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Description

ลําด ับ

รายการ

่ /เมตร
ราคาปลีก-สง
Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

FRP Stair Tread Nosing Cover , Anti‐SlipSheet

Food Vinyl Resin Grade, Sand Coated Surface

แผ่นปิ ดจมูกบ ันได แผ่นปูพนปิ
ื ดผิวก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส ไวนิลฟู๊ดเกรด ผิวเม็ดทรายก ันลืน

้ ําหร ับปิ ดเฉพาะจมูกบ ันได
แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิว ใชส
1a Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร
1b Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร
2a Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร
2b Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จมูกบ ันไดไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร
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5 Stair Cover Width 345mm Nose 55mm Thick 4.0 mm (แผงครอบบ ันได)

1,000

4,000 3,800

้ ิ ดทงจมู
แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบ ันได ใชป
ั
กและแผ่นด้านบนบ ันได
3 Stair Cover Width 250mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบ ันได)
2,500
4 Stair Cover Width 300mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบ ันได)
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3,500

Qty 1-50ม. Qty > 50ม.
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แผ่นปูพนปิ
ื ดผิวก ันลืน (สงต
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FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm
FRP Sheet Cover Thick 4mm

้ ิ ดผิวรองพืนก ันลืน ไม่มจ
ใชป
ี มูกบ ันได
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 50 mm.
600
580
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 100 mm.
1,200
1,150
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 150 mm.
1,800
1,700
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 200 mm.
2,400
2,300
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 250 mm.
3,000
2,900
แผ่นก ันลืนหน้ากว้าง 300 mm.
3,600
3,500

12 FRP Sheet Cover Thick 4mm Price/Sqm. (ราคา ต่อ ตารางเมตร)
13 FRP Sheet Cover Thick 4mm. แผ่นมาตรฐาน 1400x4000mm.

12,000
42,000

หมายเหตุ: กรณีส งตั
ั ด เป็ นขนาดพิเ ศษ คิด ค่าตัด เพิม 15% จากยอดรวมทังหมด
คุณสมบ ัติของแผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิวแผงครอบบ ันไดก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส
1) ใช ้สําหรับปิ ดคลุมแผ่นขันบันได ช่วยป้ องกันการลืนไถลหกล ้ม เสริมความแข็งแรงและเพิมคุณค่าพืนบันได ้ให ้สวยงาม
2) สังผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได ้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค ้าได ้ทันทีภายใน 2‐3 วัน / Delivery in 2‐3 days
3) ไม่เป็ นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช ้งาน ทนสารเคมี และความร ้อนได ้ดีมาก / Corrosion Chimical Resistance
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www.chancon.co.th

Line id: @GratingThai

Tel. 02 451 0780‐1, 061 647 0184‐6 email: mkt@chancon.co.th

แผ่ นครอบบันได Stair Cover ใช้ ปิดทั้งจมูกและแผ่ นด้ านบนบันได

www.chancon.co.th

Line id: @GratingThai

Tel. 02 451 0780‐1, 061 647 0184‐6 email: mkt@chancon.co.th

FRP Non‐slip Anti‐Skid Sand Surface Sheet แผ่ นปูพืน
้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส

FRP Outdoor Non‐slip Sand Surface Sheet Floor แผ่นปูพ้นื กันลื่นไฟเบอร์กล๊าส ใช้เป็ นแผ่นปิ ดผิวรองพื้นกันลื่นไม่มีจมูกบันได
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เหมาะทั้งภายในและภายนอกอาคารทนทุกสภาพแวดล้ อม FRP HEAVY DUTY STAIR
TREAD NOSING STEP COVER PROTECTOR : FRP FIBREGLASS ANTI‐SLIP GRITTED SOLID
PLATE FLAT SHEETING FLOOR
แผ่นครอบปิ ดจมูกบันไดกันลื่นหรื อแผ่นปิ ดผิวทางเดินกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง มีน้ าํ หนักเบา
แข็งแรงทนทาน สําหรับใช้เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน มีลกั ษณะสะท้อนแสง สี เหลือง จึงทําให้เห็นได้
ชัดเจน ทั้งกลางวัน และ กลางคืน วัสดุแข็งแรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายุการใช้งานกว่า 30 ปี พื้นผิว
และเนื้อวัสดุไฟเบอร์กล๊าสมีความเหนียวและเป็ นเม็ดทรายหยาบเพื่อให้กนั ลื่นหกล้ม แม้ใช้ในพื้นโรงงานที่เปี ยกชื้น
หรื อมีน้ าํ มันหล่อลื่นอยู่ ก็ยงั ไม่ลื่นหกล้ม เป็ นวัสดุที่ออกแบบมากันลื่นแข็งแรงทนทานชนิดปลอดภัยสู ง
ติดตั้งได้ ง่าย โดยหากติดบนพื้นผิวเรี ยบ เช่น แผ่นเหล็กเช็คเกอร์เพลทหรื ออลูมิเนียมตาไก่(Checker Plate)
หรื อ ติดตั้งบนผิวของพื้นปูนฉาบเรี ยบ สามารถใช้กาวยางหรื อซิ ลิโคนติดตั้งได้
แต่หาก แผ่นพื้นเป็ นช่องรู เช่น ขั้นตะแกรงบันไดโลหะ หรื อแผ่นพื้นตะแกรงเหล็กเจาะรู ตะแกรงเหล็กไวร์เมช
(Wire Mesh) ติดตั้งง่ายๆโดยเจาะแล้วยึดสกรู น๊อตได้ทนั ที

คุณสมบัตพิ เิ ศษของ แผ่ นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส
แผ่ นปิ ดผิวปูพืน้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส FRP non-skid Gritted Flat
Sheeting Plate - Stair Tread Nosing Step Cover Properties
Outdoor Heavy Duty anti slip FRP Stair Tread Nosing Gritted Sheeting flat solid
plate floor Specification คุณสมบัติของ แผ่นกันลื่นปิ ดผิวทางเดิน แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันได

กันลื่นเรื องแสงไฟเบอร์กล๊าส รุ่ นเฮฟวีด่ ิวตี้
1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector (แผ่ นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันได) : มี
ให้เลือกใช้สองแบบ คือ ปิ ดคลุมเฉพาะส่ วนของจมูกบันไดเท่านั้น(Nosing Cover) หรื อปิ ดคลุมจมูกบันไดรวมถึง
ลูกนอนขั้นบันได(Stair Cover) ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริ มความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรง
ปลอดภัยสวยงาม

www.chancon.co.th

Line id: @GratingThai

Tel. 02 451 0780‐1, 061 647 0184‐6 email: mkt@chancon.co.th

2. FRP Anti‐Slip Gritted Plate Sheeting (แผ่ นปูพืน้ ปิ ดผิวกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส) เป็ นแผ่นปิ ดผิวกัน
ลื่น แผ่นเต็มใหญ่สุดขนาด 1.4x4.0 เมตร สัง่ ตัดได้ตามขนาดพื้นที่ที่ตอ้ งการกันลื่น ทางเดิน หน้าแท่นวางเครื่ องจักร
พื้นผิวที่มีความมันเงาหรื อบริ เวณที่เปี ยกชื้น ย่อมมีความเสี่ ยงสู งที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นห้องนํ้าเป็ น
สถานที่ที่ตอ้ งเปี ยกนํ้าอยูเ่ สมอๆ ต้านเชื้อราและแบคทีเรี ย เช่น ตัดเป็ นขนาด

10x100cm., 15x200cm., 20x400cm.,

25x140cm, 50x140cm. or 100x140cm., etc.

3. Sand Coated Surface: ผิวเคลือ บเม็ด ทรายละเอีย ดป้ อ งกัน การกัน ลืนไถลหกล้ม anti‐slip ผิวไม่
ลื่นแม้เปี ยกนํ้าหรื อนํ้ามัน ตลอดอายุการใช้งาน ถูกพัฒนาสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรี ย ์ ยับยั้ง
การเติบโตของแบคทีเรี ยบนพื้นผิวของตะแกรง

รวมไปถึงสารกัดกร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่ องดื่ม แนะนําให้ใช้สาํ หรับพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงจากการเกิดไฟ ทํามาจากเรซิ่ นที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอตั ราการเกิด
ประกายไฟตํ่า เหมาะสําหรับอุโมงค์ นอกชายฝั่ง ขนส่ งมวลชน และพื้นที่ปิดอื่นๆ
4. Standard Color: Grey and Yellow or special color order (สี เทาจมูกเหลืองเป็ นสี
มาตรฐาน) สี อื่นๆสามารถสัง่ ทําได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ โปรดสอบถามเพิ่มเติม
5. Standard Length 4 Meters: Cut to any size (Tailor made) สามารถสัง่ ตัดได้ทุกขนาด
เพื่อให้เข้ากับขนาดของพื้นที่ หรื อขั้นบันไดเดิมที่มีอยู่ สัง่ ตัดขนาดที่ตอ้ งการตามความกว้างยาวของขั้นบันได เช่น
50cm, 70cm. or 100cm.
6. Easy to Installation and good look: ติด ตังง่าย นําหนัก เบา ใช้สาํ หรับปิ ดคลุมแผ่นขั้นบันได ช่วย
ป้องกันการลื่นไถลหกล้ม สามารถดัดโค้งให้เข้ากับผิวเรี ยบหรื อพื้นผิวโก่งงอ เช่นสะพานโค้ง ช่วยเสริ มความแข็งแรงและ
เพิ่มคุณค่าพื้นบันได หรื อพื้นทางเดินให้ดูดีสวยงาม วิธีติดตั้ง หากเป็ นพื้นปูนหรื อพื้นผิวเรี ยบ สามารถใช้กาวยางติดตั้งได้
แต่หากเป็ นบันไดโลหะหรื อพื้นเป็ นช่องรู ตะแกรง สามารถเจาะแล้วยึดสกรู น๊อตได้
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7. Corrosion chemical Resistance: ไม่เ ป็ นสนิม ผุก ร่อ นตลอดอายุก ารใช้งาน ทนสารเคมี และความ
ร้อนได้ดีมาก ทนต่อสารทําละลาย โดดเด่นทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการสึ กกร่ อน สามารถอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นกรดสู ง เช่น นํ้ามัน นํ้ามันเครื่ อง กรด ได้อย่างดีเยีย่ ม เหมาะสําหรับใช้งานในสภาวะที่ตอ้ งการความ
ทนทานสู ง โรงงานผลิตที่มีสารเคมีระเหย ในพื้นที่การทํางานในทะเลหรื อตามแนวชายฝั่ง
8. Food Vinyl Resing Grade: ทํามาจากเรซินไวนิล คุณภาพสูงสุด ที่ถูกคิดค้นมาจากสู ตรพิเศษเพื่อให้
สามารถใช้ในโรงงานอาหาร ไม่เป็ นพิษกับสิ่ งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่กนั การกัดกร่ อนที่มกั จะพบเจอในอุตสาหกรรม
เคมี

และการจัดการนํ้าเสี ย

เพื่อป้องกันการกัดกร่ อนในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนสู งเกินกว่าที่แผ่นครอบ

Fiberglass ทัว่ ๆไปสามารถทนได้
9. Delivery in 2‐3 days : มีส ต๊อ คพร้อ มขาย รุ่ นมาตรฐานสามารถรับสิ นค้าได้ทนั ที แต่ถา้ เป็ นขนาดสัง่ ตัดสัง่
ผลิต สามารถรับสิ นค้าได้ภายใน 2‐3 วัน
10) ความหมายของแผ่ นจมูก แผ่ นครอบบันได และแผงกันลื่น : Nosing Cover ใช้ สําหรับปิ ดเฉพาะจมูก

บันได || Stair Cover ใช้ ปิดทั้งจมูกและแผ่ นด้ านบนบันได || Sheet Cover ใช้ เป็ นแผ่ นปิ ดผิวรองพืน้
กันลื่น ไม่ มีจมูก
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DIMENSION AND APPLICATION OF FRP STAIR
T READ NOSING STEP C OVER : FRP F IBRE G LASS
ANTI -SLIP G RITTED SHEETING F LOOR
สเปคขนาด แผ่ นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันไดรุ่ นรับแรงเสี ย ด
สี สูง แผ่ นปูพื้นปิ ดผิวกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าสเฮฟวี่ดิวตี้
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector

1.Nosing Cover 50 x 25 mm. Thick 3.2 mm.

จมูกบันไดไฟเบอร์
ขนาด 50 x 25 มม.
หนา 3.2 มม.
วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลืน
Y

แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิว> ใชส้ าํ หรับปิ ดเฉพาะจมูกบันได (ผิวเม็ดทรายป้ องกันการหกล ้ม)

CHANCON CO., LTD. No. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
Tel:024510780-1 Fax:024510786 Email: MKT@CHANCON.CO.TH Line: @iChancon www.CHANCON.co.th
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector

2.Nosing Cover 70 x 30 mm. Thick 4 mm.

จมูกบันไดไฟเบอร์
ขนาด 50 x 25 มม.
หนา 3.2 มม.
วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลืน
Y

แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิว> ใชส้ าํ หรับปิ ดเฉพาะจมูกบันได (ผิวเม็ดทรายป้ องกันการหกล ้ม)

CHANCON CO., LTD. No. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
Tel:024510780-1 Fax:024510786 Email: MKT@CHANCON.CO.TH Line: @iChancon www.CHANCON.co.th
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector
3. Stair Cover Width 250 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm.
แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได

ขนาด 250 x 40 มม.
หนา 3.2 มม.
วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลืน
Y

(แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได ใชปิ้ ดทัง> จมูกและแผ่นด ้านบนบันได)
CHANCON CO., LTD. No. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
Tel:024510780-1 Fax:024510786 Email: MKT@CHANCON.CO.TH Line: @iChancon www.CHANCON.co.th

6/15

www.chancon.co.th

Line id: @GratingThai

Page 77 of 95

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector
4. Stair Cover Width 300 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm.
แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได

ขนาด 300 x 40 มม.
หนา 3.2 มม.
วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลืน
Y

(แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได ใชปิ้ ดทัง> จมูกและแผ่นด ้านบนบันได)
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector
5. Stair Cover Width 345 mm. Nose 55 mm. Thick 4.0 mm.
แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได

ขนาด 345 x 55 มม.
หนา 4 มม.
วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลืน
Y

(แผ่นปิ ดจมูกและแผ่นลูกนอนบันได ใชปิ้ ดทัง> จมูกและแผ่นด ้านบนบันได)
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FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 50 mm.

6. แผ่นปูก ันลืน
4 หนา 4 mm., หน้ากว้าง 50 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
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FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 100 mm.

7. แผ่นปูก ันลืน
4 หนา 4 mm., หน้ากว้าง 100 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
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FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 200 mm.

8. แผ่นปูก ันลืน
4 หนา 4 mm., หน้ากว้าง 200 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
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FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 350 mm.

9. แผ่นปูก ันลืน
4 หนา 4 mm., หน้ากว้าง 350 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
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FRP Sheet Cover Thick 4 mm. : 1 Sqm.

13. แผ่นปูก ันลืน
4 หนา 4 mm., ขนาด 1 ตรม.

1000 mm.

1000 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
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14. FRP Sheet Cover Thick 4 mm.

Standard Size : 1400 x 4000 mm.

4000 mm.

1400 mm.

้ นแผ่นปิ ดผิวรองพืน
> กันลืน
Y ไม่มจ
ี มูกบันได
แผ่นปูพน
ื> กันลืน
Y ไฟเบอร์กล๊าสใชเป็
CHANCON CO., LTD. No. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
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H OW TO INSTALLATION OF FRP STAIR T READ
ABRASIVE NOSING STEP C OVER
วิธีการติดตั้ง แผ่ นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส แผ่ นปิ ด
จมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันไดเหล็กกันลื่นเรื องแสง

วิธีการติดตั้งแผ่นปูพ้ืนกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส หรื อแผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดเหล็ก ขึ้นอยูก่ บั พื้นผิว
ว่าเป็ นแผ่นขั้นบันไดเหล็ก แผ่นไม้ พลาสติค กระเบื้องเซรามิค หรื อพื้นปูนคอนกรี ต เป็ นผิวแบบเรี ยบหรื อ
ขรุ ขระหรื อมีช่องรู เช่นเป็ นตะแกรงขั้นบันได โดยหากเป็ นพื้นปูนหรื อพื้นผิวเรี ยบ สามารถใช้กาวยาแนวหรื อ
ปูนคอนกรี ตติดตั้งได้ แต่หากเป็ นขั้นบันไดโลหะหรื อพื้นเป็ นช่องรู ตะแกรง สามารถเจาะแล้วยิงด้วยรี เว็ตหรื อ
ยึดสกรู น๊อตได้ โดยทัว่ ไปแล้ว สามารถเลือกวิธีการยึดแผ่นกันลื่นกับพื้นหรื อขั้นบันได ได้ดงั นี้
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1. การเจาะแผ่ นกันลื่นปิ ดจมูกครอบบันไดไฟเบอร์ กล๊าส โดยฝังพุกขันยึด
ด้ วยสกรูน็อต Screw Bolt-Nut Steel Grate Lock Fixing Method
Our anti-slip step covers, plates, treads and walkway panels
provide slip-resistance and durability on surfaces such as inclines,
ramps, and stairs. แผ่นกันลื่นปิ ดผิวปูพ้ืนเทปตีเส้นเรื องแสงกั้นเขตจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ
บันได ใช้ติดผิวเพื่อกันลื่นในทุกพื้นที่ เช่น บันได ทางขึ้นลงลาดชัน ทางเดินระหว่างตึกที่มีโอกาสลื่น
ล้ม พื้นที่ทางเดินเปี ยกชื้นบ่อยๆ ในห้องนํ้า ในสวนกันลื่นภายนอก

- Can be walked on immediately with minimal lost time and work
stoppages แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทนั ที สําเร็ จรู ป หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ดี
ทันที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอ เนื่องจากสี และแผ่นทําสําเร็ จจากโรงงาน
www.chancon.co.th
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- Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and
steps. นํ้าหนักเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซน์ออกแบบมาลงตัวกับทุกงานสถาปั ตยกรรม
- Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผ่น
ครอบบันไดไฟเบอร์กลาส ถือเป็ นวัสดุที่แข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดล้อมสู งสุ ด ไม่วา่ จะแช่น้ าํ ทะเล พื้นที่มี
สารเคมีกดั กร่ อน ไม่ผกุ ร่ อน บวมนํ้า ยึดหรื อหดตัว เหมือนเทปกันลื่น ยางหรื อวัสดุอื่นใด
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2. การยึดติดแผ่ นปูพืน้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส ด้ วยปูนกาวซีเมนต์ FRP
Anti-Slip Gritted Plate Sheeting Installation
การยึดติดแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส โดยใช้ปูนกาว หรื อ กาวซีเมนต์ โดยคุณสมบัติของกาวซีเมนต์และปูนกาว จะผสมสารยึด
เกาะ ซึ่งมีหน้าที่ยดึ ประสานระหว่างพื้นผิวกับแผ่นกันลื่นได้ดีมาก ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ)
และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรื อ ปูนดําในการปู ไม่
จําเป็ นต้องนํากระเบื้องแช่น้ าํ ก่อนการปู

เริ่ มจากออกแบบ ตําแหน่งที่ติดแผ่นกันลื่นให้สวยงามลงตัว แล้วเริ่ มติดปูนกาวระหว่างแผ่นกันลื่นกับพื้น จากนั้นรอแผ่น
กันลื่นแห้งสนิท ให้ใช้เทปกระดาษกาวติดก่อนเคลือบปูพ้นื รอบๆ เพื่อป้องกันคราบปูนเลอะเทอะสกปรก
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ตกแต่งพื้นผิวด้วยการขัดมันโดยทําเป็ นพื้นล๊อฟท์ แต่ไม่ลื่นโดยใช้แผ่นปูพ้ืนกันลื่น สลับเว้นระยะเพื้อให้มีความ
สวยงามและปลอดภัยกันลื่นได้ดี
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Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผ่นครอบบันไดไฟเบอร์กลาส
ถือเป็ นวัสดุที่แข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดล้อมสู งสุ ด ไม่วา่ จะแช่น้ าํ ทะเล พื้นที่มีสารเคมีกดั กร่ อน ไม่ผกุ ร่ อน บวมนํ้า ยึดหรื อหด
ตัว เหมือนเทปกันลื่น ยางหรื อวัสดุอื่นใด Resistant to salt and salt water ทนทานแม้ใช้แช่ในแม่น้ าํ ลําคลอง นํ้า
ทะเลเค็ม ทําบันไดขึ้นลงที่แท่นขุดเจาะนํ้ามัน ไม่เป็ นสนิมผุกร่ อน Superior gritted anti-slip surface
available in coarse, medium and fine textures. ออกแบบให้มีผวิ เม็ดทรายหยาบกันลื่นแข็งแรงเหนียว
แน่น ไม่สึกกร่ อนง่าย เหมือนแผ่นยางรองทัว่ ไป หรื อแผ่นเทปกันลื่น ที่ใช้ไปไม่นานผิวกันลื่นก็สึกกร่ อนหลุดร่ อนง่าย
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3. วิธีการยึดติดแผ่ นจมูกบันได และแผ่ นปูพืน้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส ด้ วยปื นยิงกาว
ซิลโิ คน FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting and Nosing Cover Installation
กาวซิลิโคน(Silicone) คือ กาวที่มีส่วนผสมของสารเพอลิเมอร์ที่ตา้ นทานทั้งความร้อน
รั่ว ซึม ซึ่งปั จจุบนั นี้ได้นาํ มาใช้เป็ นวัสดุอุดประสานรอยต่อ รอยร้ัาว รั่ว ซึมในวงการก่อสร้าง
ได้เป็ นอย่างดี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กาวซิลิโคนชนิดมีกรดและกาวซิลิโคนชนิดไม่มี
กรด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีขอ้ ดี-ข้อด้อย และเหมาะกับพื้นผิวแตกต่างกัน ปั จจุบนั กาวซิลิโคนมี
หลายสี อย่างชนิดสี ใสเหมาะกับงานกระจกทัว่ ไป ชนิดสี ขาวเหมาะสําหรับงานสุ ขภัณฑ์ และ
ชนิดสี ดาํ จะเหมาะกับพื้นผิวที่มีสีเข้มๆ วัสดุที่เหมาะในการใช้งาน : กระจก กระเบื้อง ปูน
แกรนิต (ขึ้นอยูก่ บั ประเภทกาวซิลิโคน) การใช้หลอดใหม่ให้ทาํ การตัดที่ปลายซิลิโคนโดยทํามุม 45 องศา การหยุดยิงซิลิโคน
ให้กดแท๊บและดึงก้านกดออกมา ( ห้ามยิงกาวบนพรมเฟอร์นิเจอร์และเสื้ อผ้า สามารถทําความสะอาดด้วยนํ้าและสบู่ )

ทําความสะอาดพื้นผิวทั้งที่จะติดตั้งก่อน จากนั้นใช้ปืนยิงกาวซิลิโคนทาให้ทวั่ พื้นผิว การเตรี ยมพื้นผิว: พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด
ปราศจากฝุ่ น สี คราบนํ้ามันหรื อสิ่ งสกปรก กรณี ไม่ตอ้ งการให้กาวเลอะออกนอกบริ เวณ ให้ใช้เทปกาวปิ ดข้างแนวรอยต่อ เพื่อ
ไม่ให้มีส่วนเกินล่นเลอะออกแนวพื้นที่ยดึ ติด การใช้งาน ตัดปลายหลอดและปลายจุก (เฉียง 45 องศา) และสวมจุกเข้ากับ
หลอด ใช้ปืนยิงกาวชนิดก้านคู่หรื อแบบอัดลม บีบกาวในร่ องที่ตอ้ งการให้เต็มร่ อง
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ยึดติดชิ้นงานเข้ากับพื้นที่จริ ง เคาะจัดแนวประกบกันให้แน่น ปาดเนื้อวัสดุให้เรี ยบ ภายใน 5 นาที หลัง
เสร็ จการยึดติด ให้ทาํ ความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั หมด ด้วยผ้าแห้งก่อนกาวจะแห้ง ส่ วนเศษกาวที่
ตกค้าง และแข็งให้ขจัดออกโดยใช้การขัดถูหรื อมีดขูดออก เช็ดทําความสะอาดส่ วนเกินด้วยผ้าหรื อฟองนํ้า
ชุบนํ้าหมาด ลอกกระดาษกาวด้านข้างออก ก่อนซิลิโคนแห้งตัว ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนใช้งาน
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การยึดติดแผ่ นกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าสบนพืน้ ปูนคอนกรีตทางลาดชัน
Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages แผ่นกัน
ลื่นไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทนั ที สําเร็ จรู ป หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ดี ทันที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอ เนื่องจากสี และแผ่น
ทําสําเร็ จจากโรงงาน Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and
exterior applications. แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง เหมาะสําหรับใช้ติดบนพื้นปูนคอนกรี ต พื้นไม้
พื้นอิฐซีเมนต์ พื้นหิ นอ่อน แกรนิต หรื อแม้กระทัง่ ยึดติดบนพื้นตะแกรงเหล็ก ใช้ได้ท้ งั ภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน
สารเคมี
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ภาพหลังติดตั้ง แสดงความหนา 4 มม. ของแผ่นปูพ้ืนกันลื่น ที่ไม่เหมือนเทปกันลื่นทัว่ ไปที่บางมาก และผลิตจากฟู๊ ดไวนิ่ลเรซิ่น
ทําให้แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานหลายสิ บปี

- Quick and easy installation in all weather conditions. ติดตั้งง่าย รวดเร็ วในทุกสภาพอากาศ เพราะ
จะใช้กาว ซีเมนต์ยดึ หรื อเจาะรู ขนั สกรู ยดึ ก็ทาํ ได้สะดวก
- Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior
applications. แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง เหมาะสําหรับใช้ติดบนพื้นปูนคอนกรี ต พื้นไม้ พื้นอิฐซีเมนต์
พื้นหิ นอ่อน แกรนิต หรื อแม้กระทัง่ ยึดติดบนพื้นตะแกรงเหล็ก ใช้ได้ท้ งั ภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี
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- Easy to install - can be screwed into place or glued into place with a urethane /
polyurethane adhesive. แผ่นปูกนั ลื่นไฟเบอร์กล๊าส ยึดติดง่าย เจาะรู ขนั สกรู กง็ ่าย ทากาวก็สะดวก ใช้งานได้ทนั ที
หลังติดตั้งเสร็ จ Can be installed even in winter months using screws. แม้ในหน้าฝน ที่เปี ยกชื้น
หรื อใต้น้ าํ ก็สามารถติดแผ่นปูพ้ืนกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสได้ โดยใช้รีเวต หรื อขันสกรู ยดึ ติด
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Applied for Steel Ladder Grating

แผ่ นปิ ดจมูกขอบมุมคิว้ แผงครอบบันได แผ่นกันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส ติดบนบันไดเหล็กตะแกรง
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แผ่ นปูพืน้ กันลื่นไฟเบอร์ กล๊ าส วางหน้ าแท่ นเครื่ องจักร FRP Non‐slip surface plate
แผ่นปูรองกันลื่นมีคุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างเป็ นไฟเบอร์ กล๊าสเคลือบเรซิ่ น พื้นผิวเม็ดทรายป้องกันลื่นไถล รับ
นํ้าหนักได้สูง ทนต่อสารเคมีกรด‐ด่าง หรื อตัวทําละลาย เช่น นํ้ามัน นํ้ามันเครื่ อง กรด ได้อย่างดีเยีย่ ม ปราศจากเชื้อ
แบคทีเรี ยและเชื้อรา ใช้งานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เหมาะสําหรับใช้งานในสภาวะที่ตอ้ งการความทนทาน
สู ง สําหรับพื้นที่ประเภทงานหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, เคาน์เตอร์ บริ การ ห้องนํ้าสาธารณะ ทางเดิน บันได
โรงงาน เป็ นต้น
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ราคาตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส แผ่ นปูพืน้ ลายตีนเป็ ด แผ่ นปิ ดผิวกันลื่น สั่ งตัด รู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
(Rectangle) FRP Grating Cutting to special size Quotation

จากตาราง ความหมายของตะแกรง(Grating) / ฝาปิ ดทึบ(TopCover) / แผ่ นกันลื่น(FRP Sheet) :
No.1,7 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 25 มม. ช่ องรู 38x38มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 25, mesh38x38mm)*
No.2,8 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 38 มม. ช่ องรู 38x38มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 38, mesh38x38mm)*
No.3,9 : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส หนา 50 มม. ช่ องรู 50x50มม. แผ่นมาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 50, mesh50x50mm)*
No.4,10 : มินิเม็ชเกรตติ้ง หนา 25 มม. ช่ องรู 19x19มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.2 x 4 เมตร (Thick 25, mesh19x19mm)
No.5,11 : ฝาบ่อปิ ดทึบลายตีนเป็ ด หนา 29 มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.5 x 4 เมตร (Frp Checkered Plate Manhole Cover)*
No.6,12 : แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส หนา 4 มม. แผ่นมาตรฐานขนาด 1.4 x 4 เมตร (Anti‐Slip FRP Walkway Ramp Panels)

ราคาตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส แผ่ นปูพืน้ ลายตีนเป็ น แผ่ นปิ ดผิวกันลื่น รู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส (Square) FRP
Grating Manhole Cover Cutting to special size Quotation
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ตัวคลิปล็อคยึด
เหล็กแผ่ นตะแกรง
Grating Fixing Clips
#คลิปล็อค #คลิปยึดตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อค
ยึดตะแกรง #ตัวล็อคแผงตะแกรง #ตัวล็อคตะแกรงทางเดิน #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #อุปกรณ์ตวั คลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ
#ตัวล็อคต่อ #ตัวยึดแขวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยดึ แผงตะแกรงเหล็ก
#GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal
#GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock
#GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating

The Grating Clip grating fastener will suit grating bar widths and grating bar dept to ensure that most standard
grating sections can be accommodated.

Anchoring Devices Saddle Fixing Clip
Clamp Lock Fastenal Fastener Bar
Stainless‐Steel Grating อุปกรณ์ตวั คลิปล็อค
ยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก ประกับฮุคที่จบั ล็อคชนิดแส
ตนเลส/เหล็กทนสนิม
ชุดอุปกรณ์ตวั คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 วัสดุ ได้แก่ คลิปล็อคชุบสังกะสี จุ่ม
ร้อนทนสนิม Hot Dip Galvanized Steel และ คลิปล็อคแสตนเลสสตีลเกรด
สู ง 316 (Stainless Steel SUS316) เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พ้ืนที่
ต่างกัน โดยส่ วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สาํ หรับยึดแผ่นตะแกรงไฟ
เบอร์ กล๊าสหรื อแผ่นงานแสตนเลส ส่ วนตัวล็อคที่ทาํ จากเหล็กชุบซิ งค์ออกแบบมาให้
สําหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองตีนเป็ ดด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนว
การยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่อง
รู ของตะแกรง (Mesh Size)ความสู ง (Hight) และลักษณะพื้นที่ที่ตอ้ งการนําแผ่น
ตะแกรงไปติดตั้ง

Email: MKT@CHANCON.CO.TH CON.CO.TH

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

No.

Description
รายการ

ราคาขายปลีก-ส่ง
Qty < 50 Qty > 50

์ นา 75 ไมครอน
HDG Steel Saddle Clip Lock ว ัสดุเป็นเหล็กชุบก ัลวาไนซห
คลิปล็อคเหล็กจุม
่ ร้อนก ัลวาไนซ ์ ยึดจ ับแผงตะแกรงเหล็ก มีฐานตีนเป็ด
1 MClip-17: Hdg.Steel Grating Clip คลิปล๊อคตีนเป็ ด ใช้ก ับช่องรู 30-50มม.
3 MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ช่องรู 40มม.

80
80
80

75
75
75

4 LClip-10 : Hdg. Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ตัวแอล ล็อคทุกช่องรู

80

75

5 CClip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 25มม รู ปตัวซี

70
70
70

65
65
65

2 MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล๊อคตีนเป็ ด ช่องรู 30มม.

6 CClip-40 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 40มม รู ปตัวซี
7 CClip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 50มม รู ปตัวซี

Stainless Steel (SUS316) Saddle Clip Lock วัสดุเป็ นแสตนเลสเกรด 316
อุปกรณ์ต ัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร ์กล๊าส
11 SUS316 Mclip-17 : Stainless Clip คลิปสแตนเลส ใช้ก ับช่องรู 30-50มม.

Qty < 50 Qty > 50

14 SUS316 MP-50 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 50มม.

250
250
250
250

240
240
240
240

15 SUS316 LClip-10 : Stainless Clip Lock คลิปล๊อคสแตนเลส รู ปตัวแอล

250

240

16 SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 25มม.

250
250
250

240
240
240

12 SUS316 MP-19 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 19มม.
13 SUS316 MP-38 : Stainless Steel Clip คลิปล๊อคสแตนเลส ช่องรู 38มม.

17 SUS316 CClip-30 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 30มม.
18 SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp คลิปล๊อคตะแกรงสู ง 38มม.

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach
Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar

ชุ ดอุปกรณ์ ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงระบายนํ้า
เหล็กชุบซิงค์ สังกะสี ทนสนิม ชนิดมีฐานรองตีนเป็ ด
Steel Grating:

ชุดคลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสี ทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก มี 3 รู ปแบบ ได้แก่ M‐Clip, L‐
Clip และ C‐Clip โดยแต่ละแบบจะออกแบบให้สามารถล็อคยึดแผ่นตะแกรงเหล็กได้ในลักษณะที่ต่างกัน โดย
ชุดตัวคลิปล็อค หนึ่งชุด ประกอบด้วย โบล์ท(น็อตตัวผู)้ แหวนรองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวล็อคด้านบนตะแกรง
เหล็ก และ ขารองตีนเป็ ดไว้ลอ็ คฐานตะแกรงด้านล่างสุ ด

M‐Clip กลุ่มคลิปล็อคตัวเอ็ม พร้ อมฐานรองตีนเป็ ด มี 3 แบบ ดังนี้
1. รุ่ น MClip‐17 : ล็อคแผ่ นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30‐50มม. เหล็กแผ่ นหนาตั้งแต่
3‐9มม. (สามารถใช้ แทน MP‐30 และ MP‐40 ได้ )
ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็ นรู ปตัวเอ็มคลิป ใหมีปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทําให้ลอ็ คช่องรู
และความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สาํ หรับ
ยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และ
ความหนาของแกนเหล็กได้ต้งั แต่ 3‐9 มม.

2. รุ่ น MP‐30 : ใช้ สําหรับยึดตะแกรงทีม่ ีช่องรู (mesh)= 30mm.
ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็ นรู ปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อค
เฉพาะช่องรู ขนาด 30มม.

3. รุ่ น MP‐40 : ใช้ สําหรับยึดตะแกรงทีม่ ีช่องรู (mesh)= 40mm.
ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็ นรู ปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อค
เฉพาะช่องรู ขนาด 40มม.

L‐Clip คลิปล็อคตัวแอล พร้ อมฐานรองตีนเป็ ด
4. รุ่ น LClip‐10 : ใช้ ลอ็ คแผ่ นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อคได้ ทุกขนาดของช่ องรู
ที่ความหนาของแผ่ นเหล็ก 3‐9มม.
เนื่องจากตัวล็อคด้านบน เป็ นรู ปตัวแอล L‐Clip จึงสามารถนําไปล็อคแผ่นตะแกรง
เหล็ก ได้ทุกแบบไม่วา่ ช่องรู ตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็ นการล็อคเพียงแกนเดียว

C‐Clip กลุ่มคลิปล็อคตัวซี มี 3 แบบ ดังนี้
5. รุ่น CClip‐25 : ใช้ ลอ็ คตะแกรงทั้งสองแผ่ นเข้ าหากัน ทีค่ วามสู ง 25มม.
ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรื อล็อครอยต่อเสริ มความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

6. รุ่ น CClip‐40 : ใช้ ลอ็ คตะแกรงทั้งสองแผ่ นเข้ าหากัน ที่ความสู ง 40มม.
ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรื อล็อครอยต่อเสริ มความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

7. รุ่ น CClip‐50 : ใช้ ลอ็ คตะแกรงทั้งสองแผ่ นเข้ าหากัน ที่ความสู ง 50มม.
ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรื อล็อครอยต่อเสริ มความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

ขนาดลักษณะและส่ วนประกอบของ ชุ ดอุปกรณ์ คลิปล็อคเหล็กชุบสั งกะสี
ทนสนิม Hotdip Galvanized Clip Lock Specifcation
รุ่ น MClip‐17 : ล็อคแผ่นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30‐50มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 3‐9มม.
(สามารถใช้แทน MP‐30 และ MP‐40 ได้)

ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็ นรู ปตัวเอ็มคลิป ใหมีปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทําให้ลอ็ คช่องรู และความหนาของเหล็กได้
หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh)ตั้งแต่
30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหล็กได้ต้ งั แต่ 3‐9 มม.

รุ่ น MP‐30 และ MP‐40 : ใช้ สําหรับยึดตะแกรงที่มชี ่ องรู(mesh)= 30mm. และ 40mm.

รุ่ น LClip‐10 : ใช้ ลอ็ คแผ่ นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อคได้ ทุกขนาดของ
ช่ องรู ทีค่ วามหนาของแผ่ นเหล็ก 3‐9มม.
เนื่องจากตัวล็อคด้านบน เป็ นรู ปตัวแอล L‐Clip จึงสามารถนําไปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ทุกแบบไม่วา่ ช่องรู
ตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็ นการล็อคเพียงแกนเดียว

รุ่น CClip‐25 , CClip40, CClip‐50: ใช้ ลอ็ คตะแกรงทั้ง
สองแผ่ นเข้ าหากัน ทีค่ วามสู ง 25มม. , 40มม. และ 50มม.
ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพือ่ ป้องกันการขโมย หรื อล็อค
รอยต่อเสริ มความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

ตัวอย่างรูปภาพแสดงการประยุกต์ ใช้ งาน ชุดคลิปล็อค
เหล็กชุบสั งกะสี ทนสนิมฮ็อทดิป๊ กัลวาไนซ์ HotDip
Galvanized Grating Fixing Clip Lock
M‐Clip กลุ่มคลิปล็อครู ปตัวเอ็ม ล็อคสองแกน พร้ อมฐานรองตีนเป็ ด

#ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคยึดตะแกรง #คลิปยึดตะแกรงเหล็ก #GratingFixingClips
#GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips
#SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampGrating #คลิปล็อค #ตัวล็อคแผงตะแกรง #ตัวล็อคตะแกรง
พลาสติก #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #อุปกรณ์ตวั คลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ #ตัวล็อคต่อ #ตัวยึดแขวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยดึ แผงตะแกรงเหล็ก

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip
Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating อุปกรณ์ตวั คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง
ระบายนํ้าเหล็กแผ่นเชื่อมสําเร็ จรู ปชนิดมีฐานรองตีนเป็ ด เหล็กชุบซิ งค์สงั กะสี ทนสนิม

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตวั
คลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

L‐Clip กลุ่มคลิปล็อครู ปตัวแอล ล็อคแกนเดียว พร้ อมฐานรองตีนเป็ ด

C‐Clip กลุ่มคลิปล็อครู ปตัวซี ใช้ ลอ็ คตะแกรงทั้งสองแผ่ นเข้ าหากัน

ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย โบล์ท(น็อตตัวผู)้ แหวน
รองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวเอ็มล็อคด้านบนตะแกรงเหล็ก (M‐clip) และ ขารองตีนเป็ ด
ไว้ลอ็ คฐานตะแกรงด้านล่างสุ ด คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

Stainless Steel Curved Anchoring Devices
attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock
Fastenal Fastener for FiberGlass Grating :

อุปกรณ์ ตวั คลิปล็อคแสตนเลสยึดจับแผ่ นตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส
ตัวคลิปล็อคแสตนเลสสตีลเกรดสู ง สําหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์ กล๊าส ผลิตจาก
วัสดุสแตนเลส Stainless Steel SUS316 เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พ้นื ที่ต่างกัน
โดยส่ วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สาํ หรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรื อแผ่นงานแส
ตนเลส โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรู ของตะแกรง (Mesh Size) และ
พื้นที่ที่ตอ้ งการนําแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส มี 3
รู ปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะของแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสที่จะนําไปใช้งาน ดังนี้ ตัว
M‐Clip, L‐Clip และ C‐Clip

กลุ่มคลิปล็อคสแตนเลสสํ าหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส มี ดังนี้
1. รุ่ น SUS316 MP‐19 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh)= 19mm.
2. รุ่ น SUS316 MP‐38 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh)= 38mm.
3. รุ่ น SUS316 MP‐50 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh)= 50mm.

4. รุ่ น SUS316 LClip‐10 : ล็อคแกนเดียวของแผ่นตะแกรง (สามารถใช้แทน M‐
Clip ได้)
5. รุ่ น SUS316 CClip‐25 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีความสู ง = 25mm.
6. รุ่ น SUS316 CClip‐38 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีความสู ง = 38mm.
7. รุ่ น SUS316 CClip‐50 : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงที่มีความสู ง= 50mm.

Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy‐to‐install system of interlocking planks, treads
and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs,
rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved
through interlocking planks.

ตัวคลิปล็อคตะแกรงมินิเม็ชเกรตติง้ : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสมิ
นิเม็ชเกรตติ้ง ที่มีช่องรู (mesh)= 19mm.

ตัวคลิปล็อคตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าสรู ปตัวเอ็ม : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงไฟ
เบอร์กล๊าสเกรตติ้ง ที่มีช่องรู (mesh)= 38mm.

ตัวคลิปล็อคตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าสรู ปตัวซี : ใช้สาํ หรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเกรตติ้ง มีให้
เลือกใช้สาํ หรับความสู งของแผ่นตะแกรงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 25, 38 และ 50มม.

All bar grating must be tightly fastened in place. Welding of the grating
panels to the supporting embers provides a superior, permanent
installation. Although, for gratings that are subject to removal, they can
be fastened with plate fasteners which are shop welded between the
bearing bars and fastened with stud or bolt an alternative is also using the
standard type Saddle Clip.

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตวั
คลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

การประยุกต์ ใช้ ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ ยดึ จับ สํ าหรับ แผงตะแกรง
เหล็ก / แผ่ นตะแกรงไฟเบอร์ กล๊ าส : Tips of Stainless Steel/
Galvanized/ FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle
Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories
Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener
Accessories Saddle Clip
A special bent‐clip type fastener for removable bar grating panels, available
in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to
be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)

Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank
grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are
installed by the manufacturer. Compatible with flange thickness.

Grating Clamp A special friction fastener available in
aluminum, stainless steel and galvanized steel used in
conjunction with bar grating and embedded grating frames.
(Note: Cross bars may need to be snipped in the field to
facilitate placement of grating clamps.)

Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach
Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel
Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel
(316 Grade) ‐ Suitable for Fixing Grating Panels.

Our Grating Clamp comprises of
‐ Pressed clamp plate (Bottom plate)
‐ M/L/C Type Saddle clip
‐ M8 x 70mm Bolt and Nut
We can also design and supply customized clips for special applications as
per your requirement. It is recommended in installations where grating is
subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a
way that fixing is possible from above.

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

