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Egg Crate Fluorescent Ceiling
Grille Lighting Screen Panel
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EggCrateGrille ³Â¦´Ê n °Â´Å¢ ¦°¨¤ ¦³µ¥°µµ« Â¦³Â´µ®o µµ°µµ¦

Äo

Îµ®¦´¦o µÁÈ Â³Â¦Á¡ºÉ°´n
Ê °Å¢¦°Âµ®¨°Led, Lcd, Fluorescent, ®¦º °Äo ÁÈ ÂµÂn µo Á¡µ ´¤nµ ¦³Â´µ®o µµ¦°
n°¨¤ ÂnµÁ¨È¦¼¦³µ¥°µµ« ¦°¨»¤· µ¦³Å¢¢oµ Ân¦³´°µµ¦ 
EggCrateFluorescentCeilingGrilleLightingScreenPanel,AbstractPlasticmaterial board,Eggcrategrillewith
filter,HVACairreturn/Doubledeflectiongrille,PlasticLEDLightingDiffusers,FilterMediaGridsEggCratePond
MarineAquarium,DIYEggcrateAquariumCover,AirVentilationLightLouverforsuspendedceilingwhiteplasticEgg
crate,AirvectorAcrylicGridLouver:newdesignsupplyingventilationeggcrategrilling


Specification 
1. Standardpanel603x1212mm.Ân ¤µ¦µ
2. Thickness12.7mm.ªµ¤®µ

°Ân³Â¦ 12.7¤¤.

µ 60x120¤.(´É ´Åoµ¤ µ¸Éo°µ¦)

3. MiniSquareMeshsize12.7mm(Holedistancebetween) n°¦¼ Á¨È¦¼ ¸ÉÁ®¨¸É¥¤»¦´

4. StandardColor:WhiteCream p °¸¤µ¦µ:¸
5.
6.
7.

µª
Weight:2.50Kg./Sqm.ÎµÊ ®´ÁµÁ¡¸¥ 2.5·Ã¨¦´ ¤ n ° µ¦µÁ¤¦
Cleaning:Yes,(withwetordrysoftcloth) ¡º Ê·ª
Á¦¸ ¥¤´· ÁÈÎµªµ¤³°µÅo nµ¥
Humidityresistance:(RH%)100:o°´ªµ¤º Ê
´Î ÊµÅo ¤¼¦r

µ 1.2¤.

8. IdeatoconnectiontogetherasaReefPack

9.

»ÁºÉ°¤¦³®ªnµÂn°°Â¤µÄ®o ¦³°´¼Â¨o ªÅ¦o
¦°¥n°
MadeofhighqualitygradeofABSPlastic¨·µ
¡¨µ· Á°¸Á° »£µ¡¼

10.Feature:ReducedBrightnessandGlare,HVAC
Ventilation,Electricairflowdecorativepanel,Plasticlightingdiffuser,Lighting,CeilingGrid,Elevator
Panels,UnderSprinklerSystems,FishTanks,PetCages,POPDisplays. °°ÂÎµ®¦´µ Â¦³Â´µ

®o µµ³Â¦´n
Ê °ÂÅ¢/¦°¨¤/¦³µ¥°µµ« µo ³Â¦¥´¤¸
» ¤´· ¸Éµ¤µ¦ ¦´Ä®o Á o µ´¡º Ê¸É»
¦¼Â Å¦o ¦°¥n° Á¡ºÉ°¦o µªµ¤ ª¥µ¤nµÅo » ¤»¤¤° Ä®o ªµ¤¦¼o¹ Â ÈÂ¦Ä»Çn° ÎµÄ®o n°ªnµÁ·
ªµ¤ÁÈ ¤··
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CHANCON’sEggCrateFluorescentCeilingGrilleLightingScreenPanel,AbstractPlasticmaterial board,Eggcrate
grillewithfilter,HVACairreturn/Doubledeflectiongrille,PlasticLEDLightingDiffusers,FilterMediaGridsEggCrate
PondMarineAquarium,DIYEggcrateAquariumCover,AirVentilationLightLouverforsuspendedceilingwhite
plasticEggcrate,AirvectorAcrylicGridLouver:newdesignsupplyingventilationeggcrategrilling

Â¦³Â´µ®o µµ³Â¦´Ê n °ÂÅ¢¦°¨¤¦³µ¥°µµ«Â°

Â³Â¦´Ê n °Å¢¦°Â µÂn  o µÁ¡µ´¤n µ ¦³Â´µ®o µµ¦°n °¨¤ Ân µÁ¨È¦¼ ¦³µ¥°µµ«
¦°¨»¤· µ¦³Å¢¢o µ Ân ¦³´°µµ¦ 
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ŐŐƌĂƚĞхххÃ¥²Ã³´n´´²Ã¥³Ëm¯Ã¬Æ¡
Standard Panel : 603 x 1212 mm. (Wide x Length), Thick 12.70 mm.,
Mini Square Mesh Size : 12.70 mm. (Hole Distance Between), Weight 2.50 Kgs./Sqm.








3#$#$2


©´£´Â ·¤PP

PP


PP

PP
DŝŶŝ^ƋƵĂƌĞ
DĞƐŚ^ŝǌĞϭϮ͘ϳϬŵŵ͘
;,ŽůĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶͿ

¥»m¯Â§É¬·ÊÂ§·Ê¤£³º¥³¬´PP

m©¤¥¯Ã¬Æn·Â¤·Ê¤£

»Án 

¬³Ê³Æn´£´·Ên¯´¥







 

 

&RORU
:KLWH&UHDP

3(,%2
'+)*6FTIN)5Tf3/T

www.chancon.co.th

Line id: @ChanCon

Page 5 of 47

 ³©¯¤m´´¥Ån´·ÊÆn¥²Ä¤q¬»¬º





¥»m¯£·©´£·Êm©¤¥¯Ã¬Æn·Â¤·Ê¤£
©´£´Â ·¤PP¶³ËÆn³·Æ£m¤ºm¤´

¥²¤ºq´¥Ån´ÅnÂn´³¥¥¤´´ªÅn¯Ï´´
¬·´©´£´¥´ËÏ´³Â´

www.chancon.co.th

Line id: @ChanCon

Page 6 of 47

µ¦·´Ê EggCrateÁÈ Â´Å¢ Ä¼oÃªr Á¦ºÉ°Îµ°µ ¸ÉªµÄ®o µ¦¦¡·o µ
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µ¦·´Ê EggCrateÁ¡ºÉ°Äo ÁÈ Ân ¦°Ä¼o¨µ FilterMediaGridsPondMarineAquarium
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EggCrateFluorescentCeilingGrilleLightingScreenPanel
NonͲparabolicplasticlouversareavery
economicalsolutiontomanylightingand
luminousceilingapplications.These
louversaremoldedinpolystyreneor
acrylicmaterials.Thewhitepanelsare
translucentandprovideuniform
illuminationthroughouttheentire
surface.Opencelldesignallowsthelight
tobetransmittedtotheworkingarea
whilereducingglare;inaddition,this
louverallowsnearlyunobstructedair
movementwhichwillincreasethebulb
andballastlongevitythroughmore
efficientheatdissipation.Theeggcrate
louverisapprovedbyULforuseunder
sprinklersystemsandcanbeusedin
lightingfixtureorluminousceiling
applications.Theeggcrateproductisanefficientandeconomicallightcontroldevicewhichwillreduceglareand
provideeffectivelighting.

ª´»ÁÈ ¡¨µ· ABS Äo ÂnÅo £µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°µµ¦
´Ê
¨´¬³ÁÈ Ân³Â¦´µ¸É¤¸¤·· ¼°°ÂÄ®o ¼ µ¥µ ¦¼o¹ Ã¦n ¤¸
Î Êµ®´Áµ ·´n
Ê µ¥³ª¦ªÁ¦Èª Â ÈÂ¦ Á¡ºÉ°»nµÂ¨³ªµ¤ª¥µ¤ ÎµÄ®o °µµ¦¨Î Êµ¤´¥¤¸ª´¦¦¤¦¼Âµ¤¤µ¦µ ¼
¡´µ¦¼Â¤µÄ®o Á®¤µ³¤´ªµ¤o °µ¦ÄµÂn´°µµ¦¤´¥Ä®¤n ÄÅ¨rÃ¤Á·¦r ¹É ¤¸µ¦·´Ä¨´
Ê ¬³ÂÂª¦ ´¸
Ê Ê¥´
µ¤µ¦¦³¥»rÄo ·´ÁÈ
Ê  µo Á¡µ ´¤nµ¦°Â ¦°¨¤ Åo


°µµ¦Ã¥´ªÉ ÅÂ¨o ª¤´Äo µo ³Â¦°¨¼¤·Á¸¥¤ (CELLCELLING)ÎµÁÈ  µo
Á¡µ £µ¥Ä°µµ¦¹É °µ³¦o µªµ¤nµÂ¨µ¨Î Êµ¤´¥Â¨o ª µo ³Â¦
Â¸ Ê ¥´µ¤µ¦Âo ´®µªµ¤Á¦¸ ¥ £µ¥Ä°µµ¦Ä®o Á·¨ª¨µ¥Â¨³´®ª³
°Áo µ¥¸Én°¦³µ´°¥nµÁ®¤µ³¤ µo Á¡µÂ³Â¦¤¸ªµ¤
Â ÈÂ¦µ¼ ¤¸
» ¤´·¡·Á«¬º°°¦³°Åo nµ¥ µ¤µ¦ÂnÄ®o ¤¸
Ê µ¥ Å¹¨´¬³¡·Á«¬
¸´ ¸ÉÄ ¸Å¤n¨° Å¤n¦ Îµªµ¤³°µÂ¨³·´n
°ºÉÇ Á®¤µ³Îµ®¦´®o °¡´¼oÃ¥µ¦ ¦³ªnµ¥Î Êµ ®o µ¦¦¡·o µ Ã¦´Â µ¸
¦ Ãªr¦¼¤ ¦ª¤¹µ¸É°ºÉÇ
Ân µo ´Á¡µÂ³Â¦ Chancon¨·µ ´ª´
Ê »Å¢Á°¦r ¨p µ Â¨³
¡¨µ· ABS, PPPolyPropylene»£µ¡¡·Á«¬¹É Â ÈÂ¦nµÂ¨³
Î Êµ®´ÁµÃ¥nµ¦¦¤ª·¸µ¦¤Â¤n¸Á o µÅÄ· ÊµÃ¥¦Å¤nÄnÁ¡¸¥Ân
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Á¨º°·ªÅªo Â¨o ªÎµÅÁÄÂ¤nÂ (MouldGrating)¨¼o µµ¤µ¦Á¨º°Á¸¦¦Åo Á°®¨µ®¨µ¥Äo Åo °¥nµÁ®¤µ³¤´µ¦Ân
Ê
ÉÁ®¨¸É¥¤»¦´ Â¨³Â¸ÉÁ®¨¸É¥¤ºo µ Á¦µ¦¦r®µ¤µÄ®o µ·ÁÈ ¼o¦¦Á¨º°ÂnÂ¨³´Â¨
£µ¥ÄÂn¨³°µµ¦ ¤¸Ä®o Á¨º°Äo ´Â¸
Á¡ºÉ°¦o µªµ¤®¦¼®¦µ£µ¥Ä°µµ¦Â¨o ª
Â´µ Â´Â ¦³Â´µ ´µ ¦³ÂÅ¤o Á¸¥¤ µ´Ê nª¥Á¡·É¤
ªµ¤ÁÈ nª´ªÄ®o oµ» Ã¥Å¤n¦o µªµ¤¹Ä®o ®´Á·Å µ¦Äo Â´
ÂÃ¦nÂ¸É¤¸¦¼ÂÁ¡µ³ ³¦o µ¦¦¥µµ«°´¦ºÉ ¦¤¥rµ¥µ¥Ä®o ´
o µ®¦º °°°¢¢· « °nµ ÎµÄ®o µ¤µ¦ÂnÃ®¦º °Â¥nªµ¦Äo µ Â¨³
µ¦Ân¸ÉÂnµÅo £µ¥Ä¡º Ê¸ÉÁ¸¥ª´ ¤¸ªµ¤ Å¤nÁ°´ ®µ»¦n°
Â¨³¼Å¤nÎµÁ ´Án ª´»¸ÉÎµ¤µµÁ®¨ÈÁ¤´¨¸®¦º °®¨´µ¦³Áº Ê°Å¥®·
´ªÉ Å Ä®o ªµ¤¦¼o¹ ¸ÉÁ¼ ®¤º°Ä®¤n¤¸¸¦¦Á¤° Â¨³o ª¥»¤´·¸ÉÅ¤nÁµ³ »n
Å¤n ´¦µ¦ ¹ÎµÄ®o nµ¥n°µ¦Îµªµ¤³°µ Á¡¸¥Äo Î Êµ¼°n °n Ç´o µ³°µÁÈÎµªµ¤³°µ Â´Â °»È³Â¨¼Ä
Á®¤º°Ä®¤n Å¤nªnµ³ÎµÅ·´
´ Ê £µ¥°o
Ê
µ Án ¦·ÁªÃ¦°¦ ®o °¦´ª ®¦º °ª°´¦ºÉ ¦¤¥r °o µ» ®¦º ° ´£µ¥Äo
Ê
µÈ¥´ ªµ¤
ª¥µ¤Åo Án´
GratingThaihasawidevarietyoflightingdiffusersandlightpanels.Sincenotwo
lightingfixturesarethesame,wecancuttosizeeachandeverypanel.Westockclear
andopalwhitestyrenepanelsandalsoinacrylic.Acryliclightingpanelswillnotyellow
andarestrongerͲhardertobreak.Wecarryuptoanysheetwhichmustbecutbefore
shipping.


Thesequalitypolypropylenefiltergridsarespecificallymadeforaquaticuse.Highqualityoffreedisassemblyfiltergrid
foraquariumandKoipond,eggcrategrille


Introduction:
EggcrateGrilleisaveryeconomicalsolutionto
manylightingandluminousceiling
applications.Theselouversaremoldedin
polystyrene.Thewhitepanelsaretranslucent
andprovideuniformilluminationthroughout
theentiresurface.Opencelldesignallowsthe
lighttobetransmittedtotheworkingarea
whilereducingglare;inaddition,thislouver
allowsnearlyunobstructedairmovement
whichwillincreasethebulbandballast
longevitythroughmoreefficientheat
dissipation.ThelouverisapprovedbyULfor
useundersprinklersystemsandlightingceiling
applications.






www.chancon.co.th

Line id: @ChanCon

Page 10 of 47


Applications:EggCrateFluorescentCeilingGrilleLightingScreenPanel
ReducedBrightnessandGlare,HVACVentilation,Electricairflowdecorativepanel,Plasticlightingdiffuser,Lighting,
CeilingGrid,ElevatorPanels,UnderSprinklerSystems,FishTanks,PetCages,POPDisplays
Â¦³Â´µEggCrate ¦µµÅ¤nÂ¡ Î Êµ®´Áµ ª¥µ¤ Â ÈÂ¦ µ Á®¤µ³Îµ®¦´ÎµÂ´¦³µ¥Âµ®¨°Å¢
Ê
LED/Florescent

®¦º °Äo ÁÈ Â¦³Â´µ· 

Ân µn°¦³µ µ¥Å¢ ¦³Â°¦r ®¨´µ· 
Â´Ê ÎµÄ®o Á·ªµ¤ª¥µ¤Â¨o ª o ª¥¨´¬³ °¦¼
³Â¦ ¥´ÎµÄ®o µ¤µ¦¤¸¨¤µ¦³¦´°µµ«
®¦º °ÂÅ¢nµÅo ³ªnµ¥n°µ¦Á· Îµ¦»¦´¬µ Å¤n
°´º Ê Äo Åo ´ »µ¸É Án Ä®o °Î Êµ ®o °¦´ª ®o °
Îµµ Ã¦Á¦¸ ¥ °¡µ¦r Á¤o r °Ã °µµ¦Îµ´µ
®¦¼Ç µÂ·o µ






3ODVWLF*ULG&HLOLQJ%RDUG
,QWURGXFWLRQ
Gridceilingiscomposedofmainbarandsecondarybar.Ithasgoodperformanceonventilating,andfireproof
anysizeoflamps,ventilatorofairconditioner,firecontrolsystemandotherdecorationparts,canbeinstalled
anywhereinsidecellceiling.Gridceilingcanbeusedinpublicbuilding,indoorandoutdoor.
Idealsolutionsforhighlightingordefiningsapcesletyoudesignavarietyofsizesandshapes.Greatoptionsfor
bringingcolorandtexturetotheceilingplane,withthewidestselectionofpatterns,
colors,andconfigurationsforlightingandothersystems.
Ouruniqueexpertiseenablesawiderangeofdesignpossibilities.AproproetaryclipsuspensionstructureͲ
notdependentonTͲgridͲallowsyoutocreatunlimitedsizesandshapes.


GridCeilingBoardProperties
1.
2.
3.
4.

FireͲproofandheatinsulation
Highintensityandstrongtension,hardtotwistunderpresure
Soundinsulation
Suitableprice:comparedwithceilingtilemadeofothermaterials,
thepriceofgypsumceilingismorecompetitiveinthemarket,lowcostandextensiveusemakesitthe
bestchoicefordecoration
5. Beautifulanduniquedesigns,withcoverageofanypatternsyoudesire,beinginstalledwithkeel(TͲ
bar)couldgetexcellentdecorationeffectandmakesliferelaxedanddelightfull
6. absolutelyisgreenbuildingmaterialbothforenvironmentalprotectionandhumanhealth,withfeatu
resofnopollutionandnoradiation,donoharmtohumanheath
7. Antistaticisanotheradvantageofit,thismakesitwidelyusedinlabandworkshopandsoon
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(JJFUDWHVFXWHDVLO\XVLQJDZLUHVQLSHU







Blackeggcrateiscommonlyusedinreefaquariums.Thecellsare1/2"x1/2"andthematerialis3/8"thickness.Material
isblackstyreneandcanbeimmersedinwatercontinuously.
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(JJ&UDWHVDQ,QWURGXFWLRQ

)RUWKRVHZKRKDYHQHYHUEHHQWRDIDUPRUGDLU\(JJ&UDWHVDUHQDPHGDIWHUWKH
FDUGERDUGJULGWKDWIDUPHUVZRXOGSODFHLQDER[WRNHHSHJJVVHSDUDWHIURPHDFK
RWKHUDVWKH\ZHUHWUDQVSRUWHGWRPDUNHW2QOLJKWLQJIL[WXUHVWKH\KHOSWRFRQWURO
WKHVSLOORIDVRIWVRXUFHE\OLPLWLQJZKHUHLWFDQJR,QWKHUHDOZRUOG\RXPD\KDYH
VHHQWKHPXVHGLQWUDIILFLQWHUVHFWLRQVRQ:DON 'RQ W:DONOLJKWVNHHSLQJ
WKHLUOLJKWHGPHVVDJHVYLVLEOHRQO\WRWKRVHLQWKHFURVVZDONV

7ULPPLQJWKH%HDP$QJOHZLWK(JJ&UDWHV




1R(JJ&UDWH GHJUHH GHJUHH(JJ&UDWH  GHJUHH(JJ&UDWH  GHJUHH(JJ&UDWH 
EHDPDQJOH 
GHJUHHEHDPDQJOH
GHJUHHEHDPDQJOH
GHJUHHEHDPDQJOH


EggCratesareavaluableaccessoryforsoftlightsources.
Shapedlikea3Dgrid,theyareavailableindifferent
strengths,differentiatedbytheiranglesofdispersion.Soa40
degreeeggcratewilllimitthedispersionofthesoftlightto
40degrees.
Duetoitswidefrontdiffuserpanel,theoutputdispersionof
asoftlightcanapproach180degrees,eventho'itsbeam
angle(thebrightestcenterpartofthebeam)iscloserto90
degrees.Thiscanleadtolightspillingonareasofyourset
whereyoudon’twantit.Thesolutionusedtobelargeflags
positionedonstands&boomarmstokeepspillunder
control,butthefastworldoflocationworkmadethis
impractical.
Withtheintroductionofthe,fast&easytoattach,fabricEgg
Crate,ithasbecomemucheasiertocontrolthespillofsoft
lightsinsmallerspaces.Byusingseveralsmallergridcells,an
EggCrateonlyneedstobeafewinchesdeep,comparedto
themuchlargerbarndoorsorflagsthatwouldbeneeded
forasimilareffect.Whileitdoesnothavethedefinitiveshadowedgethatalargeflagwouldcreate,theyare
veryeffectiveinkeepingspillfrombuildingupfromonlightlycoloredwalls,whichcanhappenwhenusing
numerouslights.
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TheresultingedgefallͲoffisverygradual,andthatqualitycanbeputtoseveraluniqueuses:
Ifyoustarttopanthelightslightlyawayfromasubject,youwillseethelightappeartodimastheEggCrate
gridcellsbegintolimittheamountoflightstrikingthesubject.Becauseyouarenotloweringthepowertothe
lamptocausethisdimmingeffect,thecolortemperaturedoesn'tchangeasitwouldifyouusedanelectrical
dimmer.Withtwosoftboxesaskeyandfillyoucanadjusttheirindividualbrightnessveryquickly.
YoucanalsotakeadvantageofthisgradualfallͲofftoprovideanaturaldecreaseinlightintensityasamoving
subjectcomesclosertothelight.Thiskeepstheimagefrombecomingoverexposedaswouldnormally
happenwhenasubjectapproachesalightsource.
Beawarethatthereissomelossof
outputwhenyouuseanEggCrate.
Theamountoflossdependsonthe
narrownessofthecells,soa30
degreeEggCratewillhavesmaller
cells&lessoutputthana40 degree.
However,it'susefulnessinthe
difficulttaskofcontrollingsoftlight
istoobiganadvantagetodismiss.
)LQGFHLOLQJOLJKWLQJSDQHOVDW
*UDWLQJ7KDLV:HRIIHUDZLGH
YDULHW\RIKLJKTXDOLW\OLJKWLQJ
SDQHOVLQVWRFNVL]HVRYHUVL]H
FRPSOHWHO\FXVWRPVL]HV$OODUH
DYDLODEOHIRUVLPSOHRQOLQHSXUFKDVH
RUSLFNXSLQRXUVWRUH6LQFHQRWZR
OLJKWLQJIL[WXUHVDUHWKHVDPHZHFDQ
FXWHDFKDQGHYHU\SDQHOWRWKHH[DFW
VL]HWKDWLVQHHGHG:HVWRFNFOHDU
DQGRSDOZKLWHVW\UHQHSDQHOVDVZHOO
DVYDULDWLRQVLQDFU\OLFDQG
SRO\FDUERQDWHPDWHULDO:HFDUU\XS
WRDQ\VKHHWVL]HV ZKLFKPXVWEHFXWIRUVWDQGDUGVKLSSLQJUDWHV 
6W\UHQHOLJKWLQJSDQHOVDUHWKHPRVWHFRQRPLFDOOLJKWZHLJKWDQGHDV\WRXVHVROXWLRQIRUDOPRVWDQ\IOXRUHVFHQW
OLJKWLQJFRYHUQHHG6WDQGDUGVL]HVILWPRVWGURSLQFHLOLQJV\VWHPVDVZHOOPDQ\VWDQGDUGIOXRUHVFHQWOLJKWLQJ
IL[WXUHV:HRIIHUWKHPLQPDQ\GLIIHUHQWILQLVKHVDQGFRORUVUHDG\IRUXVHLQFRPPHUFLDORUUHVLGHQWLDO
ORFDWLRQVLQFOXGLQJNLWFKHQDQGEDWKIL[WXUHVEDVHPHQWVRIILFHEXLOGLQJVVFKRROVJDUDJHVDQGUHFUHDWLRQ
URRPV
(JJFUDWHORXYHUVGLIIXVHUVSURYLGHYLVXDOFRPIRUWDQGOLJKWLQJHIILFLHQF\7KHRSHQFHOOGHVLJQDOORZVIRUIUHH
DLUFLUFXODWLRQUHVXOWLQJLQORZHURSHUDWLQJWHPSHUDWXUHVZKLFKLQFUHDVHVEDOODVWOLIHDQGLPSURYHVODPS
SHUIRUPDQFH
$FU\OLFOLJKWLQJSDQHOVDUHDQHFRQRPLFDOOLJKWZHLJKWDQGPXFKVWURQJHUWKDQDOWHUQDWLYHV7KH\RIIHUDQHDV\
WRXVHVROXWLRQIRUDOOIOXRUHVFHQWOLJKWLQJFRYHUQHHGV/LNHVW\UHQHWKH\DUHDYDLODEOHLQPXOWLSOHILQLVKHVDQG
FRORUVDQGDUHUHDG\IRUXVHLQDYDULHW\RIFRPPHUFLDODQGUHVLGHQWLDOORFDWLRQV
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FRP Sun Screen Facade
หน้ ากากตึกไฟเบอร์กล๊าส ปิดผิวห่อหุ้ม
อาคาร แผ่นโลหะเซาะร่องเจาะรูฉลุลาย

การใช้ตะแกรง FRP mesh 38x38 thick 13mm.
ตกแต่งหน้ากากอาคารแทนงานอลูมิเนียม เป็ นม่านบัง
ตากรองแสง โปร่งโล่งเพราะมีช่องรูเล็กลมเข้าออกได้ดี

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): iCHANCON

www.chancon.co.th

Line id: @ChanCon
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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

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

Cut to order

ั ัด/ตรม.
สงต

Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Mould Grating made of Vinyl Food Grade Resin
(ตะแกรงไฟเบอร์ก ล๊า สผลิ ต จากเส้น ไยไฟเบอร์ชนิ ด พิเศษผสมกับเรซิ่ น ไวนิ ล (Vinyl resin) ชนิ ด ที่ใ ช้ใ นวงการอาหารและยา)
1 ตะแกรง FRP Grating size 1524x4000mm. (Wide x Length)
28,000.- /6ตรม. /แผ่น 7,000
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 25mm., ผิวกัน ลื่น Concave
2 ตะแกรง FRP Grating size 1524x4000mm. (Wide x Length)
42,000.- /6ตรม. /แผ่น 11,000
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 38mm., ผิวกัน ลื่น Concave
3 ตะแกรง FRP Grating size 1524x4000mm. (Wide x Length)
48,000.- /6ตรม. /แผ่น 14,000
Mesh (ช่อ งรู) 50x50mm. Thick (หนา) 50mm., ผิวกัน ลื่น Concave
4
ตะแกรง FRP Grating size 1524x4000mm. (Wide x Length) Heavy Duty
72,000.- / 6 ตรม. /แผ่น 16,000
Mesh (ช่องรู) 38x38mm. Thick (หนา) 50mm., ผิวกันลืน Concave

5

ตะแกรง FRP Grating with Full Top Cover size 1524x4000mm.
Mesh (ช่อ งรู) 38x38mm. Thick (หนา) 29mm., Cheker Surface ลายตีน เป็ ด

6
7
8

ตะแกรง FRP Grating size 1224x4000mm. (Wide x Length)
Mini Mesh (ช่อ งรู) 19x19mm, Thick (หนา) 25mm.), ผิวกัน ลื่น Concave
ตะแกรง FRP Sheet Thick 4 mm. size 1400x4000 Sand Surface
แผ่น รองพื้น กัน ลื่น ผิวเม็ด ทราย ปูพื้น รอบเครื่อ งจักร ปิ ดคิ้ว ครอบบัน ได

38,000.- / 4.8 ตรม./แผ่น 14,000

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

12,000.- / 4.8ตรม. /แผ่น 4,000

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

9

ตะแกรง FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 83x83mm. สูง 25mm.
ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1000 x 4000 มม. Weight 5.8kg/Sqm

10

ตะแกรง FRP Grating ช่อ งรู (Mesh) 38x38mm. สูง 13mm.
ตะแกรงฝ้ าเพดานผนังกัน้ ขนาดมาตรฐาน 1224 x 4000 มม. Weight 6.0kg/Sqm

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

42,000.- / 5.6 ตรม./แผ่น 12,000

12,000.- / 4ตรม. /แผ่น

4,500

16,000.- / 4.8ตรม. /แผ่น 5,000

Round tube dia. 50.8mm. <thick 3.2mm = 600b/m>, <thick 5mm=950b/m>, <thick 6.35mm = 1,200b/m>
Round tube / ท่อกลม ขนาด dia. 76mm. thick 6.35mm
1 Meter
1,870
Square Tube Size 50x50mm. <thick 3.2mm @810b/m>, <thick 5mm @1230b/m>, <thick 6.35mm @1,500b/m>
Square Tube siaz 76x76mm. <thick 5mm @1920b/m>, <thick 6.35mm @2,400b/m>
FRP C-Channel 75 x 22mm, Thick 6.35mm.
1 Meter
950
FRP C-Channel 150x40mm , Thick 6.35mm.
1 Meter
2,350
FRP Equal Angle 76 x 76 x 9.5mm (L-Angle)
1 Meter
1,850
I-beam 76x76mm thick 6.4mm @1,900b/m, I-beam 102x102mm thick 8.0mm @3,200b/m
I-beam 152x152mm thick6.35mm @3,850b/m, I-beam 152x152mm thick9.5mm @5,720b/m
Stainless Steel 316 M-Clip, L-Clip, C-Clip
Set
250

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

46,000.- / 6 ตรม. /แผ่น 14,000

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

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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Ân o µ´Á¡µÂ³Â¦ Chancon ¨·µ ´Ê ª´» Å¢Á°¦r¨pµ Â¨³ ¡¨µ· Poly Propylene »£µ¡¡·Á«¬
¹É Â È Â¦nµÂ¨³ÎÊµ®´Áµ Ã¥nµ¦¦¤ª·¸ µ¦¤Â¤nÁ¸ µo ÅÄ·Ê µÃ¥¦Å¤nÄnÁ¡¸¥ÂnÁ¨º°·ªÅªo Â¨oª
ÎµÅÁÄÂ¤nÂ (Mould Grating) ¨¼oµµ¤µ¦Á¨º°Á¸¦¦ÅoÁ°®¨µ®¨µ¥ ÄoÅo°¥nµÁ®¤µ³¤´µ¦Ân
£µ¥ÄÂn¨³°µµ¦ ¤¸Ä®oÁ¨º°Äo ´Ê Â¸ÁÉ ®¨¸¥É ¤»¦´ Â¨³Â¸ÁÉ ®¨¸¥É ¤ºoµ °µ µÂ¨³¸¦¦¸É Á¦µ¦¦r®µ¤µÄ®o
µ·ÁÈ ¼o ¦¦ Á¨º°ÂnÂ¨³´Â¨Á¡º°É ¦oµªµ¤®¦¼®¦µ£µ¥Ä°µµ¦Â¨oª
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Â´Â ´µÃ¦nÂ Weatherboard / Colorful Trellis Shade
Â´µ Â´Â ¦³Â´µ ´µ ¦³ÂÅ¤oÁ¸¥¤ µ´Ê nª¥Á¡·¤É ªµ¤ÁÈ nª´ªÄ®oµo » Ã¥Å¤n¦oµªµ¤
¹Ä®o®´Á·Å µ¦ÄoÂ´ÂÃ¦nÂ¸¤É ¦¸ ¼ ÂÁ¡µ³ ³¦oµ¦¦¥µµ«°´¦ºÉ ¦¤¥rµ¥µ¥Ä®o´ oµ®¦º°
°°¢¢· « °nµ ÎµÄ®oµ¤µ¦ÂnÃ®¦º°Â¥nªµ¦Äoµ Â¨³µ¦Ân¸ÂÉ nµÅo£µ¥Ä¡ºÊ ¸ÁÉ ¸¥ª´ ¤¸ªµ¤
 Å¤nÁ°´ ®µ»¦n° Â¨³¼Å¤nµÎ Á ´Án ª´»É¸ µÎ ¤µµÁ®¨ÈÁ¤´¨¸®¦º°®¨´µ¦³Áº°Ê Å¥®·´ªÅ
É Ä®o
ªµ¤¦¼o ¹ ¸É Á¼ ®¤º°Ä®¤n¤¸ ¸ ¦¦Á¤° Â¨³oª¥»¤´· ÅÉ¸ ¤nÁµ³ »n Å¤n ´ ¦µ¦ ¹ÎµÄ®oµn ¥n°µ¦Îµªµ¤³°µ
Á¡¸¥ÄoÊÎµ¼°n °n Ç´oµ³°µÁÈÎµªµ¤³°µ Â´Â °»È³Â¨¼ÄÁ®¤º°Ä®¤n Å¤nªµn ³ÎµÅ·´ Ê ´Ê
£µ¥°oµ Án ¦·ÁªÃ¦°¦ ®o°¦´ª ®¦º°ª°´¦ºÉ ¦¤¥r °oµ» ®¦º° ´Ê £µ¥ÄoµÈ¥´ ªµ¤ª¥µ¤Åo
Án´ “´µ” ´ÁÈ ®¹ÉÄ°r¦³°Á·¤ÁÈ¤ °oµ¸É °µ³·´Ê Á¡º°É µ¦o °´ Â  ®¨µ¥¥´
Á¨º°·´Ê Á¡º°É ªµ¤ª¥µ¤°¸oª¥ ´ »´ ´µµ¤µ¦Á¨º°Åoµ¦¼Â ¦¼¦ Â¨³ª´»É¸ µ¤µ¦ÁºÉ°¤Ã¥´
oµÅo°¥nµ®¨µ®¨µ¥ Á¡¦µ³°µ´µ³Ä®o»¦³Ã¥rÄoµµ¦ÄoµÂ¨oª ¦¼Â °´µ¸ÁÉ ®¤µ³¤ Á µo
´´ªoµÅo¸ È³ÎµÄ®oµo ¼ª¥ nµ¤°´Ê Ân¦³¥³Å¨Èªµn Åo
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¦¼¦ °®¨´µ´µ°µoµªµ¤ª¥µ¤ ¦¼Â¥´¤¸¨Äµ¦Îµ®°»®£¼¤Ä· oµ ¨nµªº°nª¥ÎµÄ®oµo 
Á¥ÈÅoªo ¥ Ã¥Á¡µ³ÂoµÄ¥»´ »´ ¸ÁÉ o®oµnµÂ¨³¦³¼ÁÈ ¦³Á¡º°É Áo ªµ¤Ã¦nÃ¨nµ¥µ Ân¨³¤»¤
Åo¦´ ·«µÂ Â¨³ Å¤nÁ®¤º°´ ´¹
É ÎµÄ®oÁoµ °oµª¦Ä®oªµ¤Îµ´Äµ¦Á¨º°¦¼Â °´µn°
´·Ä¦oµ®¦º°·´Ê Á¡º°É ¦³··£µ¡¸É ¤¼¦rÂÂ¨³ªµ¤Á®¤µ³¤´¡ºÊ ¸É ´ Ê Ç
1. ´µ¦Ão ¤´¥n° ´µÂÃo³Å¤nµ¤µ¦Äo´ ¦³Áº°Ê ®¨´µ´ªÅÅo
É
ÁºÉ°µÂn¦³Áº°Ê Ã¥´ªÅ
É
Å¤n¦°¦´ªµ¤Ão° ÂnÂn o µÁ¡µ³Â¦ °¦·¬´ ² µ¤µ¦°°ÂÄ®oÁ¼ ¦¸¥®¦¼Â¨³¸´ ¸É ª¥³»µ ¸É µÎ ´
µ¤µ¦ÎµÅ´Ä®oÁ µo ¦¼Ão°Åo ¹ÎµÄ®o´ µ¦¸ÊÁ®¤µ³´oµÅ¨r Modern Luxury
2. ´µ¦¦ ·¥¤ÄoÄÂoµÅ¨r Classic and Contemporary Ã¥¤¸¨´ ¬³®¨´µ¸¥É Ä®o°¸ oµ¼ªnµ°¸
oµ®¹É Á¡º°É Ä®oµ¤µ¦´ÂÂ¨³¦³µ¥ÎÊµ Åo¸ µ¦°°ÂÈ³ÄoÃ¦Á®¨È¦´Ân´µ ®¦º°ÎµÁÈ  o µÁ¡µ
Â ª®o°¥¥¹µÁ¡µ °´ªoµ
®¨´µ´µÃ¥´ªÅ¤´
É °°ÂÂÄ®o¹ · · ¥·É oµÄoµ¤¦nª¤´´ µoµ¹· »oµÂ¨oª¥·É ÎµÄ®oÅ¤n¤¸
°µµ«nµ¥ÁÅo³ª £µ¥Ä®o°´Ê È³¦o°°°oµª °»®£¼¤· ¼ ¦¼o ¹ °¹°´Á¤º°É o°°µ«´¥°¥¼n µ¦°°Â®¨´µ´µ
ÂÄ®¤n oµÅ¤n°o ´ª¨Á¦º°É ¡ºÊ ¸É ´ Ê o°Â®o·Â¨oª ª¦°°ÂÄ®oÁÈ ¨´¬³Ã¦nÂÂn´ ÂÅo
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»o¤Å¤oÁ¨º°Ê ¥ ¦³Â µ´Ê Ân Slat blinds, Mini decorative grating Curtains
º°°¸¨¼Á¨n®¹É °µ¦´ªÅ¤nªµn ³ÄoÁ¡º°É Ä®oo Å¤oÁ¸¥É ªÁ¨º°Ê ¥ ®¦º°Îµ¤µ·´Ê ÁÈ µ´Ê ®¦º°ÎµÁÈ ·É
Ân£µ¥Äª °¸´Ê ¥´Îµ¤µÁÈ ÎµÂ¡¨°¥Îµ®¦´´¦¦¡ºÊ ¸ÄÉ ªÅoÁn´ Å¤n°o ´ª¨´ ®µ»¦n°°¥nµÁn
¦³ÂÅ¤o°¸ oª¥ oª¥»¤´Á· n¤µ¤µ¥Á®¨nµ¸Ê nµµ¤µ¦Äo¦³Ã¥r ¦³Â¡¨µ·®¦º°Å¢Á°¦r¨pµ °Á¦µÅo
°¥nµ»¤o nµ¸É » nµ¥n°µ¦Îµªµ¤³°µ ¤¸¤µ®¨µ®¨µ¥Â Ân¨³Â¤¸ªµ¤nµµ¤ ¤¸Å¸ rÄ®¤n Å¤nÊµÎ Ä¦
¦³Â °Â° ¨·µFRPÅª·¨»£µ¡¼ ÎµÄ®oª´ ª´»µ¤µ¦
µn°£µ¡°µµ«Ä¦³Á«Å¥Åo¸ Å¤nÂ®´ Ãn° ®¦º°·´ª ¸Å¤n
¨°¦n° Â¤o°o ´¤´ÂÂÂ¦ Á¡¦µ³¤¸Á¦¡·Á«¬¨ÅÄÁºÊ°ª´»
´Ê Ân¦³ªµ¦¨· Å¤nÁ·µ¦ª¤¡°°´Á·¤µµÎÊµ Â¨³ªµ¤ºÊ Å¤n
o°Á¸¥Áª¨µ®¦º°nµÄoµn ¥Äµ¦¼Â¨¦´¬µ¨°°µ¥»µ¦Äoµ ªµ¤nµÄ
°¨·£´rÊ¸°µ´ªFRPÅª·¨»£µ¡¸Â¨oª Á¦º°É µ¦·´Ê È´ ¤´¥
nµµ¦·oÂ¨³¡´µÁ¡º°É nª¥Ä®o· ´Ê nµ¥Â¨³³ª Ê¹ ¹Ä®oµ¦³Â
ª¥Á¸Ê¥´Ä
É Å¤nÊ· ¦°¥¦¼Ä®oÁ®È Å¤nÁ¸¥Áª¨µÁÈµ¸ ®¦º°µ¸´
¦³ÂÅ¤o °Â°µ¤µ¦ÎµÅÎµÁÈ ¦³Â´µ ¦³Â´Â ´Â°¦r ´Ê ¡ºÊ ¸É ®¦º°¦´ªÊ ¦³ÂÎµÂ¡
´Ê ¥´¦oµ¦¦rÅo¤µªnµ 100 ¦¼Â¦°¦´»ªµ¤o°µ¦ Á¸É¥ª´¤´¥Â Modern ª¥µ¤¦nª¤¤´¥Â
Contemporary ®¦º°Ä¨o· ¦¦¤µ·Å¨r Natural
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´ÁµÂ´Ê ®o°¦³Â´µ´Â ÂnoµÅoÅ¤no°o°µ
´ÁµÂ´Ê ®o° ÁÈ µÁ¨º°Îµ´Îµ®¦´µ¦n°Á·¤oµ Á¡¦µ³´Áµ´Ê ®o° ÁÈ ´ÎµÁ¦È¦¼¸¤É ¸ ªµ¤Â È Â¦
µÅ¤nÂ¡oµ¦n°´oª¥¼¸Á¤r ´ÁµÁÈ ´¸ÄÉ oÄµ¦´Ê ®o°Å¤nµn µµ¦n°ÎµÂ¡oª¥¼¸Á¤r Ân
´ÁµÎµµª´»¤É¸ ¸ ªµ¤Áµµ¤º°É Á¦¸¥ Ã¥¤¸Ã¦¦oµ£µ¥Ä¸É µÎ oª¥ Å¤o °³¨¼¤Á· ¸¥¤ ®¦º°°ºÉ Ç Â¨³ÎµÂnÅ¢
Á°¦r®¦º°¥·´¤¤µ· ´ Ã¥µ¤µ¦Îµ¤µÁ¦·¤Á¡·¤É Á µo Å¸®¨´ ®µo°µ¦´Ê ®o°Ä®¤n Â¨³Å¤n°o Äoµ¤µ¦°¦´
Á®¤º°´´®´°¥nµ¼¸Á¤r®¦º°´n°°· Â¨³´Áµª¦¤¸ÊÎµ®´Å¤nÁ· 50 ·Ã¨¦´¤n°µ¦µÁ¤¦
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¡µ¦r·´ É ´Áµ Â´Ê ®o° ´µ ··´ ¦Á¡µ³ °¦·¬´ Â° Patent PP
Grating , FRP Grilles and Perforated Aluminum Composite
´ÁµnªÄ®nÅ¤nÁ®¤µ³Äo´ ®o°ÎÊµ, ®o°´¨oµ, ®o°ÂnÅªr ®¦º°®o°¸¤É ¸ ªµ¤ºÊ ¼ ÁºÉ°µ´ÁµÅ¤n°n ¥ÎÊµ
Â¨³ªµ¤ºÊ °µÎµÄ®oÁ·´ª¤®¦º°Áº°Ê ¦µÅoµn ¥ ¥Áªo´ÁµÂ´Ê ®o° °¦·¬´ Â° ¸É µÎ µª´»ÎÊµ
Å¤nÂ¦oµª o °´Á¸¥ Â Å¤nÁÈ ·¤ ¦ª¤¹µ¦Á¤¸Åo¸ ¨°£´¥n°» £µ¡Â¨³·É Âª¨o°¤ ·´Ê nµ¥³ª
Äµ¦n°¤Â¤ µ¤µ¦ªµÄ¦·ÁªÄ¨o³Á¨ ¨¤µ³Á¨Å¤nµ¤µ¦´¦n°Åo ´ÁµÂ´Ê ®o° ÁÈ µÁ¨º°
Îµ´Îµ®¦´µ¦n°Á·¤oµ Á¡¦µ³´Áµ´Ê ®o° ÁÈ ´ÎµÁ¦È¦¼¸¤É ¸ ªµ¤Â È Â¦µÅ¤nÂ¡oµ¦n°´oª¥
¼¸Á¤r ´ÁµÁÈ ´¸ÄÉ oÄµ¦´Ê ®o°Å¤nnµµµ¦n°ÎµÂ¡oª¥¼¸Á¤r Ân´ÁµÎµµª´»¤É¸ ¸ ªµ¤Áµ
µ¤ºÉ°Á¦¸¥ Ã¥¤¸Ã¦¦oµ£µ¥Ä¸É µÎ oª¥ Å¤o °³¨¼¤Á· ¸¥¤ ®¦º°°ºÉ Ç Â¨³ÎµÂnÅ¢Á°¦r®¦º°¥·´¤¤µ· ´ Ã¥
µ¤µ¦Îµ¤µÁ¦·¤Á¡·¤É Á µo Å¸®¨´ ®µo°µ¦´Ê ®o°Ä®¤n Â¨³Å¤n°o Äoµ¤µ¦°¦´Á®¤º°´´®´°¥nµ
¼¸Á¤r®¦º°´n°°· Â¨³´Áµª¦¤¸ÊÎµ®´Å¤nÁ· 50 ·Ã¨¦´¤n°µ¦µÁ¤¦

µ¦Äo ³Â¦PPGrating30x100cm.
Ê µÂ
Thick30mmÂnÁÈ Â´´
µÁ®¨È¸ Â ÈÂ¦ ¨°£´¥ ª¥µ¤
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µ¦Á¨º°Äoª´ »µÎ ®¦´ ®o µµ¹ µÂn o µ´¤nµ ¦´ªÊ ¦µªÂ´Ê ¡µ¦r·´ É ´µ
¦³Â´µ³ nµ¥´ µ¡´Á¢̧Ê ¥¤»o¤Å¤oÁ¨º°Ê ¥ÎµÂ¡

»£µ¡ª´» º°ÁÈ ®¹ÉÄ®´ªÄÎµ´ °µ¦Á¨º°´µ Â µ´´Ê ¦´ªÊ ¦µª´ Ã¥ª´»ÁÉ¸ ¨º°Äo´ Ê ³¤¸¨n°
¦¼Âµ¦Äoª¸ · (Life style) °Ân¨³»¨ °µ·»¤´· oµµ¦ÁÈÁ¸¥ ¸´ Äª¥µ¤ ¦¼¨´¬r°n ³Â¦
ªµ¤¹/µ¦Ã¦nÂ ´ª°¥nµÁn µ¦Á¨º°ª´» °´µÂ¹Ã¥ÄoÁ¤´¸(Metal Sheet), ´µ®¨´µ
¦³Áº°Ê ¨°¼(n Asbestos Sheet), ´µÂnÃ¡¨¸µ¦r°Á(Polycarbonate) °o Á¸¥º° Å¤nµ¤µ¦¤°nµÅo ¤¸Á¸¥´
Á¤º°É ¦³ °µµ«Å¤nnµ¥Á ¦o°°°oµªÁºÉ°µ· ¹®¤ Ânµo Á¨¸¥É ¤µÄo o µ´´µ³Â¦ÂÃ¦n¸É
Îµ®oµ¸É ´ Ê ÁÈ ª´ªµ¤¦o°µÂÂ Â¨³¦´¸ªµ¤¦o°Äo®¨´µ ÎµÄ®o¨¤®¤»Áª¸¥Åo °»®£¼¤· ³ÄoµÁ¥È
µ¥Å¤n°°oµª ¤¸»¤´· µo µ¦ÁÈÁ¸¥µÎÊµ ¸É ¦³Ân®¨´µ´µÁµªnµ Â¨³Å¤n¤Á¸ ¸¥µ´ªª´»É¸
¥µ¥´ªÁ¤º°É ¤¸ªµ¤¦o°

¦·¬´ Â° ¨·Â¨³Îµ®nµ¥ Ânª´»ÂÎµ®¦´µ ¦´ªÊ Å¤o¦³Â´Á¦µ³®r Å¤oÁ¸¥¤ WOOD PLASTIC
COMPOSITE Å¤o¡Êº PE, WPC, PVC WOOD, ¡ºÊ Å¤o¦³ªnµ¥ÎÊµ Å¤o¡Êº Á¸¥¤´-¨ª ¦´ªÊ Å¤oÁ¸¥¤¦°Ã¦µ¦
§®µr Å¤o¡Êº ¦³ªnµ¥ÎÊµÃ¦µ¦ Ã¤¦ µ¤°¨r¢ µÃ¦Â¦¤ ®oµ¦¦·oµ ¦³Â´Â°¦r Ã¦µ ®¤¼n µo ´¦¦
»¤o Å¤oÁ¸¥¤µÁ µo Ã¦µ¦ ¦¸°¦r °µµ¦°¦ ´ÅÅ¤oÁ¸¥¤ Ã¦µ¦Ä¨oµ¥³Á¨ ¡ºÊ Å¤oÁ¸¥¤¦°ªÎÊµ µ
¨»´Â¨³ o µµÂn¡¨µª¼ ¤nµ¦³Â ¦´ªÊ ´ Ã¤¥£µ¥° ¦´ªÊ Å¤oÁ°¦nµ °ª¼ ¨·Â¨³Îµ®nµ¥ ´µ¤¤·,·
´Ânµ¤¤·,· ´ 3 ¤·,· 3D wave board, 3D Wall,3D Wall Panels, 3D wall board, 3D wall tile, Wave board,
Curve Board, Grille Panel, 3D panels, 3D wallpaper, 3D MDF Panels, home decore, interior, exterior, wall 3d, ,
CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.

WWW.CHANCON.CO.TH
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1. ³Â¦´µ´ÂFRP n°¦¼ 50x50mm. ¼ 13mm. Ân¤µ¦µ 1.2 x 4 Á¤¦
FRP Mold Grating size 50x50x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters

2. ³Â¦´µ´ÂFRP n°¦¼ 38x38mm. ¼ 13mm. Ân¤µ¦µ 1.2 x 4 Á¤¦
FRP Mold Grating size 38x38x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

7HO)D[(PDLOPNW#FKDQFRQFRWK /LQH ,' L&+$1&21
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Line id: @ChanCon
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3. ³Â¦´µ´ÂFRP n°¦¼ 83x83mm. ¼ 25mm. Ân¤µ¦µ 1 x 4 Á¤¦
FRP Mold Grating size 83x83x25mm. | Standard size 1.0 x 4.0 Meters

4. ³Â¦´µ´ÂFRP n°¦¼ 38x38mm. ¼ 25mm. Ân¤µ¦µ 1.5 x 4 Á¤¦
FRP Mold Grating size 38x38x25mm. | Standard size 1.5 x 4.0 Meters

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894
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)53*5$7,1*0(6+;PP7+,&.PP NJVTP 
шѣѰдікѳђѯэѠіҙ нҕѠкшѣѰдікѝѨѷѯўјѨѷѕєеьѥч[ьѧѸњ зњѥєўьѥьѧѸњ
еьѥчнҕѠкшѣѰдікѝѨѷѯўјѨѷѕє ѯюҝьзҕѥъѨњ
ѷ ѤчіѣўњҕѥкѰдьдјѥкщѩкѰдьдјѥк ѳєҕѲнҕеьѥчеѠкіѬнѠ
ҕ кшѣѰдік

Ѱяҕьєѥшіуѥьеьѥч дњҖѥк[ѕѥњ [ѯєші ўіѪѠеьѥч дњҖѥкђѫшѕѥњђѫш

)53*5$7,1*0(6+;PP7+,&.PP NJVTP 
шѣѰдікѳђѯэѠіҙ нҕѠкшѣѰдікѝѨѷѯўјѨѷѕєеьѥч[ьѧѸњ зњѥєўьѥьѧѸњ
еьѥчнҕѠкшѣѰдікѝѨѷѯўјѨѷѕє ѯюҝьзҕѥъѨњ
ѷ ѤчіѣўњҕѥкѰдьдјѥкщѩкѰдьдјѥк ѳєҕѲнҕеьѥчеѠкіѬнѠ
ҕ кшѣѰдік

Ѱяҕьєѥшіуѥьеьѥч дњҖѥк[ѕѥњ [ѯєші ўіѪѠеьѥч дњҖѥкђѫшѕѥњђѫш
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)53*5$7,1*0(6+[PP7+,&.PP NJVTP 
шѣѰдікѳђѯэѠіҙ нҕѠкшѣѰдікѝѨѷѯўјѨѷѕєеьѥч[ьѧѸњ зњѥєўьѥьѧѸњ

)530LQL*UDWLQJ0(6+[PP7+,&.PP NJVTP 

)533XOWUXGHG*UDWLQJ,7+,&.PP NJVTP 
шѣѰдікѳђѯэѠіҙіѫҕь,EHDPўьѥьѧѸњ
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ªµ¤Ân µµ¦· ͲÁ·  °®¨´µ¦´FRPGRATING
µ¦´Ä®o Åo µµ¤¸É¨¼ o µo °µ¦ ª¦³Á¦¸ ¥Á¸¥µµ¦µªnµ ®¨´µ¦´Â¨o ª¨¨´¡r ¸ÉÅo ³·  °¸Éoµ
®µÁÈ ÅÅo ª¦Á¨º°Îµnµ¦°¦´Ä®o ¡°¸´µ¦´¸Éo°µ¦ ¦¸o°µ¦·  °»o µ µ¦¼ o µ¨nµÂÄ®o
ÁÈ ªnµªµ¤ª¥µ¤³nµ´o µ Ânªµ¤Â ÈÂ¦Á®¤º°Á·¤Å¤nnµ´

4ͲSIDESͲOPEN(¨µ¥Á· 4o µ)

4ͲSIDESͲCLOSE(· ¦°4o µ)

CONCAVESURFACE(·ª¦n °´¨ºÉ)

CONCAVESURFACE(·ª¦n °´¨ºÉ)

4ͲSIDESͲOPEN(¨µ¥Á· 4o µ)

4ͲSIDESͲCLOSE(· ¦°4o µ)



SANDSURFACE(·ª¦µ¥´¨ºÉ)








SANDSURFACE(·ª¦µ¥´¨ºÉ)
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)53JUDWLQJ6LGH&ORVH)RUPXOD 7KLFNPP1[ 7KLFNPP1[ 7KLFNPP1[
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)530ROGHG*UDWLQJ,QVWDOODWLRQ$FFHVVRULHV

,QVWDOODWLRQUHFRPPHQGDWLRQZKHQHYHUSRVVLEOHSURYLGHGIRUDPLQLPXPRI´
PP EHDULQJVXSSRUWDWDOOJUDWLQJVXSSRUWSRLQWV+ROGGRZQFOLSVVKRXOGEHXVHG
DWWKHUDWHRIRQHFOLSIRUHYHU\VTXDUHIHHW VTXDUHPHWHUV RIJUDWLQJ
PLQLPXPRUDWOHDVWFOLSVIRUDQ\VTXDUHRUUHFWDQJXODUSLHFHRUDWOHDVWIRUD
WULDQJXODUSLHFH
7KHUHDUHWKUHHNLQGVRIFOLSVPDGHRIVWDLQOHVVVWHHOXVHGIRUIL[LQJJUDWLQJ

7\SH/

7\SH0

7\SH&

7\SH0+ROG'RZQ&OLSV
7\SH/&OLSV)RUXVHLQ 'HVLJQHGWRIL[JUDWLQJRQ
VXSSRUWVWUXFWXUH SUHYHQW
VHFXULQJJUDWLQJWR
LWIURPWXUQLQJLQDOOIRXU
VXSSRUWIUDPHV
GLUHFWLRQV

CHANCON COMPANY LIMITED

7\SH&&OLSV$SSOLHGWR
FRQQHFWWZRDGMDFHQW
JUDWLQJEDUV

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

6RL:DGSOHQJZLSXVVDQD&KDUDQVDQLWZRQJURDG%DQJNKXQVUL%DQJNRNQRL
%DQJNRN7HO)D[(PDLOLQIR#FKDQFRQFRWK

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.ตะแกรงไฟเบอร์ กลาส-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>

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน

บริษ ัทแชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายนํ าสําเร็จรูป "มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให ้เลือกมาก
ทีสุดในโลก" World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

Overflow Grating แผ่นตะแกรง ฝาเกรตติงระบายนําล้น พืนทางเดินยกระด ับ

ํ เร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ
1. PP GRATING ตะแกรงพลาสติกสา

ิ ธิบต
ตะแกรงพลาสติกสท
ั ร ProlyPropylene (PP) มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. นํ าหนัก
้
เบา รับแรงได ้ดีสําหรับให ้คนเดินผ่าน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสําหรับใชในที
ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลา
คาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมูบ
่ ้านจัดสรร รอบโรงงาน

ตะแกรงพลาสติค 25x100 และ 30x100cm.

ขนาดช่อง 15x30mm. สูง 30mm. สีเทา

มีจด
ุ เชือมต่อระหว่างแผ่น

์ า
ํ เร็จรูป
ื
2. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชอมชุ
บก ัลวาไนซส

ื
เป็ นตะแกรงเหล็กชุบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นํ ามาเชอมเข
้ากันด ้วยระบบ CO2 โดยหุน
่ ยนต์
ื
ทําให ้เนือเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชอมด
้วยแรงงานคน แล ้วนํ าไปชุบ HDGหนา 75 ไมครอน ข ้อดีคอ
ื รับแรงได ้สูง
ี คือเป็ นสนิมได ้ และมีโอกาสถูกขโมย ขนาด 25x100cm. และ 30x100cm.
กว่าวัสดุทก
ุ ชนิด สว่ นข ้อเสย

ตะแกรงเหล็กเชือมชุบกันสนิม

ตะแกรงขันบันไดทางเดิน

มีปีกข ้าง กรณีไม่ทําบ่าตัว L รับ

3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรง
ํ เร็จรูป ฝาเกรตติงสแตนเลสฟลอร์เดรน
รางระบายนําสแตนเลสสา

่ งรูหลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิรน
ํ
ตะแกรงสแตนเลสระบายนํ าสําเร็จรูป มีชอ
์ แปลกใหม่ไม่ซาใคร
ผลิตจากสเตนเลส
้
แท ้ เกรด SUS304 จึงมันใจได ้ว่าปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน
สามารถรับนํ าหนักคนเดินผ่านได ้ ออกแบบให ้
้
้
ใชงานในพื
นที ระเบียงคอนโด ทางเท ้า ห ้องนํ า ห ้องครัว เหมาะสําหรับการใชในพื
นทีเปี ยก และ ต ้องการกัน
ั ว์เลือยคลานต่าง
แมลงสาป หนู หรือสต

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>

ิ
4. FRP FiberGlass GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซน

้
้
ิ นํ าหนักเบา รับแรง
"ตะแกรง FRP" ใชทดแทน
ตะแกรงสแตนเลส/อลูมเิ นียม ผลิตจากเสนใยไฟเบอร์
ผสมเรซน
้
ได ้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็ นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต ้องการ บํารุงรักษาง่าย อายุการใชงาน
50-100 ปี เป็ นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสใี ห ้เข ้ากับพืนได ้ตามต ้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะ
ั
ทําแผ่นพืนยกระดับ หรือสามารถสงได
้ทุกขนาดตามทีลูกค ้าต ้องการได ้ รับประกัน 3-5 ปี

มีสต๊อค พร ้อมส่งทันที

การตัดตะแกรง FRP ง่าย เร็ว

ตะแกรง ปิ ดขอบ 4 ด ้านครบ

ตะแกรงไม่ปิดขอบหลังการตัด

5. Swimming Overflow Drainage Grating ตะแกรงนําล้นรอบสระว่ายนํา

ตะแกรงนําล ้นรอบขอบสระว่ายนํ า ABS ชนิด 2 แกน ใชกั้ บสระรูปทรงโค ้งได ้ มี 2 ขนาดมาตรฐานกว ้าง 25cm.
้
้
และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให ้เลือกใชงาน
นํ าหนักเบา ไม่เป็ นสนิม ราคาถูกทีสุด เหมาะสําหรับใชในที
ร่ม
รอบสระว่ายนํ า บริเวณทีไม่มรี ถวิงผ่าน

ตะแกรงนํ าล ้นรอบสระ

ขนาด 25x100 and 30x100cm มี 2 เกรดคุณภาพ บาง-หนา

ปรับโค ้งให ้เข ้ากับรูปสระได ้

6. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงด ักขยะค ันหินข้างฟุตบาท

้ น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ
วัสดุตะแกรงผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพือใชเป็
ดักใบไม ้ คันหิน ด ้านข ้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท
และกทม. ขนาดมาตรฐานได ้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm.

มาตรฐานกรมทาง เทศบาล

ใช ้ในกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวหลอม

7. FRP/Ductile Iron/Composite Big Tree Ring Guard Grating
Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้

ใชส้ ําหรับงานตกแต่ง พรวนดินให ้ดูแลรดนํ าถึงรากแก ้วได ้ง่าย ทังยังเป็ นการป้ องกันรากแก ้วกรณีมรี ถวิงผ่านได ้
นิยมใชกั้ นมากในงาน Land Garden Scape งานภูมส
ิ ถาปั ตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน
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8. Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
่ งแสงไฟ กรองลม ระบายอากาศ
แผงระแนงบ ังตาหน้ากากตะแกรงกนช
ั อ

่ งไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้ าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน ้ากากกรองชอ
่ งลม แผ่นบานเกล็ดรู
แผงตะแกรงกันชอ
ระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิ ดงานระบบไฟฟ้ า ตกแต่งประดับอาคาร

9. หน้ากากกน
ั แผ่นกรองแสง แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ต ัดด้วยเลเซอร์ขน
ึ
รูป Laser Cutting perforated Metal Panel

Aluminum Stainless Grating, Decorative Image Architectural Laser Cut Wall Panels, Facade Cladding
ั าปั มเจาะพับขึนรูป
perforated Laser Screen แผ่นเกรตติงเจาะรู รางระบายนํ า หน ้ากากแผ่นกันกรองแสง สงทํ
เป็ นลวดลายแบบพิเศษ ผลิตจากสแตนเลส เหล็ก อลูมเิ นียม

10. Anti-Slip FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cap
แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิวแผงครอบบ ันไดก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส ใชส้ ําหรับปิ ดคลุมแผ่น

ขันบันได ชว่ ยป้ องกันการลืนไถลหกล ้ม เสริมความแข็งแรงและเพิมคุณค่าพืนบันได ้ให ้สวยงาม

11. Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor
ต ัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยด
ึ จ ับแผงตะแกรงเหล็ก อลูมเิ นียม แสตนเลส
ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทังแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized
้ นทีต่างกัน
Steel เนืองจากถูกออกแบบมาให ้ใชพื
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Manhole Cover ฝาปิ ดบ่อครอบท่อพ ัก ฝาแมนโฮลรางระบายนํา

12. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพ ักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม
ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได ้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็ นสนิม รับแรงได ้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือก
ื
ได ้ตังแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข ้ากับธรรมชาติ ไม่เป็ นทีนิยมในตลาดรับซอของเก่
าไม่มป
ี ั ญหาโดนขโมย

ฝาบ่อFRP

รับแรง 2-40 ตัน

13. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิ ดท่อเหล็กหล่อเหนียว
ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรอง
คุณภาพในเมืองไทย เลือกได ้หลายเกรดคุณภาพตังแต่ 2-40 ตัน มีทังรุ่นทีมีบานพับและตัวล็อคป้ องกันขโมย
ติดตังและบํารุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด ้วยตัวฝาพร ้อมเฟรม

ฝาบ่อเหล็กหล่อ

พร ้อมเฟรม

ด ้านหลัง

รับแรง 2-40ตัน

ฝาบ่อสีเหลียม

14. FRP Diamond Top Cover (Custom Made to Order for any size)
ั ัดตามขนาดได้ท ันที
ฝาปิ ดบ่อครอบท่อพ ักไฟเบอร์กล๊าส ชนิดสงต

ั
ิ ค ้า
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดของฝาปิ ดบ่อพักระบายนํ าไฟเบอร์กล๊าส สงผลิ
ตตัดได ้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสน
้
ได ้ทันทีภายใน 2-3 วัน นํ าหนักเบา ไม่เป็ นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใชงาน
ติดตังสะดวก เปิ ดฝาบํารุงรักษาง่าย
ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุน
่ เดิม
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PegBoard กระดานเพ็ กบอร์ด

ั
Robot Pipe Shelf เฟอร์นเิ จอร์ชนวางท่
อ

15. Pegboards ฉากกนแผ่
ั
นกระดานเพ็ กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตด
ิ ผน ัง
่ ง Pegboard คือ แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะ
กําแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครืองมือชา
รูตด
ิ ผนังกําแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครืองมือชา่ ง ผลิตจากวัสดุอลูมเิ นียม เหล็ก ไม ้อัดเกรดสง่ ออก เป็ นวัสดุทมี
ี
คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่บด
ิ งอ สามารถนํ าไปจัดระเบียบตกแต่งของใชต่้ างๆในทุกๆห ้องให ้สวยงาม เป็ น
ิ ปะตกแต่งบ ้าน คอนโด โรงงาน
งานศล

ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
16. ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว Rustic Golden Sign
Color Aluminum Pipe Connectors

ั
Series A: Pipe Decor (ไปป์ เด๊คคอร์) เฟอร์นเิ จอร์ชนวางท่
อเหล็กติดผนัง ราวแขวน ฮุกเกียวของ ฐานรองหิง
ั แท่นวาง มือจับประตู :: Series B: Loft Shelves หิงชนวางของสไตล์
ั
ฉากรับชน
ลอ
๊ ฟต์ เพิมแผ่นหิงไม ้ เป็ นได ้
ั
ทังราวแขวนเก็บและหิงชนวางของตั
งโชว์
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ิ ใจซอตะแกรงรางระบายนํ
ื
คําแนะนําในการต ัดสน
า ทงั 5 ชนิด
Overflow Grating Selection Factors Recommendation
1. Price: ราคาเปรียบเทียบเฉลียต่อตารางเมตร เรียงลําดับจากราคาถูกไปแพง ได ้แก่ พลาสติคABS
ื
พลาสติกPP เหล็กเชอมชุ
บกันสนิม ไฟเบอร์กล๊าส และ สแตนเลส
ื ตะแกรงส
2. Stardard Size: ขนาดของแผ่นมาตรฐาน ตะแกรงพลาสติคทัง ABS และ PP เหล็กแผ่นเชอม
ั ดได ้ทุก
แตนเลส มี 2 ขนาดความกว ้าง 25x100cm. , 30x100cm. สว่ น ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP สามารถสงตั
ขนาด จากแผ่นมาตรฐานขนาด 1.5x4 เมตร
้
3. Application : คุณสมบัตข
ิ องแต่ละวัสดุทเหมาะกั
ี
บแต่ละพืนทีใชงาน
ตะแกรงพลาสติค เหมาะกับพืนที
ั ผัสแชใ่ นนํ าได ้ตลอดเวลาเหมาะให ้คนเดินผ่าน ตะแกรงเหล็กแข็งแรงกว่าแต่เป็ นสนิมเหมาะใชได
้ ้ทังให ้รถวิง
สม
ผ่านและคนเดิน สว่ นตะแกรง FRP และ Stainless สวย หรูหรา ทันสมัย ไร ้สนิม แข็งแรง ไม่เป็ นสนิม
้
4. Rusty Proof Problem: ความคงทน ไม่เป็ นสนิม ควรเลือกใชตะแกรง
Plastic FRP Stainless มี
่ งรูเล็ก คน
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นสนิม แชใ่ นนํ ารอบบ ้าน รอบสระนํ า ใชจั้ ดสวน วางกรวดหินด ้านบนทําบ่อนํ าพุได ้ดี ชอ
่ งรูเล็กสามารถป้ องกันแมลงสาบงูสต
ั ว์เลือยคลานได ้ เชน
่ ตะแกรงสแตนเลสชอ
่ งรู 9.5
เดินผ่านไม่บาดคม ยิงชอ
มม.
ึ หรอกัดกร่อนจากสารเคมี ตะแกรงเหล็กไม่มค
5. Chemical Resistance: ปั ญหาสก
ี ณ
ุ สมบัตป
ิ ้ องการกัด
้
ตอาหาร เครืองดืม หรือพืนทีทีเน ้นความสะอาดเป็ น
กร่อนจากสารเคมีทังกรดและด่าง ไม่ควรใชในโรงงานผลิ
้
พิเศษ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP ควรใชตะแกรง
พลาสติค ไฟเบอร์กล๊าส หรือสแตนเลส
ื
6. Load Capacity: อัตราการรับนํ าหนัก มีตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บฮอทดิปกัลวาไนซ ์ เพียงชนิดเดียวที
ออกแบบมาให ้รับแรงรถวิงผ่านได ้ ทีเหลือออกแบบให ้คนเดินผ่านเท่านัน
ิ ค ้าภายในกีวัน ทุกสน
ิ ค ้ามาตรฐานของบริษัท
7. Production to delivery: ระยะเวลาการผลิตและจัดสง่ สน
่
ั
ั ดพิเศษ FRP
มีสต๊อคพร ้อมสงได ้ทันที สามารถสงตัดได ้กรณีเป็ น ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP และ ฝาท่อสงตั
Top Cover
8. Weight: นํ าหนักของตัววัสดุ ตะแกรงเหล็กมีนําหนักมากทีสุด สว่ นตะแกรง Stainless FRP และ พลาส
่ ตะแกรงพลาสติคPP หนัก 2.5 กก./แผ่น ถัดไปก็จะเป็ นตะแกรงสแตนสเลส และ
ติคมีนําหนักเบากว่า เชน
ื
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สว่ นตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิม มีนําหนักสุดในตัวเอง
ี รรทีมีให ้เลือกใชงาน
้
9. Aesthetic and Design: ความสวยงาม สส
ตะแกรงพลาสติค PP FRP และ
ี รรให ้เลือกเพือเข ้ากับพืนทีหน ้า
Stainless ดูหรูหราพรีเมียม โดยเฉพาะตะแกรงพลาสติคและไฟเบอร์กล๊าส มีสส
งานได ้อย่างลงตัว ออกแบบงานให ้เข ้ากับภูมส
ิ ถาปั ตย์ได ้ดี สวยกว่าทุกวัสดุ
ื
10. Insulation: เป็ นฉนวนไม่นําไฟฟ้ าและสอแม่
เหล็กรบกวน เฉพาะตะแกรง พลาสติกPP กับ FRP มี
คุณสมบัตเิ ป็ นฉนวน ไม่เหนียวนํ าไฟฟ้ า เหมาะกับห ้อง Lab, X-RAY, MRI/CRT Room ในโรงพยาบาล หรือใน
ระบบงานไฟฟ้ า
้
11. Services Life: อายุการใชงาน
คุณภาพของวัสดุแต่ละประเภท เลือกใชวั้ สดุประเภทใด ขึนอยูก
่ บ
ั การ
้
ั ผัสแชใ่ นนํ าตลอดเวลา หรือโดนสารเคมีบอ
ใชงานในที
ร่มหรือกลางแดด และสม
่ ยเพียงใด
12. Burglar Problem: ปั ญหาเรืองการสูญหายจากการลักขโมย วัสดุ FRP และ PP/ABS ไม่เป็ นทีต ้องการ
ื
ของขโมย เพราะไม่มรี าคาขายต่อในตลาดรับซอของเก่
า
ิ ค ้า รับประกัน 1-5 ปี ขึนอยูก
ื
13. Product Warranty: การรับประกันสน
่ บ
ั วัสดุ และสภาวะความเปี ยกชนใน
ั
พืนที การรับแรงคนเดินหรือรถวิงผ่าน สมผัสความร ้อนและกรดด่าง
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>

งานติดตัง Shower Modern Stainless Grating ทีราง
ระบายนํ าในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ตา่ งๆ
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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

ื
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

