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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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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 ตะแกรงพลาสติกสําเร็จรูป
แขง็แรงพเิศษ เป็นสินค้ารุ่นท่ีขายดท่ีีสุดอันดบัหน่ึงของบริษทั  
ตะแกรงพลาสตคิสําเร็จรูปรุ่นมาตรฐาน สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน ไม่เหมือนใคร ขนาดช่อง 15x30mm. 

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

 

 
 

 
   ติดตั้งง่่ายนํ้าหนกัเบา 2 กิโลกรัม/แผน่ แต่ละแผน่มีตวัลอ็คสาํหรับเช่ือมต่อกบัแผน่อ่ืนๆได ้ในกรณีตอ้งการ
ใชเ้ป็นแผน่พ้ืนท่ีมีพืนท่ีใหญ่ๆ ท่ีตอ้งการความกวา้งมากกวา่ 30 cm. หรือความยาวมากกวา่ 100cm. แต่ละ
แผน่จะมีเข้ียวสลกัลอ็คตวัผูแ้ละตวัเมียสามารถนาํมาวางเรียงเขา้ล็อคต่อๆกนัไปไดอ้ยา่งแขง็แรงสวยงาม ใชเ้ป็นแผน่

ตะแกรงพลาสตคิ PP Size: 25x100cm. & 30x100cm. 
High: 30mm. Mesh(ช่องรู): 15x30mm. สมีาตรฐาน: สีเทา(Grey) 
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ปูพ้ืนสาํเร็จรูป เป็นแผน่พ้ืนอนามยั นํ้าหนกัเบา ไม่เกบ็กล่ิน ประหยดัเวลาในการติดตั้ง กนัล่ืน (Anti Slip) กนั
กระแทก (Impact Absorbent) ไม่เกบ็ฝุ่ นและส่ิงสกปรกฉีดทาํความสะอาดง่ายเพราะผวิเป็นพลาสติกมนั
เงา (Easy to Clean) ไม่มีนํ้าขงั (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นาํไฟฟ้า ป้องกนัไฟฟ้า
ดูด (Insulator)  
 

 
เป็นตะแกรงพลาสติคชนิดเหนียวแขง็แรงพิเศษ ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพิเศษ
เกรดAA ฉีดข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ยเทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาดใหญ่เพียงช้ินเดียว ทาํใหต้ะแกรงทั้งแผน่ไร้รอยต่อ 
แขง็แรงเหนียวทนทาน ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดินระบายนํ้าเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่น
มาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม ราคาประหยดั  
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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  

 

 



www.chancon.co.th   Tel.02 451 0780‐1    Line id: @GratingThai   Email: mkt@chancon.co.th 
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Special Size Cutting Plastic PP Grating 
แผ่นตะแกรงพลาสตกิปูพืน้สําเร็จรูปชนิดแขง็แรง
พเิศษ ขนาดมาตรฐาน กว้าง 30x100cm. (สามารถนํามาตัด
แบ่งเป็นขนาดพเิศษให้เข้ากับบ่ารางรับ ได้ท้ังหน้ากว้าง และหน้ายาว)  

        แผ่นตะแกรงพลาสติค #ตะแกรงเกรตติง้รุ่นใหม่ล่าสุด #ตะแกรงพลาสตกิระบายนํา้ล้น
รอบสระว่ายนํา้ #PlasticSwimmingPoolGratingPanel ของบริษทัแชนคอน 
เป็นตะแกรงรับนํ้าหนกัชนิดแขง็เหนียวพเิศษท่ีออกแบบอยา่งลงตวั มีสิทธิบตัรรับรองเฉพาะ
ไม่ซํ้ าแบบกบัใคร แขง็แรง ทนทาน เหมาะสาํหรับงานระบบทางเดินwalkway งาน
ตะแกรงระบายนํ้า ใหมี้ประสิทธิภาพของการระบายนํ้าสูงสุดแต่มีขนาดร่องเลก็สุด เพื่อ
สามารถนาํมาเป็นฐานรองกอ้นกรวด หินขนาดเลก็ ใชเ้ป็นฐานรองการจดัแต่งสวนไดอ้ยา่ง
กลมกลืนกบัธรรมชาติ  
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Width‐Cutting: การนําแผ่นตระแกรงพลาสตคิ ด้านหน้า
กว้าง 30ซม. (30x100cm.) มาตัดให้กว้างเล็กลง พอดกัีบบ่ารองรับ  
        ตะแกรงพลาสติคระบายนํ้า ขนาดกวา้งมาตรฐานคือ 30x100cm. สามารถนาํมาประยกุตต์ดั
เป็นขนาดมาตรฐานท่ีลงตวัปิดขอบพอดี ไดแ้ก่  
• ขนาด 20x100cm. (มีช่องรู 8 ช่อง ปิดขอบพอดี)  
• ขนาด 25x100cm. (มีช่องรู 10 ช่อง ปิดขอบพอดี)  

 
    กรณีท่ีลูกคา้ทาํบ่ารางนํ้าไวเ้สร็จแลว้ แต่เป็นความกวา้ง ท่ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซ้ือ 
ตะแกรงพลาสติคพพีีเกรตต้ิง ไปตดัใหพ้อดีกบัขนาดของรางนํ้าไดท้นัที เพราะเราออกแบบให ้สามารถตดัได ้
โดยใชแ้ผน่หินเจีย(ลูกหมู) ตดัไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว  
    ตะแกรงพลาสติคของบริษทัแชนคอน ถูกออกแบบใหส้ามารถตดัไดทุ้กจุด โดยท่ีความแขง็แรงทนทาน
ยงัคงเดิม แต่หลงัการตดัอาจไม่ปิดขอบเป็นแง่งๆได ้ตวัอยา่งท่ีลูกคา้นิยมนาํไปตดั เช่น กวา้ง 10cm., 

12cm., 15cm. 20cm. เป็นตน้ แต่ถา้ตอ้งการตดัดา้นยาว ใหปิ้ดขอบลงตวัพอดี  
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กรุณาอา้งอิงจากตารางรูปแสดงดา้นล่าง  
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Easy Cut Install: ติดตั้งง่่าย สั่งตดัใหเ้ขา้กบับ่ารางระบายนํ้าท่ีทาํไวแ้ลว้ได ้กรณีท่ีลูกคา้
ทาํบ่ารางนํ้าไวเ้สร็จแลว้ แต่เป็นความกวา้ง ท่ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถซ้ือ ตะแกรงพ
ลาสติคพีพเีกรตต้ิง ไปตดัใหพ้อดีกบัขนาดของรางนํ้าไดท้นัที โดยออกแบบใหส้ัง่ตดัทั้งจาก
หนา้กวา้งได ้ตามตอ้งการอยา่งลงตวั เช่น กวา้ง 10cm.,15cm, 20cm, 25cm, 

30cm หรือตดัจากดา้นยาวเป็นขนาด 34cm, 38cm, 42cm, 46cm. นํ้าหนกัของ
แผน่ตะแกรงระบายนํ้าพลาสติคสาํเร็จรูปเบามากเม่ือเทียบกบัตะแกรงรุ่นอ่ืนๆ อีกทั้งตดัได้
ง่ายๆโดยใชใ้บตดัหินเจีย(ลูกหมู)  
 

 
 

  Chancon Plastic PP Grating Quality Specifications  
      1. Patent Grating: สิทธิบตัร ผิวกนัลนื ฉีดขนึรูปเป็นชินเดียว โดยใชโ้มลดข์นาดใหญ่  

      2. Rustless Grating: ไมเ่ป็นสนิม ใชร้อบสระแช่นาํในพืนทีเปียกไดดี้  

      3. PP Grating: ใชว้สัดPุPเกรดA ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ ทนUV กนักระแทก  

      4. Small Holes: ชอ่งรูเลก็ 1.5 ซม. กนัสตัวเ์ลอืยคลาน วางหินกรวดดา้นบนได ้ 

      5. Easy Cut Install: ตดัง่าย ทงัดา้นกวา้งและยาวใหติ้ดตงัใหพ้อดกีบับา่รองรบั  

      6. Light Weight: นาํหนกัเบา 2.5 กก. เป็นฉนวนไมน่าํไฟฟา้  

      7. Lockable Grating: มีเขียวสลกัลอ็คระหวา่งแผ่น ใชเ้ป็นแผน่ปพืูนสาํเรจ็รูปไดดี้  

      8. Easy Clean: ผิวกนัลืนมนัเงา ไมเ่ก็บกลนิ ฉีดทาํความสะอาดง่าย  

      9. Colorful Grating: ตะแกรงสีสรรเลือกได ้เทา ดาํ นาํเงิน เหลอืง แดง เหลือง เขียว  

      10. Warranty 1 yr: รบัประกนัคณุภาพสินคา้ 1 ปี เคลอืบสารตา้นเชือรา 
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   การประยกุตใ์ชต้ะแกรงนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้า ท่ีมีความกวา้งประมาณ 80ซม. โดยใชเ้กรต
ต้ิงตะแกรงพลาสติคพีพ ี3 แผน่มาวางต่อเป็นหนา้กวา้ง แลว้โรยดว้ยหินกรวดทรายแม่นํ้า 
High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติคชนิดเหนียว
แขง็แรงพิเศษ ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพเิศษเกรดAA ฉีด
ข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ยเทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาดใหญ่เพยีงช้ินเดียว ทาํใหต้ะแกรงทั้งแผน่
ไร้รอยต่อ แขง็แรงเหนียวทนทาน ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดินระบายนํ้า
เพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม ราคาประหยดั  
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Length Cutting: การนําแผ่นตะแกรงพลาสตคิ ด้านหน้า
ยาว 100ซม. (30x100cm.) มาตัดให้เล็กลง พอดกัีบบ่ารองรับ 
ในกรณท่ีี บ่ารองรับรางระบายนํา้กว้างมากกว่า 30cm.  
 

        อีกวธีิหน่ึงท่ียมิทาํกนั คือ ใชห้นา้ยาว(100cm.) มาตดัแทน เป็นความกวา้งท่ีตอ้งการ 
เช่น ตดัใหพ้อดีกบับ่ารองรับท่ีกวา้ง 34, 38, 42, 46, 52 56, 60, 64 cm. etc. 

แต่หากนาํนาํส่วนท่ียาวมาตดัวางในบ่าลกัษณะน้ี จะมีขอ้เสียคือ ไม่สามารถรับนํ้าหนกัไดต้าม
มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้เหมาะสมท่ีจะใชใ้นกรณีท่ีนาํหินกรวดมาโรยหนา้ หรือวางกระถาง
ตน้ไมด้า้นบน วางส่ิงของตกแต่งบ่อนํ้าพดุา้นบน ไม่เหมาะท่ีจะใหเ้ป็นท่ีคนเดินผา่น เพราะ
หนา้กวา้งกวา่มาตรฐาน การรับแรงจะลดลงตามขนาดท่ีกวา้งข้ึน  
 

 
✓ รูปซา้ย ตดักวา้ง 46ซม.ปิดขอบสองขา้งพอดี     ✓ รูปขวา ตดัเป็นความกวา้ง 70 ซม. เปิดขอบเป็นแง่งๆอีกดา้นหน่ึง  
 
 
 
 

      ในรูป ใชต้ะแกรงพลาสติกพีพีเกรตต้ิง ยาว 1 เมตร มาตดั เหลือ 46ซม. ได ้2 แผน่ (92ซม. เหลือเศษ 8ซม.ท้ิง)  
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✓ การวางตะแกรงพลาสติคระบายนํ้ าขวางตามแนวยาวของร่องระบายนํ้ า 1 เมตร แต่ตอ้งมีการใส่คานเหลก็ซพัพอร์ตรองรับดา้นล่าง เพื่อไม่ให้
ตะแกรงแอ่นงอ และสามารถรับแรงคนเดินผา่นไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 
 
 

 
✓ การตดัแผน่ตะแกรงระบายนํ้ าเป็นรูปร่องรูตรงกลางเพ้ืนใชเ้ป็นตวัห่อหุม้ตน้ไม ้กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนตน้ไม ้Tree Guard Grating 
Paver Frame Cover  
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✓ การตดัแผน่ตะแกรงระบายนํ้ าเป็นรูปวงกลม ใชแ้ทนฝาบ่อทรงกลม สามารถใชเ้ป็นท่ีระบายนํ้าและวางหินกรวดดา้นบนได ้ 
 
 

      
 

✓ การตดัแผน่ตะแกรงระบายนํ้ าเป็นรูปวงกลม ใชเ้ป็นแผน่สกรีนกรองเยือ่เมมเบรนของจุลินทรีย ์หรือแผน่หมุนชีวภาพ ในระบบบาํบดันํ้ าเสีย 
Rotating Biological Contractors  
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Plastic Grating Panel 

Project Reference 

ตวัอย่างผลงานจากลูกค้าและ

ไอเดยีการประยุกต์ใช้ ตะแกรง

พลาสตกิระบายนํา้สําเร็จรูป   
 

งานติดตั้ง Plastic PP Grating Panel ใน
ตลาดสด ฟู๊ ดวลิล่า ตลาดรามคาํแหง ตลาดนดั โรงเรียน 
โรงอาหาร รอบสนามฟุตบอล ฯลฯ  
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        สีมาตรฐานไดแ้ก่ สีเทาอ่อน (Grey Color) เป็นโทนสีธรรมชาติ Earth color 

Tone ท่ีออกแบบมาใหเ้ขา้กบัธรรมชาติมากท่ีสุด กลมกลืนคลา้ยคลึงกบัสีปูนคอนกรีต 

หรือสีลอ๊ฟต ์(loft classic color) เป็นสีท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด ใชเ้ป็นตะแกรง

ระบายนํ้าเขา้กบัทุกโทนสี  
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        ขนาดมาตรฐานทัว่ไปของ Plastic Grating มีหนา้กวา้งตั้งแต่ 25cm และ 

30cm สามารถนาํไปใชไ้ดท้ั้งกรอบรางส่ีเหล่ียมหรือสระวา่ยนํ้ารูปทรงโคง้มน(free 

form gutter) นอกจากนั้นยงัสามารถนาํไปใชแ้ทนตะแกรงเหลก็ เพ่ือระบายนํ้ารอบ

บา้น ปูพื้น ฟาร์มสตัว ์พื้นทางเดิน ฟุตบาท โดยไม่มีขอ้จาํกดั  
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        ตะแกรงระบายนํ้าพลาสติครุ่นใหม่ คุณภาพสูงชนิดเหนียวแขง็แรงพเิศษ ออกแบบมา

ใหใ้ชไ้ดดี้ใน ตลาดนดั ตลาดสด สระวา่ยนํ้า โรงอาหาร สนามฟุตบอล หรือโดยเฉพาะพื้นท่ี

เปียกช้ืน ทดแทนเหลก็ เพราะไม่เป็นสนิมตลอดอายกุารใชง้าน บาํรุงรักษาง่าย ผิวมนัแวววาว

ไม่เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคเพยีงใชน้ํ้าฉีดกส็ามารถชะลา้งส่ิงสกปรกออกไดอ้ยา่งง่ายดาย 

พื้นผวิดา้นบนออกแบบเป็นรอยหยกัใหก้นัล่ืน รับนํ้าหนกัคนเดินผา่นไดดี้  
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งานตดิตั้งตะแกรงพลาสติกรางระบายนํา้ PP Plastic 
Grating Panel คอนโด ไลฟ์ แอท ลาดพร้าว 18: Life 
Condo @Ladprao18 
        ติดตั้งตะแกรงพลาสติค PP รอบสระวา่ยนํ้ า ออกแบบใหมี้การปลูกตน้ไมบ้นดาดฟ้า มีกรวดหินโรยบนแผน่

ตะแกรง และลกัษณะพื้นท่ีเป็นแบบยกระดบัทางเดินใหสู้งข้ึน จากภาพแสดงใหเ้ห็นโครงสร้างเหลก็รองรับแผน่ตะแกรง

ไดท้ั้งแบบแนวกวา้งและแนวยาวของแผน่ แต่ละแผน่จะปูแลว้ลอ็คกนัเองดว้ยตวัเลอ็คท่ีออกแบบมาทั้งส่ีดา้น มีการตดัเขา้

มุมใหพ้อดีในแต่ละพ้ืนท่ี เปิดช่องใหต้น้ไมโ้ผล่ข้ึนมาได ้เป็นงานจดัสวนตกแต่งรอบสระวา่ยนํ้ าในโครงการ เน่ืองจาก

ออกแบบใหใ้ชว้สัดุ PP เกรดสูงชนิดแขง็เหนียวพิเศษ ทาํใหส้ามารถทนแสงแดดยวู ีและรับนํ้าหนกัไดดี้  
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#ตะแกรงเกรตต้ิงรุ่นใหม่ล่าสุด #ตะแกรงพลาสติกระบายนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้า 

#PlasticSwimmingPoolGratingPanel  
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งานตดิตังแผ่นพนืตะแกรงเกรตตงิพลาสตคิ PP 

Plastic Grating Panel ในโรงงานอุตสาหกรรม ทงัภายใน

ส่วนพนืทกีารผลิตใกล้เคร ืองจักร  บอ่บาํบดันาํเสีย และบร ิเวณรอบอาคารโรงงาน 
        การใชแ้ผน่ตะแกรงพลาสติคทาํเป็นแผน่ปูพ้ืนทางเดินยกระดบัในร่องระบายนํ้า โดยทาํโครง

เหลก็เป็นคานรองรับซพัพอร์ตใหแ้ผน่พลาสติคสามารถรับนํ้าหนกัคนงาน ในโรงงานเหยยีบหรือเดิน

ผา่นในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งลงไปบาํรุงรักษาได ้ในรูปความกวา้งของร่องทางเดิน 120 ซม.จึงใชแ้ผน่

ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรตต้ิง 4 แผน่มาวางต่อกนั โดยมีคานรองรับดา้นล่าง ห่างทุกๆ 40‐50 ซม.  

 
       อีกวิธีหน่ึงท่ียมิทาํกนั คือ ใชห้นา้ยาว(100cm.) มาตดัแทน เป็นความกวา้งท่ีตอ้งการ 

เช่น ตดัใหพ้อดีกบับ่ารองรับท่ีกวา้ง 34, 38, 42, 46, 52 56, 60, 64 cm. etc. 
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แต่หากนาํนาํส่วนท่ียาวมาตดัวางในบ่าลกัษณะน้ี จะมีขอ้เสียคือ ไม่สามารถรับนํ้าหนกัไดต้าม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้เหมาะสมท่ีจะใชใ้นกรณีท่ีนาํหินกรวดมาโรยหนา้ หรือวางกระถาง

ตน้ไมด้า้นบน วางส่ิงของตกแต่งบ่อนํ้าพดุา้นบน ไม่เหมาะท่ีจะใหเ้ป็นท่ีคนเดินผา่น เพราะ

หนา้กวา้งกวา่มาตรฐาน การรับแรงจะลดลงตามขนาดท่ีกวา้งข้ึน  

 
      ในรูป ใชต้ะแกรงพลาสติกพีพเีกรตต้ิง ยาว 1 เมตร มาตดั เหลือ 46ซม. ได ้2 แผน่ 

(92ซม. เหลือเศษ 8ซม.ท้ิง)  
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      ใชต้ะแกรงพลาสติกพพีเีกรตต้ิง ยาว 30x100cm มาวางต่อกนัสองแผน่ ทาํเป็น

ทางเดินเซอร์วิสบนหลงัคา กวา้ง 60ซม.  
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ติดตั้งแผน่พื้นตะแกรงเกรตต้ิงพลาสติค PP 
Plastic Grating Panel สีดาํมนัวาวดูลํ้า
ค่า ใชเ้ป็นแผน่พ้ืนทางเดิน จดังานนิทรรศการแสดงสินคา้  
        ใชแ้ผน่ตะแกรงเกรตต้ิงพลาสติคสีดาํ ใหดู้ขรึมเรียบง่าย เพ่ิมมูลคา่สินคา้ท่ีนาํมาแสดง

โชว ์แต่ละแผน่ตะแกรงสามารถลอ็คเขา้ดว้ยกนัเป็นผนืเดียวไม่ขยบั เป็นตะแกรงพลาสติค

ชนิดเหนียวแขง็แรงพเิศษ ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพเิศษ

เกรดAA ฉีดข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ยเทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาดใหญ่เพยีงช้ินเดียว ทาํให้

ตะแกรงทั้งแผน่ไร้รอยต่อ แขง็แรงเหนียวทนทาน นํ้าหนกัเบา 2.5 กิโลกรัม/แผน่ แต่ละแผน่

มีตวัลอ็คสาํหรับเช่ือมต่อกบัแผน่อ่ืนๆได ้ท่ีสาํคญัคือติดตั้งและถอดประกอบเคล่ือนยา้ยได้

อยา่งง่ายดาย  
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ปฏิวตัติะแกรงนํา้ล้นรอบสระว่ายนํา้รูปแบบ

เก่า  ๆด้วยตะแกรงระบายนํา้พลาสตคิสําเร็จรูป

ชนิดเหนียวพเิศษ แขง็แรง ทนทานกว่า  
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        การประยกุตใ์ชต้ะแกรงนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้า ท่ีมีความกวา้งประมาณ 80ซม. โดยใช้
เกรตต้ิงตะแกรงพลาสติคพพี ี3 แผน่มาวางต่อเป็นหนา้กวา้ง แลว้โรยดว้ยหินกรวดทรายแม่นํ้า 
High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติคชนิดเหนียว
แขง็แรงพิเศษ ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพเิศษเกรดAA ฉีด
ข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกนัดว้ยเทคโนโลยใีชโ้มลดข์นาดใหญ่เพยีงช้ินเดียว ทาํใหต้ะแกรงทั้งแผน่
ไร้รอยต่อ แขง็แรงเหนียวทนทาน ขายดีอนัดบัหน่ึงในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดินระบายนํ้า
เพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม ราคาประหยดั  

 
 
 
 
        Replacing Swimming Pool Grating: ออกแบบใชง้านทดแทนตะแกรง
สระวา่ยนํ้ารูปแบบเก่า ใชเ้ป็นตะแกรงนํ้าลน้รอบสระวา่ยนํ้ารุ่นเก่า หรือใชเ้ป็นตะแกรงระบาย
นํ้ารอบโรงงาน แผน่ปูพื้นทางเดิน แผน่พลาสติกอเนกประสงค ์ปูรองรับสินคา้จากสายพาน
ลาํเลียง พ้ืนท่ีกนัล่ืน กนักระแทก พื้นอนามยั พื้นทางเดินใหห้ญา้ข้ึนแซมได ้พื้นท่ีท่ีตอ้งการ
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ความสะอาด และการประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการไดทุ้กพื้นท่ีโดยไม่มีขอ้จาํกดั #เกรตต้ิง
พลาสติกระบายนํ้าลน้รอบขอบสระวา่ยนํ้าสาํเร็จรูป 
#SwimmingPoolOverflowGrating #ตะแกรงระบายนํ้าลน้โรยกรวดหิน  

 
        Small hole mesh preventing Dangerous Reptile: เป็นตะแกรง
ร่องรูช่องเรียวเลก็ ผิวกนัล่ืน ขนาดของรูตะแกรง(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. เลก็
กกวา่ตะแกรงระบายนํ้าลน้รอบสระทัว่ไป จึงใชเ้ป็นตะแกรงฐานวางกรวดหินในงานจดัสวน
บ่อนํ้าพไุดดี้ท่ีตอ้งการระบายนํ้าไดเ้ร็ว หรือใชเ้พือ่ดกักรองกนั หนู งู สตัวน์าํเช้ือโรค ขยะใบไม ้
ไดดี้ พื้นผวิออกแบบใหก้นัล่ืนเฉพาะ หรือใชเ้ป็นแผน่พื้นกรงปศุสตัว ์แผน่ตะแกรงนํ้าลน้รอบ
สระ รอบโรงงานท่ีเปียกช้ืน เนน้ความสะอาดในพ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการใหมี้สนิมไดดี้ หรือใชใ้น
หอ้งครัว โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนดั ฯลฯ  
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        High Quality Poly Propylene Plastic: เป็นตะแกรงพลาสติคชนิดเหนียวแขง็แรง
พิเศษ ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด PolyPropylene (PP) คดัพเิศษเกรดAA มีผวิแขง็แรงเหนียวพิเศษ 
ทนทานต่อการขีดข่วน คงตวัไม่เสียรูปง่าย เป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดีมาก นํ้าหนกัเบา ไม่เก็บกล่ิน ขายดีอนัดบัหน่ึง
ในกลุ่มสินคา้ตะแกรงทางเดินระบายนํ้าเพราะไม่เป็นสนิม โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานสีปูนเปลือยลอฟทส์วยงาม 
ราคาประหยดั  
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 ใชไ้ดดี้ในพ้ืนท่ีเปียก ตอ้งการความสะอาดหา้มมีสนิม ออกแบบใหใ้ชใ้นงานวางแท่นเคร่ืองจกัร เป็นแผน่ปู
พ้ืนทางเดินกนัล่ืน ยกระดบัทางเดินใหสู้งข้ึน รองหญา้เทียมเพือ่ใหร้ะบายนํ้าไดเ้ร็ว แช่ในนํ้าบ่อปลา หรือสระ
วา่ยนํ้าเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม แช่ในนํ้ าไดไ้ม่เป็นสนิม มีการใส่สารป้องกนัเช้ือรา และป้องกนัรัง
แสงยวู ีใชเ้ป็นฝารางรอบบ่อนํ้ าพ ุมีรูเลก็จึงสามารถวางกอ้นกรวดหินดา้นบนในงานจดัสวน  
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ใหม่ ! ทดแทนรูปแบบเดมิของตะแกรงระบายนํา้ล้นรอบสระว่ายนํา้ New modern 

Plastic SwimmingPool Overflow Drainage Grating  
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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 >  

                                               E-mail: mkt@chancon.co.th       Line id: @ChanCon      www.CHANCON.co.th 
 

Line: @ChanCon

บริษทั แชนคอน จาํกดั / บริษทั เกรตติงไทย จํากดั  www.ChanCon.co.th  

(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 ้ 

 
 

E‐Mail: mkt@chancon.co.th Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6
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