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GRATING-MANHOLE COMPANY
แชนคอน แหล่งรวมตะแกรง-ฝาบ่อ
#แชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายนํ้าสําเร็ จรู ป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก
World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

สนใจเป็ นตัวแทนจําหน่ าย เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย หรือต้องการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิมเติม กรุณาติดต่อที
Office Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6 , 02 4510780-1

E-mail: MKT@CHANCON.CO.TH

Line id: @GratingThai

Websites: http://www.chancon.co.th www.gratingthai.co.th http://gratingthai.com

http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
PO/Invoice Name to:

1. บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผูเ้ สียภาษี 010 554 902 1705 >
2. บริษท
ั เกรตติงไทย จํากัด เลขที 3 ซอยท่าข้าม28/2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผูเ้ สียภาษี 010 555 712 9153 >

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>
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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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Ready stock over 2,000 sqm., Delivery within 3 days, Cut to order

สต๊ อคพร้ อมส่งกว่า 2,000 ตารางเมตร สัง่ ตัดได้ ทกุ ขนาดและส่งได้ ภายใน 3 วัน มีสีให้ เลือกในรุ่นมาตรฐาน thick 25mm.
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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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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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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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894
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)530ROGHG*UDWLQJ&KHPLFDO5HVLVWDQFH*XLGH 3DJH
&+(0,&$/

7<3(6XSHULRU

7\SH)RRG*UDGH

7<3((FR


0D[2SHUDWLRQ

0D[2SHUDWLRQ
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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)&
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$//&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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FRP Molded Grating Installation Accessories

Installation recommendation-whenever possible provided for a minimum of 1.5”
(40mm) bearing support at all grating support points. Hold down clips should be used
at the rate of one clip for every 6 square feet (0.56square meters) of grating
minimum, or at least 4 clips for any square or rectangular piece, or at least 3 for a
triangular piece.
There are three kinds of clips made of 316 stainless steel used for fixing grating.

Type L

Type M

Type C

Type L Clips-For use in
securing grating to
support frames.

Type M Hold Down ClipsDesigned to fix grating on
support structure & prevent
it from turning in all four
directions.

Type C Clips-Applied to
connect two adjacent
grating bars.

CHANCON COMPANY LIMITED

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

481/324 Soi Wadplengwipussana Charansanitwong road Bangkhunsri Bangkoknoi
Bangkok 10700 Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: info@chancon.co.th
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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 ้
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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>

