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

No. Description     Price/Meter  (ราคาตอ่เมตร)
ลําดบั รายการ ขายปลกี ขายสง่>30 ขายสง่>100

ตะแกรงนํ้าล ้นรอบแนวขอบสระว่ายนํ้า / Swimming Pool Spa Overflow Grating
(สีขาวครีม2แกน สามารถใช้ได้ทงัสระมาตรฐานและรปูทรงโค้งวงกลม / Cream Color , Free Form applicaiton) 

1 ABS1 Overflow Grating: W=245mm, H=22.5mm, Standard Type 550 530 500
(46 pcs./Meter, Bar width 12.5mm., Double Connector แกนค ู่)

2 ABS2 Overflow Grating: W=295mm, H=22.5mm, Standard Type 650 630 600
(46 pcs./Meter, Bar width 12.5mm.,  Double Connector แกนค ู่)

ขายปลกี ขายสง่>30 ขายสง่>100

3 ABS3 Overflow Grating: W=248mm, H=24.5mm, Heavy Load 750 730 700
(38 pcs./Meter, Bar width 15mm.,  Double Connector แกนค ู่)

4 ABS4 Overflow Grating: W=298mm, H=24.5mm, Heavy Load 850 830 800
(38 pcs./Meter, Bar width 15mm.,  Double Connector แกนค ู่)

ขายปลกี ขายสง่>30 ขายสง่>100

5 ABS7 Black Overflow Grating: W=248mm, H=24.5mm 850 830 810
(38 pcs./Meter, Bar width 15mm.,  Double Connector , Heavy Load  สีดาํ หนาพิเศษ แกนค ู่)

6 ABS8 Black Overflow Grating: W=298mm, H=24.5mm 950 930 910
(38 pcs./Meter, Bar width 15mm.,  Double Connector , Heavy Load  สีดาํ หนาพิเศษ แกนค ู่)

ลําดบั รายการ ขายปลกี ขายสง่>30 ขายสง่>100

ตะแกรงระบายนํ้าล ้นพลาสติคสาํเรจ็รปู ชนิดแขง็แรงเหนียวพิเศษ/ PP Overflow Grating
1 PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey) 650 600 550

รุ่นขายดทีีสุ่ด  ตะแกรงสเีทา (สคีอนกรตี ลอฟต)์ สงู 3cm.   ช่องรเูลก็ 1.5x3cm.   ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm.   

2 PP Grating:  25/30 x 100cm.  H30 Mesh15x30mm (Black PP) 800 750 700
ตะแกรงสดีาํพเิศษ Black PP สงู3cm.  ช่องรเูลก็ 1.5x3cm. วางกรวดดา้นบนได ้    ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm. 

3 PP Grating:  25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful) 950 900 850
ตะแกรงสพีเิศษ เขยีว น้ําเงนิ แดง เหลอืง  สงู3cm.  ช่องรเูลก็ 1.5x3cm วางกรวดได ้   ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm.  

ตะแกรงพลาสติคสาํเรจ็รปูจดสิทธิบตัรเฉพาะ เด ่นในการออกแบบ ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP) 
เป็นพลาสติกชนิดเหนียวแขง็แรงพิเศษ  (ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายนํ้า) *** Best Seller No.1 

  Standard Type Normal Load Ability ร ุ่นรบัแรงมาตรฐานทัว่ไป  แกนพลาสติคหนา 12.5 มม . สงู 22.5 มม .

  Heavy Load Ability ร ุ่นแกนสงูหนาพิเศษ รบัแรงสงูกว่า  แกนพลาสติคหนา 15 มม . สงู 24.5 มม .

  Black Color Heavy Load  สีดาํ ร ุ่นแกนสงูหนาพิเศษ รบัแรงสงูกว่า  แกนพลาสติคหนา 15 มม . สงู 24.5 มม .
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 ABS Swimming Pool Spa Overflow Drainage Gully 
Gutter Grating โรงงานผูผ้ลิตและจาํหน่ายเกรทต้ิงตะแกรงระบายนํ้า
พลาสติกสาํเร็จรูป แผน่ฝาปิดตะแกรงระบายนํ้าลน้รอบแนวขอบสระวา่ยนํ้า  
 

#ตะแกรงสระว่ายนํา้ #ตะแกรงพลาสติก #ตะแกรงระบายนํ้า #แผ่นตะแกรงเกรตติง้พลาสติคไร้สนิม #เกรต
ติง้ตะแกรงระบายนํา้ล้นรอบแนวขอบสระว่ายนํา้ #แผ่นเกรตติง้ระบายนํา้ล้นรุ่นใหม่ล่าสุดทดแทนตะแกรง
ระบายนํา้รูปแบบเดิม #OverflowGrating #PlasticGrating #ABSGrating 

#SwimmingPoolSpaGrates #TrechDrainageGrating 
#ChannelDrainDriveway  
 

 
 
คุณสมบัตสิเปคตะแกรงระบายนํา้ล้นรอบสระนํา้ ABS Spa Swimming Overflow Drainage 

Gully Gutter Grating Specification  
    ตะแกรงนํ้าลน้-ระบายนํ้า รอบบา้น รอบสระวา่ยนํ้ า / Swimming Pool Overflow Grating สี
มาตรฐานไดแ้ก่ สีครีม(Cream Color) ตะแกรงระบายนํ้าของบริษทัออกแบบมาใหมี้ 2 แกนเช่ือมต่อ สามารถใช้
งานกบัสระส่ีเหล่ียม หรือสระนํ้าท่ีเป็นรูปวงรีหรือทรงกลมโคง้ได ้ 
    มี 2 เกรดคุณภาพต่างกนัท่ีคุณภาพและราคา ใหเ้ลือกใชง้าน ทั้งรุ่นมาตรฐานท่ีขายกนัทัว่ไปในทอ้งตลาดเพ่ือ
ประหยดังบประมาณ (ABS1 and ABS2) และ รุ่นทนทานพเิศษพลาสติคอยา่งหนา (ABS3 and ABS4) 
อายใุชง้านแขง็แรงทนทานยาวนานกวา่รุ่นมาตรฐาน   
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ABS Spa Swimming Overflow Drainage 
Gully Gutter Grating 
 
โรงงานผูผ้ลติและจําหน่ายเกรทตงิตะแกรงระบายนําสําเร็จรปู แผน่ฝาปิดตะแกรงระบายนําลน้
รอบขอบสระวา่ยนํา เอบเีอส พวีซี ี
 
ตะแกรงระบายนําลน้รอบขอบสระ ขนาดมาตรฐาน สามารถใชก้บัสระรปูโคง้มนไดด้ ี

 

 
 

1) ตะแกรงพลาสตคิ ABS ออกแบบพเิศษใหแ้ข็งแรงและใชง้านไดห้ลายสภาวะใชสํ้าหรับงานปู
แผน่พนืยกระดบั แผน่พนืทางเดนิบนบอ่ปลาคารฟ์ ฝาตะแกรงรางระบายนํารอบบา้น อพารท์เมนท์
โรงเรยีน โรงงาน สนามกฬีา รอบสระนํา  
2) ใชก้บังานจัดสวน แชใ่นนําได ้ไมเ่ป็นสนมิ มกีารใสส่ารป้องกนัเชอืรา และป้องกนัรังแสงยวู ีใช ้
เป็นฝารางรอบบอ่นําพ ุมรีเูล็กจงึสามารถวางกอ้นกรวดหนิดา้นบน เพอืระบายนําไดด้ ี 
3) ขนาดทัวไปของ Overflow Grating มหีนา้กวา้งตงัแต ่25 cm. และ 30 cm. สามารถนําไปใช ้
ไดท้งักรอบรางสเีหลยีมหรอืสระวา่ยนํารปูทรงโคง้มน(free form gutter)  
4) สมีาตรฐานไดแ้ก ่สขีาวครมี(White Cream Color) , ม ี2 แกนเชอืมตอ่ และ 2 เกรดคณุภาพ
ใหเ้ลอืกใชง้าน ทังรุน่ทนทานพเิศษอยา่งหนาและรุน่มาตรฐานตามงบประมาณ  
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Swimming Overflow Grating (ตะแกรงนํา้ล้นรอบสระว่ายนํา้)  
Swimming Overflow Drainage Transversal Grating Cover เกรตตงิตะแกรงระบายนําขอบสระ 
ตะแกรงนําลน้รอบสระวา่ยนํา ตะแกรงขอบสระ หรอื ตะแกรงนําลน้รอบสระวา่ยนํา ผลติจาก
พลาสตกิ ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Transversal Grating stabilised against 
UV raysแตกตา่งจากพลาสตกิทัวไปคอื มทีงัความแข็งแรง ความเหนยีว ทนแรงกระแทกไดด้ ี
และมคีวามมันวาวไมแ่ตกลายงา ม ี 2 ขนาดมาตรฐานกวา้ง 25 cm. และ 30 cm. ม ี 2 เกรด
คณุภาพใหเ้ลอืกใชง้าน นําหนักเบา ไมเ่ป็นสนมิ แตรั่บแรงไดน้อ้ยทสีดุ ถา้โดนแดดนานๆ จะมี
ปัญหากรอบแตกได ้ราคาถกูทสีดุ เหมาะสําหรับใชใ้นทรีม่ รอบสระวา่ยนํา บรเิวณทไีมม่รีถวงิผา่น 
มคีวามสวยงาม คงทน ใชสํ้าหรับตดิตงับรเิวณขอบสระเพอืใหนํ้าทลีน้ออกมาจากสระ สามารถ
ระบายลงทอ่ระบายนําเพอืนําไปเขา้สูร่ะบบการกรองนําไดโ้ดยงา่ย สามารถนําไปใชไ้ดท้งักรอบ
รางสเีหลยีมหรอืสระวา่ยนํารปูทรงโคง้มน(free form gutter) นอกจากนันยังสามารถนําไปใช ้
แทนตะแกรงเหล็ก เพอืระบายนํารอบบา้น ปพูนื ฟารม์สตัว ์พนืทางเดนิ ฟตุบาท โดยไมม่ขีอ้จํากดั  
 

 
 
Swimming Pool Overflow Gratings 

• Chancon Channel Grating made of special, high density polyethylene and treated 
for resistance to ultraviolet light, Chancon Channel Grating is suitable for use even 
in the hardest climates. This unique material is designed to withstand the effects 
of any pool chemicals 

• The special surface pattern ensures an anti-slip surface and pleasing appearance, 
whilst remaining easy to clean.  

• Supplied as individual components which simply clip together for a quick and easy 
installation. This system also permits instant access to the channel for inspection 
if required.  

• Available in choice of 2 widths (250 mm./300 mm.) and 2 styles (for straight or 
curved profiles), the Chancon standard range of channel Grating offer  

ตะแกรงนําลน้-ระบายนํา รอบบา้น รอบสระว่ายนํา / Swimming Pool Overflow Grating สี
มาตรฐานไดแ้ก ่สคีรมี(Cream Color) , ม ี2 แกนเชอืมตอ่ และ 2 เกรดคณุภาพใหเ้ลอืกใช ้
งาน ทังรุน่ทนทานพเิศษอยา่งหนาและรุน่มาตรฐานตามงบประมาณ 
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ABS1: Overflow Grating Width 245mm. H=22.5mm, Standard Type  
(ความกวา้ง 25cm. 46 ชิน/เมตร, พลาสติคหนา 12.5mm. รุน่มาตรฐาน, แกนคูใ่ชก้บัสระรูปวงกลมได)้ 
 

 
 
 
 
 
ABS2: Overflow Grating Width 295mm. H=22.5mm, Standard Type  
(ความกวา้ง 30cm. 46 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใชก้บัสระรูปวงกลมได)้ 
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ABS3: Overflow Grating Width 248mm. H=24.5mm, Heavy Load  

(รุ่นหนาพิเศษ ความกวา้ง 25cm. 38 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 15mm., แกนคู่ใชก้บัสระรูปวงกลมได)้ 
 

 
 
 
 
 
ABS4: Overflow Grating Width 298mm. H=24.5mm, Heavy Load  

(รุ่นหนาพิเศษ ความกวา้ง 30cm. 38 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 15mm., แกนคู่ใชก้บัสระรูปวงกลมได)้ 
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH

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

No. Description     Price/Meter  (ราคาตอ่เมตร)
ลําดบั รายการ ขายปลกี ขายสง่>30 ขายสง่>100

ตะแกรงระบายนํ้าล ้นพลาสติคสาํเรจ็รปู ชนิดแขง็แรงเหนียวพิเศษ/ PP Overflow Grating
       นํ้าหนัก 2.5 กิโลกรมัต่อแผ่น(Weight)     รบันํ้าหนักคนเดินได้ 150 กก.(Load Ability)
1 PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey) 650 600 550

รุน่ขายดทีีส่ดุ  ตะแกรงสเีทา (สคีอนกรตี ลอฟต)์ สงู 3cm.   ชอ่งรเูลก็ 1.5x3cm.   ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm.   

2 PP Grating:  25/30 x 100cm.  H30 Mesh15x30mm (Black PP) 800 750 700
ตะแกรงสดีาํพเิศษ Black PP สงู3cm.  ชอ่งรเูลก็ 1.5x3cm. วางกรวดดา้นบนได ้    ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm. 

3 PP Grating:  25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful) 950 900 850
ตะแกรงสพีเิศษ เขยีว น้ําเงนิ แดง เหลอืง  สงู3cm.  ชอ่งรเูลก็ 1.5x3cm วางกรวดได ้   ตดัความกวา้งได ้= 15/20/25/30 x100cm.  

# ตะแกรงพลาสติคสําเร็จรูป ออกแบบใหใชในงานวางแทนเครื่องจักร ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP) 
เปนพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ (ขายดีอันดับหนึ่งในกลุมสินคาตะแกรงทางเดินระบายน้ํา) *** Best Seller No.1 

# สั่งตัดหนากวางได ตามตองการ เชน กวาง 10cm., 15cm., 20cm., 25cm., 30cm., 34cm., 38cm., 42cm., 46cm. 
# รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป จากโรงงานผูผลิตตะแกรงพลาสติค ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน

T O T A L V.A.T.: Excluded
Delivery TermWithin 3-60 days upon quantity condition Payment: Cash 40% with P/O 
Validity of offer: 30 days after offer. and 60% when Delivery

  - รบัประกนั 1 ปี / Warranty 1 years E-mail: mkt@chancon.co.th, info@chancon.co.th   
  - มสีตอ๊คพรอ้มสง่ กรุณามดัจํา เพอืยนืราคา Tel: 081-9327894,  02-4510780-1   

CHANCON Co., Ltd.  199 Takham Road,  Samaedum,  Bangkhuntien,  Bangkok  10150 Thailand
บรษิทั แชนคอน จาํกดั  เลขท ี199  ถนนทา่ขา้ม แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน  กรงุเทพมหานคร 10150

Tel: 02 4510780-1  Fax: 02 4510786   www.chancon.co.th  เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 010-554-902-1705
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ปฏิวตัติะแกรงนํา้ล้นรอบสระว่ายนํา้รูปแบบเก่า  ๆด้วยตะแกรงระบายนํา้
พลาสติคสําเร็จรูปชนิดเหนียวพเิศษ แข็งแรง ทนทานกว่า #ตะแกรงเกรตติง้รุ่น
ใหม่ล่าสุด #ทดแทนรูปแบบเดมิของตะแกรงระบายนํา้ล้นรอบสระว่ายนํา้ #Plastic SwimmingPool 
Overflow Drainage Grating  

 
การประยกุตใ์ชต้ะแกรงนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้า ท่ีมีความกวา้งประมาณ 80ซม. โดยใชเ้กรตต้ิงตะแกรงพ
ลาสติคพีพี 3 แผน่มาวางต่อเป็นหนา้กวา้ง แลว้โรยดว้ยหินกรวดทรายแม่นํ้า High Quality 
Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติคชนิดเหนียวแขง็แรงพิเศษ ผลิตจากเมด็
พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพิเศษเกรดAA ฉีดข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ย
เทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาดใหญ่เพียงช้ินเดียว ทาํใหต้ะแกรงทั้งแผน่ไร้รอยต่อ แขง็แรงเหนียวทนทาน 
ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดินระบายนํ้าเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสี
ปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม ราคาประหยดั  
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Small hole mesh preventing Dangerous Reptile: เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียว
เลก็ ผิวกนัล่ืน ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เลก็กกวา่ตะแกรงระบายนํ้า
ลน้รอบสระทัว่ไป จึงใชเ้ป็นตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจดัสวนบ่อนํ้าพไุดดี้ท่ีตอ้งการระบายนํ้าได้
เร็ว หรือใชเ้พ่ือดกักรองกนั หนู งู สตัวน์าํเช้ือโรค ขยะใบไม ้ไดดี้ พื้นผวิออกแบบใหก้นัล่ืนเฉพาะ หรือ
ใชเ้ป็นแผน่พ้ืนกรงปศุสตัว ์แผน่ตะแกรงนํ้าลน้รอบสระ รอบโรงงานท่ีเปียกช้ืน เนน้ความสะอาดใน
พ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการใหมี้สนิมไดดี้ หรือใชใ้นหอ้งครัว โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนดั ฯลฯ  
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คุณสมบัตขิองแผ่นตะแกรงพลาสตคิสําเร็จรูปชนิดเหนียวแขง็แรงพเิศษ  
Premium Quality Plastic Floor & Swimming Overflow Grating Properties  
 

1) Unique Patent Overflow Grating: สิทธิบัตรออกแบบหน่ึงเดยีวไม่เหมือนใคร ตะแกรงระบายนํ้า
พลาสติค พีพีเกรตต้ิง ของบริษทัแชนคอน ถูกออกแบบผวิดา้นบนเป็นรูปสามเหล่ียมใหก้นัล่ืนตลอดทั้งแผน่ท่ีดูลงตวั
สวยงาม ช่องรูเลก็กนัสตัวเ์ล้ือยคลาน ดูเป็นตะแกรงระบายนํ้ าธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของ
รายละเอียดท่ีมีความประณีตมากกวา่ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดดเด่น รับประกนัวา่ตะแกรงของเราไม่ซํ้ าแบบใครในโลกน้ี 
เพราะเราเป็นโรงงานผูผ้ลิตเจา้ของสินคา้โดยตรง  

 
 
2) Rustless Grating for wet floor area: ใช้ได้ดใีนพืน้ทีเ่ปียก ต้องการความสะอาดห้ามมีสนิม 
ออกแบบใหใ้ชใ้นงานวางแท่นเคร่ืองจกัร เป็นแผน่ปูพ้ืนทางเดินกนัล่ืน ยกระดบัทางเดินใหสู้งข้ึน รองหญา้เทียมเพ่ือให้
ระบายนํ้ าไดเ้ร็ว แช่ในนํ้าบ่อปลา หรือสระวา่ยนํ้าเพ่ือทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แช่ในนํ้าไดไ้ม่เป็นสนิม มีการใส่สาร
ป้องกนัเช้ือรา และป้องกนัรังแสงยวู ีใชเ้ป็นฝารางรอบบ่อนํ้าพุ มีรูเลก็จึงสามารถวางกอ้นกรวดหินดา้นบนในงานจดัสวน  
 
3) High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสตคิชนิดเหนียวแขง็แรงพเิศษ ผลิตจากเมด็
พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพิเศษเกรดAA ฉีดข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ยเทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาด
ใหญ่เพียงช้ินเดียว ทาํใหต้ะแกรงทั้งแผน่ไร้รอยต่อ แขง็แรงเหนียวทนทาน ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดิน
ระบายนํ้ าเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม ราคาประหยดั  
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4) Small hole mesh preventing Dangerous Reptile: เป็นตะแกรงร่องรูช่องเรียวเล็ก ผวิกันล่ืน 
ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เลก็กกวา่ตะแกรงระบายนํ้ าลน้รอบสระทัว่ไป จึงใชเ้ป็น
ตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจดัสวนบ่อนํ้าพุไดดี้ท่ีตอ้งการระบายนํ้าไดเ้ร็ว หรือใชเ้พ่ือดกักรองกนั หนู งู สตัวน์าํเช้ือ
โรค ขยะใบไม ้ไดดี้ พ้ืนผวิออกแบบใหก้นัล่ืนเฉพาะ หรือใชเ้ป็นแผน่พ้ืนกรงปศุสตัว ์แผน่ตะแกรงนํ้าลน้รอบสระ รอบ
โรงงานท่ีเปียกช้ืน เนน้ความสะอาดในพ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการใหมี้สนิมไดดี้ หรือใชใ้นหอ้งครัว โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนดั 
ฯลฯ  
 

 
 
5) Easy Installation and Cutting to any size: ตดิตั้งง่่าย ส่ังตดัให้เข้ากับบ่ารางระบายนํา้ทีท่าํไว้แล้ว
ได้ กรณีท่ีลูกคา้ทาํบ่ารางนํ้ าไวเ้สร็จแลว้ แต่เป็นความกวา้ง ท่ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซ้ือ ตะแกรงพลาสติคพีพี
เกรตต้ิง ไปตดัใหพ้อดีกบัขนาดของรางนํ้ าไดท้นัที โดยออกแบบใหส้ัง่ตดัทั้งจากหนา้กวา้งได ้ตามตอ้งการอยา่งลงตวั เช่น 
กวา้ง 10cm.,15cm, 20cm, 25cm, 30cm หรือตดัจากดา้นยาวเป็นขนาด 34cm, 38cm, 42cm, 

46cm. นํ้าหนกัของแผน่ตะแกรงระบายนํ้าพลาสติคสาํเร็จรูปเบามากเม่ือเทียบกบัตะแกรงรุ่นอ่ืนๆ อีกทั้งตดัไดง่้ายๆโดย
ใชใ้บตดัหินเจีย(ลูกหมู)  
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6) Light weight 2.5 kg and lockable: นํา้หนักเบา 2.5 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตวัล็อคสําหรับ
เช่ือมต่อกับแผ่นอ่ืน ไๆด้ ในกรณีตอ้งการใชเ้ป็นแผน่พ้ืนท่ีมีพืนท่ีใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการความกวา้งมากกวา่ 30 cm. หรือความ
ยาวมากกวา่ 100cm. แต่ละแผน่จะมีเข้ียวสลกัลอ็คตวัผูแ้ละตวัเมียสามารถนาํมาวางเรียงเขา้ลอ็คต่อๆกนัไปไดอ้ยา่ง
แขง็แรงสวยงาม ใชเ้ป็นแผน่ปูพ้ืนสาํเร็จรูป เป็นแผน่พ้ืนอนามยั นํ้าหนกัเบา ไม่เกบ็กล่ิน ประหยดัเวลาในการติดตั้ง กนัล่ืน 
(Anti Slip) กนักระแทก (Impact Absorbent) ไม่เกบ็ฝุ่ นและส่ิงสกปรกฉีดทาํความสะอาดง่ายเพราะผวิเป็น
พลาสติกมนัเงา (Easy to Clean) ไม่มีนํ้าขงั (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นาํไฟฟ้า ป้องกนั
ไฟฟ้าดูด (Insulator)  
 
7) Warranty 1 year: รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี มัน่ใจในคุณภาพและราคาได ้เพราะจาํหน่ายจากโรงงาน
ผูผ้ลิตโดยตรง ท่ีออกแบบจดสิทธิบตัรโดย บจก.แชนคอน ผลิตโดยฉีดพลาสติคแรงดนัสูงจากโมลดข์นาดใหญ่เพียงช้ิน
เดียว ไร้รอยต่อ ไม่เหมือนใครในโลกใบน้ี ผวิกนัล่ืน รูเลก็ แขง็เหนียวพิเศษ มีสารตา้นเช้ือรา ทนยวูีUV เราจึงกลา้
รับประกนัคุณภาพตะแกรงระบายนํ้าทุกช้ิน  
 
8) Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใช้งานทดแทนตะแกรงสระว่ายนํา้รูปแบบเก่า ใชเ้ป็น
ตะแกรงนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้ารุ่นเก่า หรือใชเ้ป็นตะแกรงระบายนํ้ารอบโรงงาน แผน่ปูพ้ืนทางเดิน แผน่พลาสติก
อเนกประสงค ์ปูรองรับสินคา้จากสายพานลาํเลียง พ้ืนท่ีกนัล่ืน กนักระแทก พ้ืนอนามยั พ้ืนทางเดินใหห้ญา้ข้ึนแซมได ้
พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความสะอาด และการประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการไดทุ้กพ้ืนท่ีโดยไม่มีขอ้จาํกดั #เกรตต้ิงพลาสติก
ระบายนํ้ าลน้รอบขอบสระวา่ยนํ้าสาํเร็จรูป   #ตะแกรงระบายนํ้าลน้โรยกรวดหิน 
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Best-Seller  #1  PP Plastic GRATING ตะแกรงพลาสตกิสําเร็จรูป
แขง็แรงพเิศษ เป็นสินค้ารุ่นทีข่ายดทีีสุ่ดอันดบัหน่ึงของบริษทั  
ตะแกรงพลาสติคสําเร็จรูปรุ่นมาตรฐาน สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน ไม่เหมือนใคร ขนาดช่อง 15x30mm. 

สูง 30mm. สีเทา Standard Size กวา้ง 25x100cm. และ 30x100cm. ราคาประหยดั ไม่เป็น
สนิม วางในพื้นท่ีสมัผสันํ้าไดดี้ เหมาะทั้งใชแ้ทนตะแกรงรอบสระวา่ยนํ้า หรือวางกรวดดา้นบนสาํหรับงานจดัสวน 

 

 
 

 

  

 

  

 

     

ตะแกรงพลาสตคิ PP Size: 25x100cm. & 30x100cm. 
High: 30mm. Mesh(ช่องรู): 15x30mm. สีมาตรฐาน: สีเทา(Grey) 

สีสั่ งผลิตพเิศษ: เหลือง นํา้เงนิ 

แดง เข ียว  ดาํ หรือสีอ ื่นๆ  

สนใจสอบถาม ระยะเวลาการ

สั่ งผลิต และราคาพเิศษ กรุณา

ตดิต่อฝ่ายขาย
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ใหม่ล่าสุด! ตะแกรงระบายนํา้พลาสตคิรุ่นใหม่พเิศษ สีดาํเมทัลลิค   

Black Metallic PP Plastic GRATING  
 

ตะแกรงระบายนํ้าพลาสติครุ่นสีพิเศษ ดาํเมทลัลิค สวยประกายเงางาม เปล่ียนรางระบายนํ้ารูปแบบเดิมๆ 
เป็นปฏิมากรรมงานตกแต่งใหดู้ดีลงตวั เขา้ไดก้บัทุกพื้นผวิ เหมาะกบัหอ้งอาหาร โรงแรม โรงงาน สระวา่ยนํ้า บ่อ
นํ้าพ ุและพื้นท่ีทางเดินยกระดบัทัว่ไป 

 
 

 
ตะแกรงพลาสตกิสีดาํ ใหม่ล่าสุด สวยลํา้ เงางาม แกร่ง ทน  แช่นํา้ได้ ไม่เหมือนใครหนึ่งเดยีวในโลกนี ้  
 
#PlasticSwimmingPoolGrating   ออกแบบไดส้วยงามทั้งสีและช่องรูคลาสิคเลก็ระบายนํ้าเร็ว อีกทั้ง
เน้ือพลาสติกเหนียวแขง็แรง ราคาประหยดั ไม่เป็นสนิม เหมาะกบัพื้นท่ีเปียกช้ืน เป็นผลิตภณัฑท์ดแทนตะแกรงรอบ
สระนํ้าแบบเดิม  
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ตะแกรงระบายนําพลาสตคิรุน่สพีเิศษ สงัผลติได ้

Special Color PP Plastic GRATING 
ตะแกรงระบายนําลน้รอบขอบสระวา่ยนํา สพีเิศษ ไดแ้ก ่เหลอืง เขยีว นําเงนิ ดํา ขาว และสอีนืๆ 
ลกูคา้สามารถสงัผลติเลอืกสไีดต้ามตอ้งการ คณุภาพความแข็งแรงของทกุสเีหมอืนกนั แต่
ราคาสพีเิศษจะแพงกวา่สมีาตรฐาน เพราะกระบวนการผลติทเีตมิสพีเิศษ อกีทังขนึอยูก่บั
ปรมิาณสงัผลติขนัตํา สนใจสอบถามเพมิเตมิ ทฝ่ีายขาย #ตะแกรงเกรตตงิรุน่ใหมล่า่สดุ #
ทดแทนรปูแบบเดมิของตะแกรงระบายนําลน้รอบสระวา่ยนํา #PlasticSwimmingPoolGrating 

แผน่ปพูนื แผน่พลาสตกิอเนกประสงค ์เหมาะกบั ตะแกรงนําลน้รอบสระ ตะแกรงระบายนํารอบ
โรงงาน  ปรูองรับสนิคา้จากสายพานลําเลยีง พนืทกีนัลนื กนักระแทก พนือนามัย พนืทางเดนิ
ใหห้ญา้ขนึแซมได ้ พนืททีตีอ้งการความสะอาด และการประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการได ้
ทกุพนืทโีดยไมม่ขีอ้จํากดั  
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การตดิตัง้ตะแกรงพลาสตกิ PP Grating ขนาด 30x100cm. เพ ื่อใช้ระบายนํา้

ในตลาดสด “Food Villa” ตดิกับ The Circle ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งช ัน  
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วธิกีารคดิระยะความกวา้งของบา่รับแผน่ตะแกรง Grating

 ระยะความกวา้งของบา่รับแผน่เกรตตงิ จะตอ้งบวกเพมิขา้งละ 3-5mm. รวม 2 ขา้งเป็น 6-10mm. 
 Ex-1. กรณีใชต้ะแกรง กวา้ง 25cm. จะตอ้งเตรยีมบา่รับเผอืไว ้ = 25.5-26.0 cm.
 Ex-2  กรณีใชต้ะแกรง กวา้ง 30cm. จะตอ้งเตรยีมบา่รับเผอืไว ้ = 30.5-31.0 cm.

วธิกีารตดิตงั บา่เหล็กฉาก ใหก้วา้งสงูพอดกีบัขนาดของ 
ตะแกรงระบายนํา Designing L-Angle and Grating Size

1 2

1 ‐ 2 ตงัระดบันํา ขงึเสน้เอ็น เพอืทาํแนวระดบัใหบ้า่ไมส่งูตาํ  
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3 4

5 6

7 8

3 ‐ 4  ใชเ้หล็กเชอืมคาํบา่ชวัคราว เพอืใหบ้า่กวา้งเทา่ๆกนัตลอดแนว  
จากนนัตดิตงัวางไมแ้บบพรอ้มคาํยนัเตรยีมเทคอนกรตี 

5 ‐ 6  เรมิขนัตอนเทคอนกรตี และตกแตง่พนืโดยฉาบหนา้ผวิพรอ้ม

7 ‐ 8  ขนัตอนตกแตง่ผวิพนืคอนกรตีใหไ้ดร้ะดบั (เมอืคอนกรตีแข็งตวั 
คอ่ยถอดเหล็กคาํยนับา่ออก และถอดไมแ้บบ เพอืตกแตง่ผวิคอนกรตี เป็นอนัเสร็จ)
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH   

Line iD: @ChanCon   

Sales Contact : 061 647 0184 - 6   

No.      ราคาตะแกรงระบายนําแยกตามวสัด ุ ** ราคา บาท/เมตร/ชนิ
ลําดบั

ตะแกรงระบายนํ้ารอบสระว่ายนํ้า / ABS SwimmingPool Grating 25x100 30x100

1 ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type 550.- 650.-
(46 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 12.5mm. ร ุ่นมาตรฐาน, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

2 ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load 750.- 850.-
(38 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 15mm. ร ุ่นหนาพิเศษ, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงพลาสติคระบายนํ้าชนิดแขง็แรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating
3 ตะแกรงระบายนํ้าPP    สีเทา (สีปนูเปลือย Loft ) 650.- 650.-

( สิทธิบตัรเฉพาะ,  ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องร  ู15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)

4 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีดาํเงาพิเศษ  (Glossy Black) 800.- 800.-
5 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีผลิตพิเศษ (แดง นํ้าเงิน เหลือง ฯลฯ) 950.- 950.-

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผน่ตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงเหลก็แผน่เชื่อมสาํเรจ็รปูชุบกลัวาไนซก์นัสนิม HotDip Grating 

6 Steel Grating ช่องร  ู40x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 3mm 1,000 1,100

7 Steel Grating ช่องร  ู30x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 5mm 2,000 2,200

FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอรเ์สริมแรงทดแทนแสตนเลส   ตดัได้ทุกขนาด
8 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 25mm. แกนหนา 6.4mm. 1,750 2,100

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดาํ นํ้าเงิน, ทนสารเคมี สนิม)
9 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 38mm. แกนหนา 6.4mm. 2,750 3,300

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง  เทา  ทนสารเคมี สนิม)

Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 
ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสาํเรจ็รปู สแตนเลสฟลอรเ์ดรนเกรตติ้ง (เสริมคาน)

10x100cm 15x100cm
10 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Small 2,000 2,400

25x100cm 30x100cm
11 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Big Size 3,400 3,800

แผน่เกรตตงิตะแกรงระบายนํา ขนาดมาตรฐาน กวา้งxยาว (ซม.)  
ทกุตวัมสีตอ๊ค

พรอ้มสง่ !



วธิกีารเลอืกซอืตะแกรงระบายนํา  Grating Shopping Guidance Expert
วสัดตุะแกรง \ 
คณุสมบตั ิ

ขนาดที
มสีตอ๊ค

ระดบัราคา
 (บาท)

แชน่ําได ้
ไมเ่ป็นสนมิ

รถวงิ
ผา่นได?้

สงัตดั สงั
ทําพเิศษ

ความ
สวยงาม

รปูสนิคา้ สสีนั ความ
หรหูรา สวยงาม

1. ABS Plastic 

Grating ตะแกรง
พลาสตกิเอบเีอส

25x100cm.,  

30x100cm.     

สงู 2.5cm. 450 ‐700.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 150กก.

สงัทําและตดั
ปรับไมไ่ด ้ ใช ้
กบัสระโคง้ได ้

สขีาวครมี
เหมอืนใน
ทอ้งตลาด
ใชท้ัวไป

2. PP Platic Grating

 ตะแกรงราง
ระบายนํา
พลาสตกิพพีี

25x100cm.,  

30x100cm.    

สงู 3cm. 650 ‐ 950.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 200กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษ 
และนํามาวาง
ตอ่กนัได ้

สวยดดู ี
เหนยีวทน ไร ้
รอยตอ่ มี
เอกลัษณ์

3. Hdg. Steel 

Grating ตะแกรง
เหล็กแผน่เชอืม
ชุบกนัสนมิ

25x100cm.,  

30x100cm.  สงู
 2.5cm. หนา 3,

 5mm. 850‐2,000.‐

เหมาะใชใ้น
พนืทแีหง้      
รับนําหนักรถ
วงิผา่นได ้ 1.5 ‐ 25 ตนั

สงัผลติขนาด
พเิศษ ภายใน 

14‐21 วนั

เหล็กแผน่
เชอืม ชบุ
ฮอทดปิ สบี
รอนเ์งนิ

4. FRP Molded 

Grating ตะแกรง
ไฟเบอรก์ลา๊ส

150x400cm. 

สงู 2.5cm., 

3.8cm., 5cm. 1,600‐2,000

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 500กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษได ้
ภายใน 3 วนั

สวย ชอ่งรู
สเีหลยีม
จตรุัส มี
เอกลัษณ์

5. Stainless 304 

Grating ตะแกรงส
แตนเลสปมัเจาะรู

10, 15, 20, 25,

 30x100cm. สงู
 2.5cm. 2,000‐3,800

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 200กก.

สงัทําขนาด
ชอ่งร ูแบบ

พเิศษ  ภายใน 
 14 ‐ 21 วนั

หรหูรา สงา่
งาม เสรมิ
คณุคา่ทอียู่

 1. ตะแกรงพลาสตกิพพีเีกรตตงิ สทิธบิตัรเฉพาะ ไมม่ใีครเหมอืน แข็งแรง เหนยีวพเิศษ ชอ่งรเูล็ก กนัลนื ใชท้ดแทนตะแกรงรอบสระวา่ยนํารุน่เกา่ไดด้ ี

 2. ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส สงัตัดเป็นขนาดพเิศษไดภ้ายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม ่สวยงามดดู ีมเีอกลัษณ์ ทนแดด สารเคม ีใชท้ดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส 

 3. ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิ เลอืกวัสดเุกรดเอ ใชร้ะบบเชอืมหลอมเป็นเนอืเดยีวดว้ยระบบออโตเมตคิ CO2/MIG เคลอืบผวิกนัสนมิ 75 ไมครอน 

 4. ตะแกรงแสตนเลส 304 เลอืกวัสดหุนา 2มม. (หนาทสีดุในตลาด) เชอืมคานซพัพอรท์ดา้นลา่งหา่งทกุๆ 20 ซม. เพอืเสรมิความแข็งแกรง่ทัวแผน่
 5. ถา้ตอ้งการใหม้รีถวงิผา่นบนตะแกรง  เลอืกไดเ้พยีงวัสดเุดยีว คอืใช ้ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิเทา่นัน แตห่ากลกูคา้ตอ้งการเพยีงใชใ้นรอบบา้น  
หอ้งนํา ตลาดสด ทไีมม่รีถวงิผา่น  สามารถเลอืกตามงบประมาณและพนืทตีอ้งการใช ้

25x100, 30x100cm. H 3cm.

25x100, 30x100cm. H2.5cm.

25x100, 30x100cm. H 2.5cm.

150x400cm. H25,38,50mm.

5 sizes   H 2.5cm.



บริษทั แชนคอน จาํกดั   เลขท่ี 199   ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม. 10150     

Tel: 02 451 0780-1, 081 932 7894, 061 647 0184-6   Fax: 02 451 0786    < รหสัผูเ้สียภาษี  010-554-902-1705 >  
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(ซอยท่าขา้ม 21/1 ตรงขา้มเซ็นทรลัพระราม2  เขตบางขุนเทียน  ปากซอยมี HomePro, Big-C และ  Mc Donald)  

 

 

 
 

 
 
 

Order Instruction: คาํแนะนําในการสงัซือสนิคา้ เงือนไขการสง่สนิคา้ ขอใบเสนอราคา  
 

1. ราคาทนํีาเสนอทกุรายการตามใบเสนอราคา  เป็นราคารบัสนิคา้เองทคีลงัของบรษิทั ยงัไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพมิและคา่ขนสง่สนิคา้ (Price offered excluded VAT and Delivery) 

2. การขอใบเสนอราคา  ใหเ้ขา้เว็บไซท์   www.CHANCON.co.th  จากนนัเลือกสนิคา้ทตีอ้งการ

ขอราคา จะมใีบเสนอราคาขนึมาทหีน้าแรกเสมอ  ใหค้ลกิทใีบเสนอราคาหน้าเว็บไซท ์ เป็นการ 

Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File  เพือเซฟนํามาพมิพ์ในเครืองไดท้นัท ี

3. การขอดตูวัอยา่งหรือตดิตอ่สงัซือไดท้ ีบรษิทัแชนคอน โดยตรง(ไมม่สีาขาทอีนื) ตามทอียู:่ เลขท ี

199 ซอยทา่ขา้ม21/1 ถนนพระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150    

4. บรกิารสง่ฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบัยอดสงัซือ มากกวา่ 30,000 บาท    

หากยอดสงัซือตาํกวา่ ลูกคา้จะตอ้งประสานงานจดัเตรียมขนสง่มารบัสนิคา้ทบีรษิทั โดยตรง   หาก

ใหบ้รษิทัประสานงานและจดัเตรียมขนสง่พรอ้มคนยก จะมคีา่ใชจ้า่ย 2,000 บาท ตอ่รอบ 

5. กรณีชาํระเป็นเงนิสด ลูกคา้ตอ้งชาํระเงนิใหค้รบถว้นกอ่นเขา้รบัสนิคา้  โดยจา่ยเป็นเงนิสดทบีรษิทั 

หรือโอนผา่นบญัชีธนาคาร เชน่ SCB Easy Pay   แตห่ากจา่ยเป็นเช็ค จะตอ้งรอใหเ้ช็คเคลียร์

ผา่นเงนิโอนจากธนาคารโดยสมบรูณ์กอ่น จงึจะรบัสนิคา้ได ้ 
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