกล่ินสําเร็จรูป ระบายนํา้
เร็ว ดูหรูหราทันสมัย  
    1. ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง และ ตวักนั
กล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้าท้ิง  
    2. เลือกใชว้สัดุแผน่สแตนเลสแท ้เกรด SUS304 หนา้กวา้ง 10 ซม. หนาพิเศษ 1.5 มม. 
    3. ช่องรูระบายนํ้ามีใหเ้ลือก 2 แบบ คือช่องรูตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสเลก็ๆ และแบบทึบ
ไม่มีรูระบายนํ้า รุ่นใหม่ดูแปลกแตกต่าง (นํ้าระบายลงท่ีขอบส่ีดา้น)  
    4. เหมาะกบัพื้นท่ีรางระบายนํ้าแบบไม่ต่อเน่ือง ความยาวท่อระบายนํ้าไม่เกิน 1 เมตร มีบ่าราง 
พร้อมฝาปิด ในตวั  
    5. ในชุดมีบ่ารางคูระบายนํ้าดา้นล่าง สามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที ไม่ตอ้งทาํบ่ารางใหม่  
    6. ใชเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้าไดดี้มากๆ ในพื้นท่ีหอ้งนํ้าขนาดใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการระบายนํ้าเร็ว  
    7. ตวัตะแกรงกลมกนักล่ินดา้นล่าง ออกแบบใหเ้ป็นล้ินปิดเปิดอตัโนมติั ป้องกนักล่ิน 
แมลงสาบ  
    8. ถา้ตอ้งการทาํรางระบายนํ้าแบบต่อเน่ืองยาวหลายๆเมตรติดต่อกนั ใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะ ฝาปิด
ตะแกรงสแตนเลสแบบไม่มีบ่ารองรับ แบบหนา 2 มม.  
 
 
 



Line iD:  ChanCon :  ChanCon 
Sales Contact : 061-647 0184-6 61-647 0184-6 

Linear Stainless Bathroom Shower Deodorant Floor Drain (Brushed Gold SUS304)

ตะแกรงระบายนํากนักลนิสแตนเลสสทีองพรเีมยีม แบบรางยาว  ชุดสําเร็จรูปพรอ้มบา่รองรบั 

No. Description
รายการ Qty < 10 Qty > 10

FDS: Square-hole Floor Drain รุน่โมเดอรน์เจาะรสูเีหลยีมจตุรสั ขดัผวิแฮรไ์ลนส์แตนเลสสทีอง 

1 FDS-15G: Modern Hole Shower Floor Drain   Size:15x15cm  1,500 1,400

2 FDS-30G: Modern Hole Shower Floor Drain   Size:10x30cm  1,300 1,200

3 FDS-60G: Modern Hole Shower Floor Drain   Size:10x60cm  2,300 2,200

4 FDS-90G: Modern Hole Shower Floor Drain   Size:10x90cm  3,300 3,200

Qty < 10 Qty > 10

FDT: Tile-Inserted Floor Drain รุน่ฝาทบึไมม่รี/ูสลบัดา้นปกูระเบอืงได ้ขดัผวิแฮรไ์ลนแ์สตนเลสสทีอง

5 FDT-15G: Tile-Inserted Shower Floor Drain   Size: 15x15cm   1,500 1,400

6 FDT-40G: Tile-Inserted Shower Floor Drain   Size: 10x40cm   1,600 1,500

7 FDT-70G: Tile-Inserted Shower Floor Drain   Size: 10x70cm   2,600 2,500

8 FDT-100G: Tile-Inserted Shower Floor Drain Size:10x100cm  3,600 3,500

หมายเหตุ
 1. เหมาะกบัพนืทรีางระบายนําแบบไมต่อ่เนือง ความยาวท่อไมเ่กนิ 1 เมตร เพราะเป็นชดุสําเร็จรูปพรอ้มบ่ารางครอบ
 2. ใน 1 ชดุม ี3 ชนิ แผ่นตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบายนําดา้นลา่ง และ ตวักนักลนิใชต้อ่เขา้ท่อนําทงิ 
 3. ทรงสเีหลยีมผนืผา้ มทีังแบบเจาะรูและแบบทบึไมม่รีูปูกระเบอืงได ้รูปแบบทันสมยั ใชไ้ดท้ังภายในและภายนอก
 4. ชอ่งรูระบายนํามใีหเ้ลอืก 2 แบบ คอืชอ่งรูตะแกรงเป็นรูปสเีหลยีมจตรุัสเล็กๆ และแบบทบึไมม่รีูระบายนํา

Unit Price

Quotation / ใบเสนอราคา



 
        ตะแกรงสแตนเลสดกักล่ินสาํเร็จรูป Linear Shower Drains เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนั
กล่ินไม่พ่ึงประสงคท่ี์มาพร้อมกบัรางนํ้าดา้นล่างเพ่ือใหส้ามารถติดตั้งไดง่้ายและระบายนํ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทั้ง 4 ดา้นของตะแกรง ออกแบบมาเพ่ือใหช่้วยป้องกนัแมลงสาบ หนู หรือพวกสตัวเ์ล่ือนคลาน ไม่ให้
สามารถไต่ข้ึนมาตามท่อระบายนํ้าได ้แลว้ยงัสามารถช่วยกรองเศษอาหาร ฝุ่ นผง เศษผม เศษขยะดกั
ตะกอนในหอ้งนํ้าไม่ใหไ้หลลงท่อ อีกทั้งยงัสามารถใชง้านไดดี้ในพ้ืนท่ีเปียกและรับนํ้าหนกัคนเดินได ้
เหมาะกบัการใชง้านทั้งภายในและภายนอก เช่น บริเวณพ้ืนระเบียงคอนโด หอพกั หอ้งนํ้า หอ้งครัว เพ่ือ
ช่วยลดการอุดตนัของท่อ และช่วยป้องกนักล่ินท่ีไม่พ่ึงประสงค ์ 



 
        หากติดปัญหาเร่ืองตะแกรงส่ีเหล่ียมหรือทรงกลมรูปแบบเดิมท่ีมีขนาดเลก็ ระบายนํ้าไดช้า้ 
ลองเปล่ียนมาใชต้ะแกรงสแตนเลสดกักล่ินระบายนํ้าแบบยาว ทรงโมเดิร์นทนัสมยัสวยงาม สามารถ
ใชง้านไดห้ลายพื้นท่ี เป็นตะแกรงท่ีมาพร้อมกบัรางเพือ่ใหส้ามารถติดตั้งใชง้านไดง่้ายช่วยป้องกนั
กล่ินและแมลงท่ีมากวนใจ  
 

 
 



 

 
 

 

 

 
   



 

คุณสมบัต ิชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้
ด้านล่างแบบยาว พร้อมตวัอุปกรณ์กันกล่ินต่อเข้ากับท่อนํา้ทิง้สําเร็จรูป Decorative 

Linear Stainless Bathroom Toilet Shower Deodorant Tile Floor Drain  
 
    1. ไม่ตอ้งทาํบ่ารางใหม่ เป็นชุดตะแกรงระบายนํ้าในหอ้งนํ้าแบบสาํเร็จรูป มีอุปกรณ์ครบ
ครัน พร้อมนาํไปติดตั้งใชง้านทนัที ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อ
รางระบายนํ้าดา้นล่าง และ ตวักนักล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้าท้ิง  
 
    2. เลือกใชว้สัดุแผน่สแตนเลสแท ้เกรด SUS304 หนา้กวา้งมาตรฐาน 10 ซม. รุ่น
หนาพิเศษ 1.5 มม. แบบยาวทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีช่องรู 2 แบบ เพ่ือใหไ้ด ้ตะแกรงระบายนํ้า
สแตนเลสแบบรางยาว สวยงามดูทนัสมยั มีพ้ืนท่ีระบายนํ้าไดเ้ร็วเพราะยาวกกวา่ คุณภาพสูง 
แขง็แรง เดินไม่ยบุ อายใุชง้านนาน / Material Stainless SUS304 
Rectangle Shape  
 
        2.1 แบบแรก ช่องรูพิเศษเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของบ.แชนคอน ตะแกรงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาดเลก็ๆติดๆกนั / Square Hole Floor Drain รู 1ซม. ห่างกนัทุกๆ 
2ซม. ดูโมเดิร์นลํ้าสมยั สวยปลอดภยั ไม่คม ไม่บาดเทา้ สามารถใชก้บัพ้ืนท่ีภายในและ
ภายนอก ปลอดภยัไม่ล่ืน / Square Hole Mesh with Unsharp, Non-skid 
when Safety Step On  
 
        2.2 แบบท่ีสอง รุ่นฝาทึบไม่มีช่องรูระบายนํ้า / Concealed Floor Drain 
สามารถเลือกพลิกกลบัอีกดา้นใชไ้ดส้องหนา้ แบบโชวฝ์าครอบสแตนเลส หรือเป็นร่องใหปู้
แผน่กระเบ้ืองเหมือนกระเบ้ืองในหอ้งนํ้า ช่องรูตะแกรงแบบทึบไม่มีรูระบายนํ้า(นํ้าระบายลงท่ี
ขอบส่ีดา้น) รุ่นใหม่ดูโมเดิร์นลํ้าสมยัแปลกแตกต่าง รุ่นทึบน้ีสามารถพลิกกลบัอีกดา้นหน่ึงเป็น
ร่องมีพ้ืนท่ีใหปู้กระเบ้ืองเซรามิคลงไปได ้เขา้กบัลายของกระเบ้ืองพ้ืนหอ้งนํ้าไดอ้ยา่งลงตวั / 



Tile-Inserted inlaid with their own Embedded Tile Shower 
Bathroom Floor Drain  
 

 
 
    3. กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง สามารถนาํไปติดตั้งใชง้านไดท้นัที ไม่ตอ้งทาํบ่า
รางใหม่ ใชเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้าไดดี้มากๆ ในพ้ืนท่ีหอ้งนํ้าขนาดใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการระบายนํ้า
เร็ว / Faster drainage Flow gully trench channel grating  
 
    4. เหมาะกบัพ้ืนท่ีรางระบายนํ้าแบบไม่ต่อเน่ือง ความยาวท่อระบายนํ้าไม่เกิน 1 เมตร 
เพราะเป็นชุดสาํเร็จรูป มีบ่าราง พร้อมฝาปิด ในตวั ถา้ตอ้งการทาํรางระบายนํ้าแบบต่อเน่ืองยาว
หลายๆเมตรติดต่อกนั ใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะ ฝาปิดตะแกรงสแตนเลสแบบไม่มีบ่ารองรับ แบบ
หนา 2 มม.  
 
    5. ออกแบบใหเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้า ทนัสมยัโมเดิร์น หรูหราดูดี สร้างบรรยากาศลกัซูร่ี 
ใหก้บัทุกพ้ืนท่ี ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก เช่น หอ้งนํ้า หอ้งครัว ระเบียงบา้น ร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม / World Class Luxury Genuine Stainless 
Grade SUS304  
 



    6. สแตนเลสเป็นวสัดุ ไร้สารก่อภูมิแพ ้ไม่เป็นคราบใหเ้ช้ือโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอด
อายกุารใชง้าน คราบสกปรกสามารถชาํระลา้งออกไดง่้าย / Safety and Easy 
cleaning Material  
 
    7. ตวัตะแกรงกลมกนักล่ินดา้นล่าง ออกแบบใหเ้ป็นล้ินถ่วงนํ้าหนกั สามารถเปิด-ปิด
อตัโนมติั ตอนระบายนํ้าออกจะเปิด หลงัจากนั้นจะปิดฝาเพ่ือกนักล่ินทนัที ป้องกนักล่ิน 
แมลงสาบ สตัวท่ี์สามารถยอ้นกลบัมาตามท่อ อนัไม่พึงประสงคไ์ดดี้ / Self-Sealing 
leaking Gravity Deodorant Core by automatic opening-
closing after draining  
 

 



Drawing Specification of Decorative Linear 
Stainless Bathroom Toilet Shower Deodorant Tile 
Floor Drain  
สเป๊คดรอว์อิง้แบบงาน ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่าราง
รองรับนํ้าด้านล่างแบบยาว พร้อมมตัวอุปกรณ์กันกล่ินต่อเข้ากับท่อนํา้ทิง้สําเร็จรูป 
 
        เป็นชุดตะแกรงระบายนํ้าในหอ้งนํ้าแบบสาํเร็จรูป มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมนาํไปติดตั้ง
ใชง้านทนัที ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน ทุกรุ่นท่ีเราผลิตเลือกใช ้แผ่นตะแกรงปิดด้านบน กรอบเฟรมท่อ
รางระบายนํา้ด้านล่าง และ ตัวกันกล่ินทรงกลมใช้ต่อเข้าท่อนํา้ทิง้ เหมาะกบัพ้ืนท่ีรางระบายนํ้า
แบบไม่ต่อเน่ือง ความยาวท่อระบายนํ้าไม่เกิน 1 เมตร เพราะเป็นชุดสาํเร็จรูป มีบ่าราง พร้อมฝา
ปิด ในตวั ถา้ตอ้งการทาํรางระบายนํ้าแบบต่อเน่ืองยาวหลายๆเมตรติดต่อกนั ใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะ 
ฝาปิดตะแกรงสแตนเลสแบบไม่มีบ่ารองรับ แบบหนา 2 มม.  

 
 

 

1. ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้ด้านล่างแบบ
ยาว รุ่นเจาะรูส่ีเหล่ียมจตุรัสแนวโมเดร์ินลักชูร่ี Modern Square Punch 
Hole Linear Stainless Bathroom Toilet Shower 
Deodorant Decorative Floor Drain  
 

        ช่องรูตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาดเลก็ๆติดๆกนั รู 1ซม. ห่างกนัทุกๆ 2ซม. ดู
โมเดิร์นลํ้าสมยั สวยปลอดภยั ไม่คม ไม่บาดเทา้ สามารถใชก้บัพ้ืนท่ีภายในและภายนอก 
ปลอดภยัไม่ล่ืน / Unsharp, Non-skid when Safety Step On  
 



 
 

 
 



 
 

 
        Modern Shower Toilet Floor Drainage Stainless Grating 
Design ออกแบบใหเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้า ทนัสมยัโมเดิร์น หรูหราดูดี สร้างบรรยากาศลกัซูร่ี 
ใหก้บัทุกพื้นท่ี ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก เช่น หอ้งนํ้า หอ้งครัว ระเบียงบา้น ร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม / World Class Luxury Genuine Stainless Grade 
SUS304  
 
 



 
 

 
 
 



 
        กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง สามารถนาํไปติดตั้งใชง้านไดท้นัที ไม่ตอ้งทาํบ่าราง
ใหม่ ใชเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้าไดดี้มากๆ ในพื้นท่ีหอ้งนํ้าขนาดใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการระบายนํ้าเร็ว / 
Faster drainage Flow gully trench channel grating  
 
        ช่องรูตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาดเลก็ๆติดๆกนั ดูโมเดิร์นลํ้าสมยั สวยปลอดภยั 
ไม่คม ไม่บาดเทา้ สามารถใชก้บัพ้ืนท่ีภายในและภายนอก ปลอดภยัไม่ล่ืน / Unsharp, 
Non-skid when Safety Step On  
 
        ตะแกรงสแตนเลสสาํเร็จรูป Stainless Steel Grating Cover หนา้กวา้ง 10 
ซม. ยาว 100 ซม. เหมาะมากสาํหรับใชใ้นหอ้งนํ้า เพื่อสร้างความหรูหรา โมเดิร์นเขา้กบัหอ้งนํ้า
สมยัใหม่  



 

 
 
        โดยการเลือกซ้ือตะแกรงกนักล่ินใหคุ้ม้ค่า เพ่ือใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน คือเลือกซ้ือ
ท่ีทาํจากวสัดุสแตนเลสท่ีมีคุณภาพ อยา่งสเตนเลสเกรด 304 ท่ีมีคุณสมบติัทนทานต่อสารเคมี 
เพ่ือป้องกนัการหลุดลอกจากการกดักร่อนของสารเคมี อยา่งเช่น นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้ามีฤทธ์ิเป็น
กรด และอาจเกิดคราบสนิมได ้รวมถึงหมัน่ทาํความสะอาดตะแกรงดกักล่ินดว้ยการเปิดฝา
ตะแกรงแลว้นาํส่ิงสกปรกออกเป็นประจาํ  



 
 

2. ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้ด้านล่างแบบยาว 
รุ่นฝาทึบไม่มีรูระบายนํา้ (นํา้ระบายลงท่ีขอบส่ีด้าน) Opaque/Tile-Top 
Linear Stainless Bathroom Toilet Shower Deodorant 
Decorative Floor Drain  
 

        รุ่นฝาทึบไม่มีช่องรูระบายนํ้า ช่องรูตะแกรงแบบทึบไม่มีรูระบายนํ้า(นํ้าระบายลงท่ีขอบ
ส่ีดา้น) สามารถเลือกใชไ้ดส้องหนา้ แบบโชวฝ์าครอบสแตนเลส หรือเป็นร่องใหปู้แผน่
กระเบ้ืองเหมือนกระเบ้ืองในหอ้งนํ้า ฝาตะแกรงกนักล่ินรุ่นใหม่น้ี ดูโมเดิร์น ลํ้าสมยั แปลก
แตกต่าง รุ่นทึบน้ีสามารถพลิกกลบัอีกดา้นหน่ึงเป็นร่องมีพื้นท่ีใหปู้กระเบ้ืองเซรามิคลงไปได ้
เขา้กบัลายของกระเบ้ืองพ้ืนหอ้งนํ้าไดอ้ยา่งลงตวั / Stainless Grating Cover or 
Tile Top Insert Cover Shower Bathroom Floor Drain with 
excellent modern design  
 

 
 



 
 

 

 



 

 
 
    - สแตนเลสเป็นวสัดุ ไร้สารก่อภูมิแพ ้ไม่เป็นคราบใหเ้ช้ือโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอดอายกุารใชง้าน 
คราบสกปรกสามารถชาํระลา้งออกไดง่้าย / Safety and Easy cleaning Material  



 
 

 
  
   



        ตะแกรงกนักล่ิน (Anti-Odor Drains) ตะแกรงกนักล่ิน หรือ ตะแกรงดกักล่ิน จะถูก
ติดตั้งไวต้รงบริเวณท่อระบายนํ้าหรือท่อนํ้าท้ิงภายในหอ้งนํ้า หรือบริเวณพื้นท่ีซกัลา้ง เพื่อป้องกนั
กล่ินไม่พึงประสงคท่ี์โชยออกมาจากท่อ เพราะพื้นท่ีภายในบา้นเหล่าน้ีสามารถสร้างกล่ินไม่พงึ
ประสงคไ์ดม้ากท่ีสุด โดยหลกัการใชง้านของตะแกรงกนักล่ินนั้น คือ ตวัถว้ยท่ีอยูใ่ตต้ะแกรงจะเป็น
ตวัช่วยในการป้องกนัไม่ใหก้ล่ินของท่อลอยข้ึนมา ส่วนตะแกรงดา้นบนท่ีติดกบัฝาดกักล่ิน จะเป็นตวั
ช่วยในการกรองเสน้ผมและเศษส่ิงสกปรกท่ีไม่สามารถไหลลงท่อไดไ้วท่ี้ดา้นบน เพราะฉะนั้น
ตะแกรงดกักล่ินจึงสามารถถอดออกได ้เพือ่ท่ีจะไดน้าํส่ิงสกปรกออกจากตะแกรงแลว้นาํไปลา้งทาํ
ความสะอาด  
 
เบ่ือไหม? กบัตะแกรงระบายนํ้าในหอ้งนํ้า ขนาดเลก็ๆ รูปแบบเดิมๆ เปล่ียนมาเลือกใช ้ชุดฝา
ตะแกรงระบายนํ้า และกรอบเฟรมรางสแตนเลสแบบยาว พร้อมอุปกรณ์กนักล่ินสาํเร็จรูป ระบายนํ้า
เร็ว ดูหรูหราทนัสมยั  
    1. ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง และ ตวักนั
กล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้าท้ิง  
    2. เลือกใชว้สัดุแผน่สแตนเลสแท ้เกรด SUS304 หนา้กวา้ง 10 ซม. หนาพิเศษ 1.5 มม.  
    3. ช่องรูระบายนํ้ามีใหเ้ลือก 2 แบบ คือช่องรูตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสเลก็ๆ และแบบทึบ
ไม่มีรูระบายนํ้า รุ่นใหม่ดูแปลกแตกต่าง (นํ้าระบายลงท่ีขอบส่ีดา้น)  
    4. เหมาะกบัพื้นท่ีรางระบายนํ้าแบบไม่ต่อเน่ือง ความยาวท่อระบายนํ้าไม่เกิน 1 เมตร มีบ่าราง 
พร้อมฝาปิด ในตวั  
    5. ในชุดมีบ่ารางคูระบายนํ้าดา้นล่าง สามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที ไม่ตอ้งทาํบ่ารางใหม่  
    6. ใชเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้าไดดี้มากๆ ในพื้นท่ีหอ้งนํ้าขนาดใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการระบายนํ้าเร็ว  
    7. ตวัตะแกรงกลมกนักล่ินดา้นล่าง ออกแบบใหเ้ป็นล้ินปิดเปิดอตัโนมติั ป้องกนักล่ิน แมลงสาบ 
    8. ถา้ตอ้งการทาํรางระบายนํ้าแบบต่อเน่ืองยาวหลายๆเมตรติดต่อกนั ใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะ ฝาปิด
ตะแกรงสแตนเลสแบบไม่มีบ่ารองรับ แบบหนา 2 มม.  
 





Project Reference Application of Linear Stainless 
Bathroom Toilet Shower Deodorant Tile Decorative Floor 
Drain การประยุกต์ใช้ในพืน้ทีต่่าง  ๆชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่าราง
รองรับนํา้ด้านล่างแบบยาว พร้อมตัวอุปกรณ์กันกล่ินต่อเข้ากับท่อนํา้ทิง้สําเร็จรูป  

        เป็นชุดตะแกรงระบายนํ้าในหอ้งนํ้าแบบสาํเร็จรูป มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมนาํไปติดตั้งใช้
งานทนัที ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้าดา้นล่าง และ ตวั
กนักล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้าท้ิง ทาํใหเ้พิ่มความแขง็แรงของแผน่ตะแกรง เดินไม่ยวบ ไม่บิดเบ้ียว 
อายกุารใชง้านคงทนนานกวา่รุ่นบางและไม่มีคานซพัพอร์ต เลือกใชว้สัดุแผน่สแตนเลสแท ้เกรด 
SUS304 รุ่นหนาพิเศษ 1.5 มม. แบบยาวทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีช่องรู 2 แบบ เพื่อใหไ้ด ้ตะแกรง
ระบายนํ้าสแตนเลสแบบรางยาว สวยงามดูทนัสมยั มีพื้นท่ีระบายนํ้าไดเ้ร็วเพราะยาวกกวา่ คุณภาพสูง 
แขง็แรง เดินไม่ยบุ อายใุชง้านนาน  
 
1. ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้ด้านล่างแบบยาว รุ่นเจาะรู
ส่ีเหล่ียมจตุรัสแนวโมเดร์ินลักชูร่ี Modern Square Punch Hole Linear 
Stainless Bathroom Toilet Shower Deodorant Decorative 
Floor Drain  

        ช่องรูตะแกรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาดเลก็ๆติดๆกนั รู 1ซม. ห่างกนัทุกๆ 2ซม. ดูโมเดิร์นลํ้าสมยั 
สวยปลอดภยั ไม่คม ไม่บาดเทา้ สามารถใชก้บัพื้นท่ีภายในและภายนอก ปลอดภยัไม่ล่ืน / Unsharp, 
Non-skid when Safety Step On  
 
 
        รูตะแกรงส่ีเหล่ียมรุ่นใหม่ สวยปลอดภยั ไม่คม ไม่บาดเทา้ สามารถใชก้บัพื้นท่ีภายในและภายนอก 
ปลอดภยัไม่ล่ืน ช่องรูเลก็แปลกใหม่ไม่ซํ้ าใครในโลกน้ี กนัแมลงสาป หนู งู สตัวเ์ล้ือยคลาน แต่ระบายนํ้ ารวดเร็ว



    
 

 
 



 
        ไม่ตอ้งทาํบ่ารางใหม่ เป็นชุดตะแกรงระบายนํ้ าในหอ้งนํ้ าแบบสาํเร็จรูป มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมนาํไป
ติดตั้งใชง้านทนัที ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบายนํ้ าดา้นล่าง และ ตวักนั
กล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้ าท้ิง  

 
 
 



2. ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้ด้านล่างแบบยาว รุ่นฝาทึบไม่
มีรูระบายนํา้ (นํา้ระบายลงท่ีขอบส่ีด้าน) Opaque/Tile-Top Linear Stainless 
Bathroom Toilet Shower Deodorant Decorative Floor Drain  

        ช่องรูตะแกรงแบบทึบไม่มีรูระบายนํ้า(นํ้าระบายลงท่ีขอบส่ีดา้น) รุ่นใหม่ดูโมเดิร์นลํ้าสมยั
แปลกแตกต่าง รุ่นทึบน้ีสามารถพลิกกลบัอีกดา้นนาํไปปูกระเบ้ืองเซรามิคใหเ้ขา้กบัพื้นหอ้งนํ้าได้
อยา่งลงตวั / Tile Top Shower Bathroom Floor Drain with excellent 
modern design  
        From an aesthetic perspective, linear drain look better in a 
walk-in shower. They come in a variety of lengths and provide a 
wider space for water to drain from your shower floor making it a 
great fit for a spa shower with multiple spouts that gives out more 
water. Linear drains can also be placed in many different areas of 
the shower as opposed to traditional point drains that are placed in 
the center of the shower. Overall, they are worth the extra 
expense.  



 
        สแตนเลสเป็นวสัดุ ไร้สารก่อภูมิแพ ้ไม่เป็นคราบใหเ้ช้ือโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอดอายกุารใช้
งาน คราบสกปรกสามารถชาํระลา้งออกไดง่้าย 



   
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
        เลือกใชว้สัดุแผน่สแตนเลสแท ้เกรด SUS304 รุ่นหนาพิเศษ 1.5 มม. แบบยาวทรง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีช่องรู 2 แบบ เพื่อใหไ้ด ้ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลส สวยงามดูทนัสมยั มีพื้นท่ี
ระบายนํ้าไดเ้ร็วเพราะยาวกกวา่ คุณภาพสูง แขง็แรง เดินไม่ยบุ อายใุชง้านนาน / Material 
Stainless SUS304 Rectangle Shape  
 
 
 
      



  
 

 
 



 
 
 

 
        ไม่ตอ้งทาํบ่ารางใหม่ เป็นชุดตะแกรงระบายนํ้าในหอ้งนํ้าแบบสาํเร็จรูป มีอุปกรณ์ครบครัน 
พร้อมนาํไปติดตั้งใชง้านทนัที ใน 1 ชุดมี 3 ช้ิน แผน่ตะแกรงปิดดา้นบน กรอบเฟรมท่อรางระบาย
นํ้าดา้นล่าง และ ตวักนักล่ินทรงกลมใชต่้อเขา้ท่อนํ้าท้ิง  



 

 



 
 
        ตะแกรงสแตนเลสระบายนํ้าสาํเร็จรูป ไม่เป็นสนิม แขง็แรงคงทนสวยงาม เหมาะสาํหรับทุก
พื้นท่ีทั้งภายในและภายนอก เช่น รางระบายนํ้าทางเดินรอบบา้น ในหอ้งนํ้า รอบสวนหยอ่ม รอบบ่อ
นํ้าพ ุในบริเวณโรงงานท่ีตอ้งการทนสารเคมีหรือกดักร่อน บริเวณพ้ืนท่ีเปียกแฉะตลอดเวลา ตลาด
สด สระวา่ยนํ้าระดบัพรีเม่ียม ในโรงแรม หอ้งอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อเสริมคุณค่าท่ีอยูอ่าศยั  
 
 
 





 
        ตะแกรงดกักล่ินจะถูกติดตั้งในบริเวณท่อระบายนํ้าหรือท่อนํ้าท้ิงทั้งในหอ้งนํ้า ทั้งในโซนแหง้ 
และโซนเปียก นอกจากตะแกรงกนักล่ินจะมีคุณสมบติัในการช่วยกนัเร่ืองกล่ินเหมน็ท่ีอาจทาํให้
รบกวน ผูอ้ยูอ่าศยัไดม้ากถึง 90% แลว้ ยงัมีคุณสมบติัพิเศษอีกมากมาย อาทิ สามารถช่วยกรองส่ิง
สกปรกต่างๆ อยา่งเส้นผม, คราบตะกอนจากแชมพ,ู ฝุ่ นละอองต่างๆ หรือฉลากผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้น
หอ้งนํ้า ไม่ใหเ้ลด็ลอดไหลลงท่อแลว้ทาํใหเ้กิดปัญหาท่อนํ้าอุดตนัได ้อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ให้
แมลง หรือสตัวเ์ล้ือยคลานชนิดต่างๆ เช่น งู ตะขาบ ข้ึนมาในหอ้งนํ้าของคุณอีกดว้ย รวมไปถึง
ตะแกรงกนักล่ินนั้นช่วยลดความเส่ียงจากพ้ืนท่ีต่างระดบัสาํหรับบางบา้นท่ีมีการแบ่งโซนพื้นท่ี
อาบนํ้าเปียก และโซนแหง้ โดยการวางท่อระบายนํ้าและติดตั้งตะแกรงดกักล่ินขวางกั้นการไหลของ
นํ้าจากโซนเปียกไม่ใหไ้หลไปท่ีโซนแหง้ แถมยงัเป็นการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดส้าํหรับบา้นท่ีมีเดก็และผูสู้งวยั  
 

 
 



 
 



 

 

 
 
 

 



        การติดตั้ง ชุดฝาตะแกรงระบายนํา้สแตนเลส และกรอบเฟรมบ่ารางรองรับนํา้ด้านล่างแบบ
ยาว พร้อมตัวอุปกรณ์กันกล่ินต่อเข้ากับท่อนํา้ทิง้สําเร็จรูป Linear Shower Floor 
Drain Installation/How-To/Guide Instruction  
        Linear shower drains are a popular choice for modern homes 
and can offer many benefits but proper installation is key.  

 
 



 
 
 



    
   

  A linear shower drain requires only one slope while a traditional 
center point drain requires all 4 sides to slope towards the center. 
You are able to use large format tiles and have only linear cuts in 
the tiles. For this reason, a linear drain installation is considered 
to be easier but it is important to use an installer who has 
experience installing linear drains. They will have the experience 
to ensure a proper install so that you do not run into issues down 
the line.  

 

 

 

 

 

 


