Pipe Robot Lamp

้ ะวางโชว ์ติดผนัง
โคมไฟหุ่นยนต ์ท่อเหล็ก ตังโต๊

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

Email: MKT@CHANCON.CO.TH

Line iD: @GratingThai
Sales Contact : 061-647 0184-6
No.

Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors

ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว

Price/Each
ิ
ราคา/ชน

ปลีก 1-10 ส่ง > 10
1 ฝาปิ ดครอบท่ออลูมเิ นียม Rustic Aluminum End Cap

70

65

2 ข ้องออลูมเิ นียม 90 องศา Rustic Aluminum Elbow 90

100

90

3 ข ้องออลูมเิ นียม 45 องศา Rustic Aluminum Elbow 45

100

90

ี
4 ข ้อต่อสทาง90องศา
Rustic Aluminum Cross 90

110 100

5 ข ้อต่อสามทางอลูมเิ นียม Rustic Aluminum Tee

120 110

ี
6 ข ้อต่อสทางอลู
มเิ นียม Rustic Aluminum Cross

130 120

7 ฐานรองอลูมเิ นียมกลม Rustic Aluminum Flange

130 120

8 ข ้อต่อโคมไฟอลูมเิ นียม Rustic Aluminum Lighting

140 130

ี นิมดําปั ดทอง 1 เมตร Rustic Golden Color Pipe 1 M.
9 ท่อเหล็กพ่นสส

200 180

ี นิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Color Pipe Decor ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
ข ้อต่อทุกชิน ผลิตจากวัสดุอลูมเิ นียมเคลือบอบสี จากนันพ่นสีดํา แล ้วใช ้สีดําปั ดทองลายสนิมโบราณ
Delivery Term: Within 7-30 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after Offer.

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

CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th www.chancon.co.th เลขประจํ าตัวผู ้เสียภาษี 010-554-902-1705

No.

Description

Price/Set (ราคา/ชุด)

สีสนิมดําปัดทอง

รายการ

ั
Series A: Pipe Decor เฟอร์นเิ จอร์ชนวางท่
อเหล็กติดผน ัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A111: ท่อฮุกแขวนจักรยาน/ฐานรองหิง Bicycle Hook (Length 10 cm.)
A112: ท่อฮุกแขวนจักรยาน/ฐานรองหิง Bicycle Hook (Length 33 cm.)
A121: ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 Bicycle45 Hook (Length 10 cm.)
A122: ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 Bicycle45 Hook (Length 33 cm.)
A21: ท่อฮุกแขวนผ ้า Towel Hook
A22: ท่อฮุกแขวนรูปเขาควาย Horn Towel Hook
A23: ท่อฮุกแขวนผ ้าสามทาง 3Ways Towel Hook
A25: ท่อฮุคแขวนทิชชู่ Tissue Holder
ั
A36: ชนวางท่
อฐานรองหิง Wood Base

10
11
12
13
14
15

A411: ท่อฮุคมือจับประตู Door Handle (Length 33 cm.)
A412: ท่อฮุคมือจับประตู Door Handle (Length 50 cm.)
A421: ท่อฮุกราวแขวนผ ้าเช็ดตัว Towel Rack (Length 100 cm.)
A422: ท่อฮุกราวแขวนผ ้าเช็ดตัว Towel Rack (Length 200 cm.)
A431: ท่อฮุคราวแขวนผ ้าม่าน Curtain Rack (Length 300 cm.)
A432: ท่อฮุคราวแขวนผ ้าม่าน Curtain Rack (Length 400 cm.)

16 A46: ท่อฮุคราวแขวนเข ้ามุม Corner Rack (Length 100 cm.)
ื Book Rack (Length 100 cm.)
17 A51: ท่อฮุควางหนังสอ

ั
Series B: Loft Shelves หิงชนวางของสไตล์
ลอ
๊ ฟต์
ั
31 B12: ชนวางท่
อหิงไม ้ Wood Pipe Shelf *WB1
32 B13: 4ท่อฮุกแขวนจักรยาน/ฐานรองหิง 4Bicycle Hooks
33 B14: 4ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 4Bicycle45 Hooks
34 B15: 4ท่อฮุกแขวนผ ้า 4Towel Hooks
ั
35 B22: ชนวางท่
อหิงไม ้ ราวแขวนทิชชู่ Tissues Shelf *WB1
ั
36 B31: ชนวางท่
อหิงไม ้ ราวแขวนเข ้ามุมห ้อง Corner Wood Shelf
ั
37 B411: ชนวางท่
อหิงไม ้ยาว ขาคู่ Hanger Wood Shelf1 *WB2
ั
38 B412: ชนวางท่
อหิงไม ้ยาว ขาคู่ Hanger Wood Shelf1 *WB3
ั
39 B421: ชนวางท่
อหิงไม ้ ยาว พร ้อมราวแขวน Hanger Wood Shelf2 *WB2
ั
40 B422: ชนวางท่
อหิงไม ้ ยาว พร ้อมราวแขวน Hanger Wood Shelf2 *WB3

ปลีก 1-10 ส่ง > 10

320
290
370
340
470
430
510
460
470
430
810
730
810
730
850
770
660
600
740
670
750
680
810
730
950
860
1,090
990
1,240 1,120
810
730
1,090
990
ปลีก 1-10 ส่ง > 10

830
1,850
2,460
2,420
1,290
1,030
1,830
2,470
2,570
3,220

750
1,670
2,220
2,180
1,170
930
1,650
2,230
2,320
2,900

ั
* กรณีสงผลิ
ต สําหรับสีพเิ ศษอืนๆ หรือขนาดของชันวาง แผ่นไม ้ นอกเหนือจากมาตรฐาน กรุณาติดต่อฝ่ ายขาย
Delivery Term: Within 3-30 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after Offer.

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

CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH

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

DIY Lamp Robot Industrial WaterPipe

No.

โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ตงโต๊
ั
ะวางโชว์ตด
ิ ผน ัง

ั เข่า
1 PipeRobot1: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่านังบนโต๊ะชน
2 PipeRobot2: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่านังบนเก ้าอีห ้อยขาไขว ้สลับ
3 PipeRobot3: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่านังบนเก ้าอีห ้อยขาไขว่ห ้าง
4 PipeRobot4: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่านังบนเก ้าอีห ้อยขาตรง
5 PipeRobot5: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่านอนควําหน ้ายกขา
ิ เวิลด์
6 PipeRobot6: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ไดโนเสาร์ จูราสสค
7 PipeRobot7: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก นักสกีหม
ิ ะ ท่าเล่นสกีมอ
ื ไพล่หลัง
8 PipeRobot8: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ท่ายืนเล่นแซกโซโฟน
9 PipeRobot9: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก หงอคงเทพเจ ้าวานร เห ้งเจีย
10 PipeRobot10: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ฟิ ตเนสนักยกนํ าหนัก
11 PipeRobot11 โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็กติดผนัง สไปเดอร์แมนห ้อยหัว
12 PipeRobot12: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็กติดผนัง ไอ ้แมงมุมสไปเดอร์แมน
13 PipeRobot13: หุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็กติดผนัง กัปตันอเมริกา มาร์เวล
14 PipeRobot14: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก นัดบิดขับขีจักรยานมอเตอร์ไซด์
15 PipeRobot15: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก นักกอล์ฟโชว์วงสวิง
16 PipeRobot16: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก โทนี จาพนม Monster Hunter
17 PipeRobot17: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก จ๊อกกิง นักวิงมาราธอน
18 PipeRobot18: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก นักเบสบอล
ั
19 PipeRobot19: โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก สงผลิ
ตตามแบบ

Price/Set (ราคา/ชุด)

ี นิมดําปัดทอง
ชุดสส

ปลีก 1-3

ส่ง > 3

2,400
2,900
2,800
2,600
3,100
2,900
2,800
3,500
2,300
3,300

2,200
2,600
2,500
2,300
2,700
2,600
2,500
3,100
2,100
3,000

3,100
2,200
1,800
5,000
3,200
2,500
2,200
2,600

2,700
2,000
1,600
4,400
2,900
2,200
2,000
2,300

ราคาสังผลิ
่ ต

หมายเหตุ : หุน
่ ยนต์โคมไฟ อาจต ้องใช ้เวลาการสังผลิต 1‐3 วัน ขึนอยูก
่ บ
ั ปริมาณ หากต ้องการสังผลิต หรือ
ดัดแปลงเพิมส่วนประกอบ หรือขนาดรูปแบบอืนๆ เพิมเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายขาย
Delivery Term: Within 3-30 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after Offer.

Cash 50% wit P/O
and 50% when Delivery
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Pipe Robot Lamp
โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ตดิ ผนัง
DIY Lamp Robot Industrial WaterPipe หุ่นยนต์
โคมไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ติดผนัง แนววิน
เทจล๊ อฟท์ คล๊ าสสิ คโบราณย้ อนยุค สร้ างสรรค์ เป็ นรู ปซุปเปอร์ ฮีโร่
SuperHero, นักกีฬ าในแบบรู ปร่ างต่ างๆ
#โคมไฟหุ่นยนต์ #หุ่นยนต์โคมไฟ #โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก #หุ่นยนต์โคมไฟตั้งโต๊ะวางโชว์ติดผนัง #โคมไฟติดผนัง #โคมไฟตั้งโต๊ะ #โคมไฟอ่านหนังสื อ #หุ่นยนต์โคมไฟติดผนัง #หุ่นยนต์โคมไฟตั้งโต๊ะ #หุ่นยนต์โคม
ไฟอ่านหนังสื อ #หุ่นยนต์โคมไฟเฟอร์นิเจอร์ #โคมไฟตกแต่งบ้าน #โคมไฟตกแต่งร้านกาแฟ #โคมไฟตกแต่งร้านอาหาร #ของขวัญปี ใหม่ #ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ #ของขวัญตกแต่งบ้านคอนโด #ของขวัญวันเกิด #ของขวัญ
สุ ดแนวชิคเก๋ หรู แปลกปังพิเศษ #PipeRobotLamp #RobotPipeLamp #IndustrialPipeLampRobot #PipeRobotSconce #TableLamp #PipeLamp #RobotLamp
#DeskLampRobot #MetalPipeLampRobot #LoftDeskLampPipeRobot #PipeArtLampSteampunkRobot #IronPipeRobotDeskLamp
#DormRoomRobotLamp #DIYLampsRobotIndustrialWaterPipe #RetroIndustrialSteampunkLampRobot #RetroIndustrialWaterPipeRobot
#VintageOfficeLampCornerDecoration #IronSteampunkRobotTableLamp #DIYRusticRobotIndustrialPipeLamp #CuteIdeaGiftSet #CreativeGifts
#HomeGiftSet #NewYearGiftSet #RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

โคมไฟหุ่นยนต์ ใช้ได้ท้ งั โชว์เป็ นตัวหุ่นยนต์ หรื อใช้ประโยชน์เป็ นโคมไฟ ปิ ดเปิ ดอ่าน
หนังสื อ วางบนโต๊ะ ติดผนัง มีหลากหลายแบบ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววิน
เทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดู
ดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า ผลิตจาก อุปกรณ์
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั
3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้น
มีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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คุณสมบัตขิ อง หุ่นยนต์ โคมไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ตดิ ผนัง
Desk Lamp Pipe Robot Decorative Furniture
1) No Taper Screw required | ไม่ ต้องต๊ าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียวที่
ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อของแชนคอนได้ทนั ที ข้อต่อท่อแป๊ ปทุกชิ้นผลิตจากการ
ฉี ดอลูมิเนียม ขึ้นรู ป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่ สกรู น็อตยึดแบบให้ปรับระดับได้ จนออกมาเป็ นข้อต่อท่อ
ที่สมบูรณ์แบบ แตกต่างจากข้อต่อแบบเกลียวที่เมื่อขันให้แน่นแล้ว ไม่สามารถปรับ องศาของราวแขวน
หรื อท่าทางของหุ่นยนต์ให้กางขากางแขนได้แคบหรื อกว้างตามมุมที่เราต้องการได้อีก
2) Lightweight Rustless with high strength| นํา้ หนักเบาแข็งแรงไม่ เป็ นสนิม : ไม่
เป็ นสนิมตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนักได้สูง รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกง่ายเหมือน
ท่อพลาสติกพีวซี ี ทว่ั ไป ใช้ยดึ ท่อเหล็กขึ้นรู ปเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกรู ปแบบ สามารถทําเป็ นชิ้นงานขนาด
ใหญ่แข็งแรง ที่สาํ คัญนํ้าหนักเบากว่าเหล็ก เพราะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรู ปพิเศษ พ่นเคลือบสี คลาสสิ ค
สวยงาม

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.
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3) Easy Lock and Apply | ขันล็อคปรับเปลีย่ นรูปทรงง่ าย : ข้อต่อท่อทุกชิ้น ออกแบบการ
ล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปรับ
ระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อที่ทาํ การต๊าปเกลียวมา ซึ่ งล็อคตายตัว
ปรับระดับมุมไม่ได้ ไม่ยดื หยุน่ เสี ยเวลา ถอดปรับระดับได้ยากยิง่ ถ้าล็อกหลายจุดพร้อมกัน ต้องใช้วิธีบิด
เกลียวจึงจะถอดออกได้
4) Enhance your decoration | เสริมคุณค่ าทีอ่ ยู่อาศัย : ออกแบบชิ้นงานทั้งสี และ
รู ปลักษณ์ ให้เข้าได้กบั ผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทั้งอิฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรื อติดเข้ากับผนัง
วอลเปเปอร์ทุกลวดลาย แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์
โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
ใช้ได้ดีมากทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากเป็ นวัสดุอลูมิเนียม และเคลือบสี ท่อเหล็กด้วยวิธีพ่นสี
เพาว์เดอร์โค๊ทสลับไปมาแบบพิเศษ
5) Tailor Made Order | สั่ งทําบิ๊วอินเข้ ากับพืน้ ที่ : เฟอร์ นิเจอร์ท่อเหล็กทั้งชั้นวางและหุ่นยนต์
โคมไฟทุกชุด สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ เลือกสี ความยาวของราวแขวน หรื อจะเปลี่ยนแขนขาหัวคอ
ลําตัวของหุ่ นยนต์โคมไฟเล็กใหญ่ได้ตามชอบ แม้กระทั้งต้องการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมด โดยนําข้อต่อ
ที่ถอดประกอบขันน็อตง่ายๆมาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละ
พื้นที่ได้อย่างลงตัว
6) Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์โคมไฟและชั้นวางทั้งหมดเป็ น
งานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด
อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้
เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ต
มากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่ แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น
ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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7) Rustic Gold Sign Color | ใช้ สีสนิมดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจาก
ทาสี รองพื้นเพื่อให้สีจริ งยึดติดแน่นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสี ดาํ ในชั้นที่สองเพื่อให้เวลา ทําสี
ปั ดทองจะดูมีเท็กเจอร์ลวดลายขึ้นคล้ายๆสี สนิมโบราณ เมื่อแห้งสนิทแล้วใช้สีปัดทองโบราณนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ใช้วธิ ีทาแบบปั ดเฉี ยงๆตลอดชิ้นงาน พร้อมเก็บซํ้าอีกหลายรอบจนขึ้นลวดลาย เป็ นสี ดาํ ปั ด
ทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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เฟอร์ นิเจอร์ หุ่นยนต์ โคมไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน และ หิง้ ชั้นวางท่ อสไตล์ ล๊อฟท์ ตั้งโต๊ ะวาง
โชว์ ตดิ ผนัง Loft Pipe Shelf & DIY Lamp Robot Industrial Water Pipe Specification
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น
เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่าง
กันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน ทุกข้อต่อ นําไปทําเฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กสไตล์ลอฟท์
Loft & Industrial แบบไม่ตา๊ ปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได้ แล้วนํามาสวมใส่ กบั ข้อต่อ
แล้วยึดล็อคได้ทนั ทีรวดเร็ วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชั้นวางติดผนัง ชั้นวางของ ราวแขวน หิ้ง ฉากรับชั้น ตู ้
เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ้าน ลอฟท์สไตล์
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ผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หุ่นยนต์ โคมไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน และ หิง้ ชั้น
วางท่ อสไตล์ ล๊อฟท์ ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ตดิ ผนัง ของบริษทั แชนคอน แบ่งเป็ น 3 กลุ่มแยก
ตามลักษณะอุปกรณ์ ส่วนเพิม่ ประกอบ ดังนี้
1. PipeRobot Farm: DIY Lamp Robot Industrial WaterPipe Farm
หุ่นยนต์ โคมไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ตดิ ผนัง
Retro DIY Steampunk Lamp Robot Industrial WaterPipe หุ่นยนต์ โคม
ไฟท่ อเหล็กตกแต่ งร้ าน ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ตดิ ผนัง แนววินเทจล๊ อฟท์ คล๊ าสสิ คโบราณย้ อนยุค
2. Serie A: Pipe Decor (ไปป์ เด๊ คคอร์ ) เฟอร์ นิเจอร์ ช้ ันวางท่ อเหล็กติดผนัง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ช้ ันวางท่ อเหล็กติดผนังโบราณย้ อนยุค เป็ นการนําท่ อและข้ อต่ อมาร้ อยเรียง
ประกอบกัน เพื่อใช้ เป็ น ราวแขวน ฮุกเกีย่ วของ ฐานรองหิง้ ฉากรับชั้น แท่ นวาง มือจับประตู
Industrial Pipe Shelf Bracket
3. Serie B: Loft Shelves (ล๊ อฟท์ เชลฟ์ ) หิง้ ชั้นวางของสไตล์ ล๊อฟต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชั้นวางของสไตล์ ล๊อฟต์ โบราณย้ อนยุค เป็ นการนําผลิตภัณฑ์ Pipe Decor มาเสริม
คุณค่ าด้ วยแผ่ นหิง้ ไม้ เพื่อเพิม่ ประโยชน์ ใช้ สอย เป็ นได้ ท้งั ราวแขวนเก็บและหิง้ ชั้นวางของตั้งโชว์ Loft
style wall Pipe Shelves
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PipeRobot Farm:
DIY Lamp Robot Industrial WaterPipe หุ่นยนต์ โคมไฟท่ อเหล็ก
ตกแต่ งร้ าน ตั้งโต๊ ะวางโชว์ ติดผนัง
หุ่นต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน: สามารถสัง่ ทําแบบ
พิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละ
พื้นที่ได้อย่างลงตัว ในหนึ่งชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว เช่น
ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่น
และทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมี
ความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต
ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่
เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ
อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่
แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียวที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อได้ทนั ที ใส่ สกรู น็อ
ตยึดแบบให้ปรับระดับได้ ตัวอย่างในรู ปแสดงการเปลี่ยนท่าทางของหุ่นยนต์โดยเพียงขันน็อตปรับมุมท่าทางได้
ในรู ปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย แตกต่างจากข้อต่อแบบเกลียวที่เมื่อขันให้แน่นแล้ว ไม่สามารถปรับองศาของ
ราวแขวนหรื อท่าทางของหุ่นยนต์ให้กางขากางแขนได้แคบหรื อกว้างตามที่ตอ้ งการได้อีก
These Lamp Pipe Robots are from the Vintage Farm. We have been making
custom lighting from cast aluminum pipe, We build to order and can customize
anything for you. Each light is handmade to order, build time is typically one to two
days, except in peak holiday seasons.
The Robot comes in several styles: The Thinker Crossed Leg (Sits flush on desktop
or table) Please see other listings for different poses.
Perfect for machinist, mechanic, plumber, student, Father's Day, garage decor,
graduation gift, DIYRusticRobotIndustrialPipeLamp, CuteIdeaGiftSet, CreativeGifts,
HomeGiftSet, NewYearGiftSet

คุณสมบัติของ หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้านกาแฟคอนโดห้องนัง่ เล่น Desk Lamp Pipe Robot Decorative Furniture
1. ตัดท่อแล้วต่อได้ทนั ทีไม่ตอ้ งผ่านการต๊าปเกลียว 2. ข้อต่ออลูมิเนียมนํ้าหนักเบาไม่เป็ นสนิม 3. ใช้ระบบขันน็อตยึดปรับระดับรู ปร่ างง่ายดาย
4. สั่งทําขนาดหรื อรู ปแบบพิเศษได้ตามต้องการ 5. เป็ นงานแฮนด์เมดมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในทุกชิ้นงาน 6. ใช้สีสนิมดําปัดทองเข้ากับโม
เดิร์นล๊อฟท์หรื อแนววินเทจคลาสสิ ค
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PipeRobot1: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่านัง่ บนโต๊ะชันเข่า

The

Thinker Pipe Robot is crossed leg in different poses (Sits flush on desk or table)

DIY Industrial Steampunk DeskTable Pipe Lamp Robot หุ่นยนต์โคมไฟ
ท่อเหล็ก ท่านัง่ บนโต๊ะชันเข่า ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณ
หัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและ
น่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์
งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ป
แบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot1: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ านั่งบนโต๊ ะชันเข่ า ในหนึ่งชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ขอ้ ต่อ
อลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ
และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ
แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ
แบบกัน

DELIGHT GUESTS WITH A RUSTIC NEW LOOK TO YOUR
ENTRANCE, Wide used in indoor lighting including Living Room,
Bedroom, Dining Room, Reading Room, Loft, Basement, Library,
Cafe, your office, hallway, foyer, bathroom, bedroom, closet, lobby
or waiting room , Bar and so on. Quickly change the design and feel
of Instant do‐it‐yourself quality.
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วินเทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋ หรู แปลกปั งพิเศษ
#CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน: สามารถสัง่
ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อ
จะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้
เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการ
ผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะ
ไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ น
ธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความ
สร้างสรรค์ในการผลิตที่แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ ใจใน
รายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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PipeRobot2: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่านัง่ บนเก้าอี้หอ้ ยขาไขว้สลับ

The

Thinker Pipe Robot is crossed leg in different poses (Sits flush on chair or desk/table)

Industrial Vintage Robot Table Desk Lamp Pipe Steampunk
Office Bedroom Light ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ
หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุ
สนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแส
แฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณ
ที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot2: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ านั่งบนเก้ าอีห้ ้ อยขาไขว้ สลับ ในหนึ่งชุด
ประกอบด้วย อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ
ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและ
ทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้
ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

No Taper Screw required | ไม่ตอ้ งต๊าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียว
ที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อได้ทนั ที ใส่ สกรู น็อตยึดแบบให้ปรับระดับได้
ตัวอย่างในรู ปแสดงการเปลี่ยนท่าทางของหุ่นยนต์โดยเพียงขันน็อตปรับมุมท่าทางได้ในรู ปแบบต่างๆ
อย่างหลากหลาย แตกต่างจากข้อต่อแบบเกลียวที่เมื่อขันให้แน่นแล้ว ไม่สามารถปรับองศาของราว
แขวนหรื อท่าทางของหุ่นยนต์ให้กางขากางแขนได้แคบหรื อกว้างตามที่ตอ้ งการได้อีก
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์โคมไฟท่อ
เหล็กทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ
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PipeRobot3: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่านัง่ บนเก้าอี้หอ้ ยขาไขว่หา้ ง

The

Thinker Pipe Robot is crossed leg in different poses (Sits flush on chair or desk/table)

Retro industrial rust iron robot style plumbing pipe table lamp. Made of
premium aluminum, Easy installation. ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อ
บริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวก
แนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่
ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot3: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ านั่งบนเก้ าอีห้ ้ อยขาไขว่ ห้าง ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อ
เหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิม
โบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Lightweight Rustless with high strength| นํ้าหนักเบาแข็งแรงไม่เป็ นสนิม : ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการ
ใช้งาน แข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนักได้สูง รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกง่ายเหมือนท่อพลาสติกพีวซี ีทวั่ ไป ใช้ยดึ ท่อเหล็กขึ้นรู ป
เป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกรู ปแบบ สามารถทําเป็ นชิ้นงานขนาดใหญ่แข็งแรง ที่สาํ คัญนํ้าหนักเบากว่าเหล็ก เพราะผลิตจากวัสดุ
อลูมิเนียมขึ้นรู ปพิเศษ พ่นเคลือบสี คลาสสิ คสวยงาม
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PipeRobot4: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่านัง่ บนเก้าอี้หอ้ ยขาตรง

The

Thinker Pipe Robot is straighted leg in different poses (Sits flush on chair or desk/table)
Gas pipe lamp,handmade lamp,thinker lamp,steampunk lamp,industrial lamp,plumbing pipe
light,industrial desk lamp, black iron pipe aluminum connector lamp. Industrial Vintage Robot Table
Desk Lamp Pipe Steampunk Office Bedroom Light ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณหัว
เตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่ว่าจะเป็ น แนววินเทจ
รุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่
ทรงคุณค่า

PipeRobot4: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ านั่งบนเก้ าอีห้ ้ อยขาตรง ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.
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Easy Lock and Apply | ขันล็อคปรับเปลี่ยนรู ปทรงง่าย : ข้อต่อท่อทุกชิ้น ออกแบบ
การล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถ
บิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อที่ทาํ การต๊าปเกลียวมา
ซึ่งล็อคตายตัว ปรับระดับมุมไม่ได้ ไม่ยดื หยุน่ เสี ยเวลา ถอดปรับระดับได้ยากยิง่ ถ้าล็อกหลายจุด
พร้อมกัน ต้องใช้วธิ ีบิดเกลียวจึงจะถอดออกได้
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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PipeRobot5: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่านอนควํ่าหน้ายกขา The prone position
Thinker is crossed leg lying on face downward Pipe Robot Lamp
Robot Lamp Modern Industrial Lamp Black Pipe Lamp
Steampunk Art Desk Lamp Dad Graduation Christmas Gift
Dorm Lamp Handmade ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ
หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุ
สนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแส
แฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณ
ที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot5: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ านอนควํา่ หน้ ายกขา ในหนึ่งชุดประกอบด้วย อุปกรณ์
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ
และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้
สี ดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Enhance your decoration | เสริ มคุณค่าที่อยูอ่ าศัย : ออกแบบชิ้นงานทั้งสี และรู ปลักษณ์ ให้เข้าได้กบั ผนังปูน
เปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทั้งอิฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรื อติดเข้ากับผนังวอลเปเปอร์ทุกลวดลาย ใช้ได้ดีมากทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เนื่องจากเป็ นวัสดุอลูมิเนียม และเคลือบสี ท่อเหล็กด้วยวิธีพ่นสี เพาว์เดอร์โค๊ทสลับไปมาแบบพิเศษ
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้
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PipeRobot6: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ไดโนเสาร์ จูราสสิ คเวิลด์

Pipe Lamp Robot Dinosaurs

are a diverse group of reptiles of the clade Jurassic and Cretaceous periods.
Christmas Gift, Night lamp Robot pipe robot industrial lamp. Birthday gift Home
Decoration Led Table Light Creative คุณสมบัติของ หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้านกาแฟคอนโด
ห้องนัง่ เล่น Desk Lamp Pipe Robot Decorative Furniture
1. ตัดท่อแล้วต่อได้ทนั ทีไม่ตอ้ งผ่านการต๊าปเกลียว 2. ข้อต่ออลูมิเนียมนํ้าหนักเบาไม่เป็ นสนิม 3. ใช้ระบบขันน็อตยึดปรับ
ระดับรู ปร่ างง่ายดาย 4. สัง่ ทําขนาดหรื อรู ปแบบพิเศษได้ตามต้องการ 5. เป็ นงานแฮนด์เมดมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในทุก
ชิ้นงาน 6. ใช้สีสนิมดําปั ดทองเข้ากับโมเดิร์นล๊อฟท์หรื อแนววินเทจคลาสสิ ค
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PipeRobot6: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ไดโนเสาร์ จูราสสิ คเวิลด์
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Tailor Made Order | สัง่ ทําบิ๊วอินเข้ากับพื้นที่ : เฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางหุ่นยนต์ท่อเหล็ก
ทุกชุด สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ เลือกสี ความยาวของราวแขวน เลือกขนาดแผ่นไม้ให้เล็กใหญ่
เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบ
ต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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คุณสมบัติของ หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้านกาแฟคอนโดห้องนัง่ เล่น Desk Lamp Pipe
Robot Decorative Furniture
1. ตัดท่อแล้วต่อได้ทนั ทีไม่ตอ้ งผ่านการต๊าปเกลียว 2. ข้อต่ออลูมิเนียมนํ้าหนักเบาไม่เป็ นสนิม 3. ใช้
ระบบขันน็อตยึดปรับระดับรู ปร่ างง่ายดาย 4. สัง่ ทําขนาดหรื อรู ปแบบพิเศษได้ตามต้องการ 5. เป็ นงาน
แฮนด์เมดมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในทุกชิ้นงาน 6. ใช้สีสนิมดําปั ดทองเข้ากับโมเดิร์นล๊อฟท์หรื อแนววิน
เทจคลาสสิ ค
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PipeRobot7: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก นักสกีหิมะ ท่าเล่นสกีมือไพล่หลัง
Robot is in different poses bringing down to slope.

The Skier Pipe Lamp

Retro Nostalgic Robot Pipe Vintage Table Lamp. Creative Water Pipe Iron
Rust Robot SteamPunk Vapor Lamp ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ
หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและน่าสนใจ
สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์
โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot7: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก นักสกีหิมะ ท่ าเล่ นสกีมือไพล่ หลัง
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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PipeRobot8: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ท่ายืนเล่นแซกโซโฟน
pipe robot lamp Saxaphone Man

Industrial

Christmas Gift Industrial pipe robot lamp Saxaphone Man, Birthday New Home gift ,
Night lamp Home Cornder Decoration Led Table Lighting Creative ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟ
ส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนาน
และน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์
โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th
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PipeRobot8: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ท่ ายืนเล่ นแซกโซโฟน ในหนึ่งชุดประกอบด้วย อุปกรณ์
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ
และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้
สี ดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ์ช้ นั วางทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ
ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่
ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของ
รายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่ แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique)
โดดเด่น ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
Lightweight Rustless with high strength| นํ้าหนักเบาแข็งแรงไม่เป็ นสนิม : ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการใช้
งาน แข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนักได้สูง รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกง่ายเหมือนท่อพลาสติกพีวซี ีทวั่ ไป ใช้ยดึ ท่อเหล็กขึ้นรู ปเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ได้ทุกรู ปแบบ สามารถทําเป็ นชิ้นงานขนาดใหญ่แข็งแรง ที่สาํ คัญนํ้าหนักเบากว่าเหล็ก เพราะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
ขึ้นรู ปพิเศษ พ่นเคลือบสี คลาสสิ คสวยงาม
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp
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PipeRobot9: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก หงอคงเทพเจ้าวานร เห้งเจีย
Wukong Magic Monkey King Pipe Lamp Robot in Journey to the West

PipeRobot9: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก หงอคงเทพเจ้ าวานร เห้ งเจีย
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Sun

Rustic Gold Sign Color | ใช้สีสนิมดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากทาสี รองพื้นเพือ่ ให้สีจริ งยึดติดแน่นและ
เป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสี ดาํ ในชั้นที่สองเพือ่ ให้เวลา ทําสี ปัดทองจะดูมีเท็กเจอร์ลวดลายขึ้นคล้ายๆสี สนิมโบราณ เมื่อแห้งสนิทแล้วใช้สี
ปั ดทองโบราณนําเข้าจากต่างประเทศ ใช้วธิ ีทาแบบปั ดเฉี ยงๆตลอดชิ้นงาน พร้อมเก็บซํ้าอีกหลายรอบจนขึ้นลวดลาย เป็ นสี ดาํ ปั ดทองลายสนิม
โบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Creative Desk Lamp Industrial Vintage Steampunk Sconce Magic Monkey King Pipe Lamp
Robot เห้งเจีย (ภาษาอังกฤษ : Magic Monkey) หนึ่งในตัวละครเอกเรื่ องไซอิ๋ว เห้งเจียเดิมเป็ นหินที่ถูกแสงสุ ริยนั จันทราอาบมากว่า
1000 ปี วันหนึ่งจึงแตก และมีลิงตัวหนึ่งกระโดดออกมา เจ้าลิงตัวนั้นจึงได้ไปอยูก่ บั ฝูงลิงที่เขาไม้ผล (เขาฮัวกัว่ ซาน) และตั้งตัวเป็ นหัวหน้าฝูง
บรรดาลิงในฝูงนับถือเป็ น " ท่านอ๋ อง "วันหนึ่ง เจ้าลิงหินตัวนี้ เห็นลิงในฝูงตัวหนึ่งตายลงด้วยความแก่ จึงเกิดความคิดจะออกเดินทางไปหาวิชาที่
จะไม่ทาํ ให้เจ็บ ไม่ทาํ ให้ตาย จึงออกจากฝูงเดินทางเสาะแสวงหาผูร้ ู ้ไปเรื่ อย ๆ ในที่สุดก็พบกับเซียนท่านหนึ่ง เมื่อเซียนรับเป็ นศิษย์ ได้ฝึกวิชาต่าง
ๆ พร้อมกับตั้งชื่อให้วา่ " เห้งเจีย "เมื่อฝึ กวิชาสําเร็ จแล้ว เห้งเจีย เกิดลําพองใจ ไปอาละวาด อวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่เว้นแม้กระทัง่ สวรรค์
หรื อบาดาล ทําให้ 3 โลก ปั่ นป่ วนไปหมด เง็กเซียนฮ่องเต้ส่งทหารสวรรค์นบั 10 หมื่นนาย และเทพต่าง ๆ ไปจับ ก็จบั ไม่ได้ กลับถูกเห้งเจีย
ปราบกลับมาจนเข็ดเขี้ยวตาม ๆ กัน ในที่สุด เง็กเซียนฮ่องเต้ ต้องยอมให้เห้งเจียขึ้นเป็ นใหญ่ พร้อมตั้งให้เป็ น " มหาเทพ " (ฉีเทียนต้าเซิ้น) จากเดิม
ที่เป็ นเพียงคนเลี้ยงม้า (ปี้ ม่าอุน) แต่เห้งเจียก็ยงั เหิมเกริ มไม่เลิก ในที่สุด องค์ยไู ล ต้องเสด็จมาปราบเอง โดยให้เห้งเจียถูกทับด้วยภูเขาหินนาน
300 ปี และผูท้ ี่จะช่วยออกมาได้ คือ พระถัมซังจัง๋ ผูเ้ ดียวเท่านั้น และเห้งเจียต้องบวชเป็ นลูกศิษย์รับใช้พระถังซัมจัง๋ ไปอินเดีย และมีหน้าที่
คุม้ ครองพระถังซัมจัง๋ ไปตลอดทาง
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

No Taper Screw required | ไม่ตอ้ งต๊าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทํา
เกลียวที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อแชนคอนได้ทนั ที ผลิตจากการฉี ด
อลูมิเนียม ขึ้นรู ป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่ สกรู น็อตยึดปรับระดับได้ จนออกมาเป็ นข้อต่อท่อที่
สมบูรณ์แบบ
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PipeRobot10: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก ฟิ ตเนสนักยกนํ้าหนัก
Lifter Fitness Lamp Pipe Robot

Weight

Weight Lifter Fitness Lamp Pipe Robot is a sport in which the athlete attempts a maximum‐
weight single lift of a barbell loaded with weight plates. Lamp Design Loft Decoration Pipe
Light, Vintage Metal Industrial Bedside Lamp, Edison Pipe Desk Accessories, Valentine's Day
gift. ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมี
ศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูน
เปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot10: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก ฟิ ตเนสนักยกนํา้ หนัก ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH
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Line: @GratingThai

Physical fitness is a state of health and well‐being and, more
specifically, the ability to perform aspects of sports,
occupations and daily activities. Physical fitness is generally
achieved through proper nutrition, moderate‐vigorous physical
exercise, and sufficient rest.
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

The two competition lifts in order are the snatch and the
clean and jerk. The snatch is a wide‐grip, one‐move lift. The
clean and jerk is a close‐grip, two‐move lift.
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คุณสมบัติของ หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้านกาแฟคอนโดห้องนัง่ เล่น Desk Lamp Pipe Robot
Decorative Furniture
1. ตัดท่อแล้วต่อได้ทนั ทีไม่ตอ้ งผ่านการต๊าปเกลียว 2. ข้อต่ออลูมิเนียมนํ้าหนักเบาไม่เป็ นสนิม 3. ใช้ระบบขันน็อตยึด
ปรับระดับรู ปร่ างง่ายดาย 4. สัง่ ทําขนาดหรื อรู ปแบบพิเศษได้ตามต้องการ 5. เป็ นงานแฮนด์เมดมีเอกลักษณ์แตกต่างกันใน
ทุกชิ้นงาน 6. ใช้สีสนิมดําปัดทองเข้ากับโมเดิร์นล๊อฟท์หรื อแนววินเทจคลาสสิ ค
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PipeRobot11: หุ่ นยนต์ท่อเหล็กติดผนัง

หัว

สไปเดอร์แมนห้อย

SpiderMan Pipe Lamp Robot

Industrial VintageSteampunk Lighting from Marvel SpiderMan Pipe Lamp Robot
Easy Lock and Apply | ขันล็อคปรับเปลี่ยนรู ปทรงง่าย : ข้อต่อท่อทุกชิ้น ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ ง
บิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ
ไม่เหมือนท่อที่ทาํ การต๊าปเกลียวมา ซึ่งล็อคตายตัว ปรับระดับมุมไม่ได้ ไม่ยดื หยุน่ เสี ยเวลา ถอดปรับระดับได้ยากยิง่ ถ้าล็อก
หลายจุดพร้อมกัน ต้องใช้วิธีบิดเกลียวจึงจะถอดออกได้
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PipeRobot11 หุ่นยนต์ ท่อเหล็กติดผนัง สไปเดอร์ แมนห้ อยหัว ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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หุ่นยนต์ท่อเหล็กติดผนัง สไปเดอร์แมนห้อยหัว SpiderMan Pipe Lamp Robot

#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

No Taper Screw required | ไม่ตอ้ งต๊าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทํา
เกลียวที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อแชนคอนได้ทนั ที ผลิตจากการฉี ด
อลูมิเนียม ขึ้นรู ป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่ สกรู น็อตยึดปรับระดับได้ จนออกมาเป็ นข้อต่อท่อที่
สมบูรณ์แบบ
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PipeRobot12:

แมน

หุ่นยนต์ท่อเหล็กติดผนัง ไอ้แมงมุมสไปเดอร์

HomeComing Marvel SpiderMan Pipe Lamp Robot

Industrial VintageSteampunk Lighting SpiderMan Pipe Lamp Robot Hand Made
Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ์ช้ นั วางทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ
คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้
เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ใน
การผลิตที่ แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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PipeRobot12 หุ่นยนต์ ท่อเหล็กติดผนัง ไอ้ แมงมุมสไปเดอร์ แมน

หุ่นยนต์ท่อเหล็กติดผนัง สไปเดอร์แมนห้อยหัว SpiderMan Pipe Lamp Robot
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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คุณสมบัติของ หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้านกาแฟคอนโดห้องนัง่ เล่น Desk Lamp Pipe Robot Decorative
Furniture
1. ตัดท่อแล้วต่อได้ทนั ทีไม่ตอ้ งผ่านการต๊าปเกลียว 2. ข้อต่ออลูมิเนียมนํ้าหนักเบาไม่เป็ นสนิม 3. ใช้ระบบขันน็อตยึดปรับระดับ
รู ปร่ างง่ายดาย 4. สัง่ ทําขนาดหรื อรู ปแบบพิเศษได้ตามต้องการ 5. เป็ นงานแฮนด์เมดมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในทุกชิ้นงาน 6. ใช้
สี สนิมดําปั ดทองเข้ากับโมเดิร์นล๊อฟท์หรื อแนววินเทจคลาสสิ ค
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PipeRobot13: หุ่ นยนต์ท่อเหล็กติดผนัง กัปตันอเมริ กา มาร์

เวล

Captain America Marvel Lighting Pipe Lamp Robot

Captain America: The First Avenger is a 2011 American superhero film
based on the Marvel Comics character Captain America. Produced by Marvel
Studios and distributed by Paramount Pictures. Industrial Vintage Robot
Table Desk Lamp Pipe Steampunk Office Bedroom Light. กัปตันอเมริ กา เป็ นตัวละคร
ซูเปอร์ฮีโรที่ปรากฏในหนังสื อการ์ตูนอเมริ กนั ซึ่งจัดพิมพ์โดยมาร์เวลคอมิกส์
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PipeRobot13: หุ่นยนต์ ท่อเหล็กติดผนัง กัปตันอเมริกา มาร์ เวล ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Captain America was the first Marvel Comics character to appear in media
outside comics with the release of the 1944 movie serial, Captain America. Since
then, the character has been featured in other films and television series. In the
Marvel Cinematic Universe (MCU), the character is portrayed by Chris Evans.

#โคมไฟหุ่ นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋ หรู แปลกปังพิเศษ
#CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp
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PipeRobot14:

มอเตอร์ไซด์

โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก นัดบิดขับขี่จกั รยาน

The Kamen Rider Biker Pipe Lamp Robot

A cyclist, a bicycle rider or participant in cycling sports A motorcyclist, any motorcycle
rider or passenger, or participant in motorcycle sports Pipe Lamp Robot. ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และ
เป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุ
สนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ นเก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือย
โชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่ตอ้ งการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า
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PipeRobot14: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก นัดบิดขับขี่จักรยานมอเตอร์ ไซด์ ในหนึ่งชุด
ประกอบด้วย อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ
ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและ
ทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้
ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

Kamen Rider (Hepburn: Kamen Raida Shirizu, translated as "Masked
Rider Series"), also known as Masked Rider, is a metaseries / media mix
of tokusatsu television programs and films, and manga, created by
manga artist Shotaro Ishinomori. The Kamen Rider media generally
features a motorcycle‐riding superhero with an insect motif who fights
supervillains, often known as kaijin.
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PipeRobot15: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก นักกอล์ฟโชว์วงสวิง

The

Cute idea Gift Set of Professional Golfer Pipe Robot Lamp.
Industrial Vintage Table Desk Lamp Pipe Steampunk Office Light Golfer
Pipe Robot Lamp. Golf is a club‐and‐ball sport in which players use
various clubs to hit balls into a series of holes on a course in as few
strokes as possible.

PipeRobot15: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก นักกอล์ ฟ โชว์ วงสวิง ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
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อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Easy Lock and Apply | ขันล็อคปรับเปลี่ยนรู ปทรงง่าย : ข้อต่อท่อทุกชิ้น ออกแบบ
การล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถ
บิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อที่ทาํ การต๊าปเกลียวมา
ซึ่งล็อคตายตัว ปรับระดับมุมไม่ได้ ไม่ยดื หยุน่ เสี ยเวลา ถอดปรับระดับได้ยากยิง่ ถ้าล็อกหลายจุด
พร้อมกัน ต้องใช้วธิ ีบิดเกลียวจึงจะถอดออกได้
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#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

หุ่นยนต์โคมไฟท่อเหล็กตกแต่งร้าน ตั้งโต๊ะวางโชว์แขวนของเอนกประสงค์ ตกแต่งบ้าน:
สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ สามารถเลือก ความขนาด ยาว เลือกรู ปแบบอื่นๆให้เข้ากับพื้นที่หน้า
งานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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PipeRobot16: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก โทนี่ จา พนม Monster

Hunter

The Cute idea Gift Set Tony Ja Monster Hunter Pipe Robot Lamp.

Industrial Vintage Table Desk Lamp Pipe Steampunk Office
Light Tony Jar Pipe Robot Lamp.
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PipeRobot16: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก โทนี่ จา พนม Monster Hunter

Tailor Made Order | สัง่ ทําบิ๊วอินเข้ากับพื้นที่ : เฟอร์ นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กทุกชุด สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้
เลือกสี ความยาวของราวแขวน เลือกขนาดแผ่นไม้ให้เล็กใหญ่เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์
ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
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PipeRobot17: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก จ๊อกกิ้ง นักวิง่ มาราธอน

The

Cute idea Gift Set Jocking Marathon Runner Pipe Robot Lamp.

ใช้เป็ นทั้งตัวโชว์และเป็ นโคมไฟส่ องอ่านหนังสื อ ตั้งบนโต๊ะ หรื อบริ เวณหัวเตียง ในห้องทํางาน ห้องนอน ระเบียง
ห้องนํ้า บ่งบอกความมีศิลปะอันลํ้าค่า ดุสนุกสนานและน่าสนใจ สวยแหวกแนว ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่วา่ จะเป็ น แนววินเทจรุ่ น
เก่าเน้นกระแสแฟชัน่ ย้อนยุค แนวล๊อฟท์งานปูนเปลือยโชว์โครงสร้างของเหล็กโผล่ดูดิบๆ แนวคล๊าสสิ คโบราณที่
ต้องการคงความเก่าหรื อรู ปแบบเดิมที่ทรงคุณค่า

PipeRobot17: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก จ๊ อกกิง้ นักวิง่ มาราธอน ในหนึ่งชุดประกอบด้วย
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อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ต๊าปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง
สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ ม
จากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความ
แตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ์ช้ นั วางทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ
ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ใน
งานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้
เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความ
ประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่ แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
(Unique) โดดเด่น ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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Rustic Gold Sign Color | ใช้สีสนิมดําปั ดทองอิตาลี: การพ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากทาสี รองพื้นเพื่อให้สีจริ งยึดติด
แน่นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสี ดาํ ในชั้นที่สองเพื่อให้เวลา ทําสี ปัดทองจะดูมีเท็กเจอร์ลวดลายขึ้นคล้ายๆสี สนิมโบราณ เมื่อ
แห้งสนิทแล้วใช้สีปัดทองโบราณนําเข้าจากต่างประเทศ ใช้วธิ ี ทาแบบปั ดเฉี ยงๆตลอดชิ้นงาน พร้อมเก็บซํ้าอีกหลายรอบจนขึ้นลวดลาย
เป็ นสี ดาํ ปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

PipeRobot18: โคมไฟหุ่ นยนต์ท่อเหล็ก นักเบสบอล

Rugby

Baseball Player Pipe Robot Lamp Cute idea Gift Set

PipeRobot18: โคมไฟหุ่นยนต์ ท่อเหล็ก นักเบสบอล Baseball Player ในหนึ่งชุด
CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

ประกอบด้วย อุปกรณ์ขอ้ ต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปั ดทอง ไม่ตา๊ ปเกลียว เช่น ฐานรอง ฝาปิ ดครอบ ข้องอ สามทาง สี่ ทาง ข้อต่อโคมไฟ
และท่อเหล็ก ข้อต่อทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปั ดทองลายสนิม
โบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน

#โคมไฟหุ่นยนต์โลหะเหล็กข้อต่อแฮนเมด ติดผนังเพดานตั้งพื้นโต๊ะ ลอฟท์วนิ เทจ ตกแต่งบ้านคอนโดร้านกาแฟ ของขวัญปี ใหม่วนั เกิดขึ้นบ้านใหม่สุดแนวชิคเก๋
หรู แปลกปั งพิเศษ #CuteIdeaHomeDecorationNewyearGiftSet
RustIronRobotStylePlumbingPipeTableLightingLamp

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

No Taper Screw required | ไม่ตอ้ งต๊าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทํา
เกลียวที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ ขอ้ ต่อแชนคอนได้ทนั ที ผลิตจากการฉี ด
อลูมิเนียม ขึ้นรู ป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่ สกรู น็อตยึดปรับระดับได้ จนออกมาเป็ นข้อต่อท่อที่
สมบูรณ์แบบ

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

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

