Rustic Golden Sign Color Connectors Loft Shelf

ชั้นวางท่ อสไตล์ ล๊อฟท์ ข้ อต่ ออลูมเิ นียม
สี สนิมดําปัดทอง ไม่ ต๊าปเกลียว
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Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors

ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว

Price/Each
ิ
ราคา/ชน

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

70

65

2 ข ้องออลูมเิ นียม 90 องศา Rustic Aluminum Elbow 90

100

90

3 ข ้องออลูมเิ นียม 45 องศา Rustic Aluminum Elbow 45

100

90

ี
4 ข ้อต่อสทาง90องศา
Rustic Aluminum Cross 90

110 100

5 ข ้อต่อสามทางอลูมเิ นียม Rustic Aluminum Tee

120 110

ี
6 ข ้อต่อสทางอลู
มเิ นียม Rustic Aluminum Cross

130 120

7 ฐานรองอลูมเิ นียมกลม Rustic Aluminum Flange

130 120

8 ข ้อต่อโคมไฟอลูมเิ นียม Rustic Aluminum Lighting

140 130

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

200 180

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

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

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

Email: MKT@CHANCON.CO.TH

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

DIY Lamp Robot Industrial WaterPipe

No.

โคมไฟหุน
่ ยนต์ทอ
่ เหล็ก ตงโต๊
ั
ะวางโชว์ตด
ิ ผน ัง

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

Price/Set (ราคา/ชุด)

ี นิมดําปัดทอง
ชุดสส

ปลีก 1-3

ส่ง > 3

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

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

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

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

ราคาสังผลิ
่ ต

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

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

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

No.

Description

Price/Set (ราคา/ชุด)

สีสนิมดําปัดทอง

รายการ

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

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

10
11
12
13
14
15

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

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

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

ปลีก 1-10 ส่ง > 10

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

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

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

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

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

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

คุณสมบัติของ ข้ อต่ ออลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง ไม่ ต๊าปเกลียว Rustic Golden Sign Color
Aluminum Pipe Connectors Qualification
1) No Taper Screw required | ไม่ ต้องต๊ าปเกลียว : ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียวที่ปลายท่อ สามารถตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่
ข้อต่อแชนคอนได้ทนั ที ผลิตจากการฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรู ป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่สกรู น็อตยึดปรับระดับได้ จนออกมาเป็ นข้อต่อท่อที่สมบูรณ์แบบ
2) Lightweight Rustless with high strength| นํา้ หนักเบาแข็งแรงไม่เป็ นสนิม : ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรง
ทนทาน รับนํ้าหนักได้สูง รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกง่ายเหมือนท่อพลาสติกพีวีซีทวั่ ไป ใช้ยดึ ท่อเหล็กขึ้นรู ปเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกรู ปแบบ สามารถ
ทําเป็ นชิ้นงานขนาดใหญ่แข็งแรง ที่สาํ คัญนํ้าหนักเบากว่าเหล็ก เพราะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรู ปพิเศษ พ่นเคลือบสี คลาสสิ คสวยงาม
3) Easy Lock and Apply | ขันล็อคปรับเปลีย่ นรู ปทรงง่ าย : ข้อต่อท่อทุกชิ้น ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถีพถิ นั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือน
รุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อที่ทาํ การต๊าปเกลียวมา ซึ่ง
ล็อคตายตัว ปรับระดับมุมไม่ได้ ไม่ยดื หยุน่ เสี ยเวลา ถอดปรับระดับได้ยากยิง่ ถ้าล็อกหลายจุดพร้อมกัน ต้องใช้วธิ ี บิดเกลียวจึงจะถอดออกได้
4) Enhance your decoration | เสริมคุณค่ าทีอ่ ยู่อาศัย : ออกแบบชิ้นงานทั้งสี และรู ปลักษณ์ ให้เข้าได้กบั ผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน
ผนังอิฐ ทั้งอิฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรื อติดเข้ากับผนังวอลเปเปอร์ทุกลวดลาย ใช้ได้ดีมากทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากเป็ นวัสดุอลูมิเนียม
และเคลือบสี ทอ่ เหล็กด้วยวิธีพน่ สี เพาว์เดอร์โค๊ทสลับไปมาแบบพิเศษ
5) Tailor Made Order | สั่ งทําบิ๊วอินเข้ ากับพืน้ ที่ : เฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กทุกชุด สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ เลือกสี ความยาวของ
ราวแขวน เลือกขนาดแผ่นไม้ให้เล็กใหญ่เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตาม
จินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
6) Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ์ช้ นั วางทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือ
คนทําล้วนๆ คุณค่าของสินค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้
เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่
แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
7) Rustic Golden Sign Color | ใช้ สีสนิมดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากทาสี รองพื้นเพื่อให้สีจริ งยึดติดแน่นและ
เป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสี ดาํ ในชั้นที่สองเพื่อให้เวลา ทําสี ปัดทองจะดูมีเท็กเจอร์ลวดลายขึ้นคล้ายๆสี สนิ มโบราณ เมื่อแห้งสนิทแล้วใช้สีปัด
ทองโบราณนําเข้าจากต่างประเทศ ใช้วธิ ีทาแบบปั ดเฉียงๆตลอดชิ้นงาน พร้อมเก็บซํ้าอีกหลายรอบจนขึ้นลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิมโบราณ ทํา
ให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว
Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors
ผลิตภัณฑ์ขอ้ ต่อท่อเหล็กสําหรับทําเฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางของแขวนติดผนังทุกชิ้น ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเคลือบ
อบสี ผ่านกระบวนการฉี ดหล่อ กลึงไส เจาะรู ใส่ น็อตฝังให้ปรับระดับและล็อคท่อเหล็ก โดยไม่ตอ้ งนําท่อเหล็กไปทํา
การต๊าปเกลียวที่ปลายท่อแบบยุคเก่า ตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ กบั ข้อต่ออลูมิเนียมนี้ได้ทนั ที ข้อต่ออลูมิเนียมทุกชิ้น
เป็ นงานทําด้วยมือ (Hand-Made) ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละ
ชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็ นธรรมชาติ
อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่ แตกต่าง
กัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
เฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กทุกชุด สามารถสัง่ ทําแบบพิเศษได้ เลือกสี ความยาวของราวแขวน เลือกขนาดแผ่น
ไม้ให้เล็กใหญ่เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ
ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพือ่ ให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว

Rustic Golden Sign Color Pipe Decor ใช้ สีสนิมดําปัดทอง อิตาลี : สีพเิ ศษหนึ่ง
เดียวไม่เหมือนใครในโลกนี้ ด้วยวิธีการพ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากทาสี รองพื้นเพื่อให้สีจริ งยึดติดแน่นและเป็ นประกาย
เงางาม จากนั้นพ่นสี ดาํ ในชั้นที่สองเพื่อให้เวลาทําสี ปัดทองจะดูมีเท็กเจอร์ลวดลายขึ้นคล้ายๆสี สนิมโบราณ เมื่อแห้งสนิทแล้ว
ใช้สีปัดทองโบราณนําเข้าจากต่างประเทศ ใช้วิธีทาแบบปั ดเฉียงๆตลอดชิ้นงาน พร้อมเก็บซํ้าอีกหลายรอบจนขึ้นลวดลายเป็ นสี
ดําปั ดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน
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Premium Rustic Golden Sign Color Connectors

ข้ อต่ ออลูมิเนียม สี สนิมดําปัดทอง ไม่ ต๊าปเกลียว
ข้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจากอลูมิเนียม พ่นสามชั้นด้วยสี สนิมดําปัดทอง ไม่ตอ้ งต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได้นาํ มา
สวมใส่กบั ข้อต่อแล้วยึดล็อคได้ทนั ทีรวดเร็ วง่ายดาย เป็ นข้อต่อที่ผลิตขึ้นใหม่หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครในโลก ออกแบบให้มีขนาดพอดี
กับท่อประปามาตรฐาน (ใช้กบั ท่อ 6 หุน ¾ หรื อที่วงนอก 25-26 mm)
Connector

Dimension

รู ปข้อต่ออลู มเิ นี ยม ชนวางท่
ั้
อ ไม่ตา๊ ปเกลียว

1 ฝาปิ ดครอบท่อ
อลูมเิ นี ยม สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
End Cap

2 ข ้องออลูมเิ นี ยม
90 องศา สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
Elbow 90

3 ข ้องออลูมเิ นี ยม
45 องศา สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
Elbow 45

่
4 ข ้อต่อสีทาง90
องศา อลูมเิ นี ยม สี
สนิ มดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
Cross 90
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5 ข ้อต่อสามทาง
อลูมเิ นี ยม สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
Tee

่
6 ข ้อต่อสีทาง
อลูมเิ นี ยม สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Aluminum
Cross

7 ฐานรองอลูมเิ นี ยม
กลม สีสนิ มดําปัด
ทอง Rustic
Golden Sign
Aluminum Flange

8 ข ้อต่อโคมไฟ
อลูมเิ นี ยม สีสนิ ม
ดําปัดทอง
Golden Sign
Aluminum
Lighting Head

9 ท่อแป๊ ปเหล็กพ่นสี
สนิ มดําปัดทอง
Rustic Golden
Sign Color Pipe
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1

ฝาปิ ดครอบท่ ออลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง

Rustic Golden Sign Color Aluminum End Cap

40 Grams
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2

ข้ องออลูมเิ นียม 90 องศา สี สนิมดําปัดทอง

Rustic Golden Sign Color Aluminum Elbow 90

70 Grams
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3

ข้ องออลูมเิ นียม 45 องศา สี สนิมดําปัดทอง

Rustic Golden Sign Color Aluminum Elbow 45

75 Grams
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4

ข้ อต่ อสี่ ทาง90องศา อลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Aluminum Cross 90

80 Grams
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5

ข้ อต่ อสามทางอลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Color Aluminum Tee

95 Grams
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6

ข้ อต่ อสี่ ทางอลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Color Aluminum Cross

125 Grams
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7

ฐานรองอลูมเิ นียมกลม สี สนิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Color Aluminum Flange

150 Grams

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

8

ข้ อต่ อโคมไฟอลูมเิ นียม สี สนิมดําปัดทอง

Rustic Golden Sign Color Aluminum Light Head

135 Grams
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9

ท่ อแป๊ปเหล็กพ่นสี สนิมดําปัดทอง
Rustic Golden Sign Color Pipe
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ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว
Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปัดทอง ไม่ต๊าปเกลียว ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจาก
สี รองพื้น จากนั้นพ่นสี ดาํ แล้วใช้สีดาํ ปัดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมี
เอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน ทุกข้อต่อ นําไปทําเฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กสไตล์ลอฟท์ Loft & Industrial แบบ
ไม่ต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได้ แล้วนํามาสวมใส่ กบั ข้อต่อแล้วยึดล็อคได้ทนั ทีรวดเร็ วง่ายดาย เหมาะ
กับงาน ชั้นวางติดผนัง ชั้นวางของ ราวแขวน หิ้ง ฉากรับชั้น ตูเ้ ก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ้าน ลอฟท์สไตล์

ั
้
#ข ้อต่อท่อประปา #ข ้อต่อท่อเหล็ก #ข ้อต่อpvc #ตกแต่งบ ้าน #ชันวางของ
#เฟอร ์นิ เจอร ์ #ชันวางท่
อเหล็ก
แขวนติดผนังตกแต่งบ ้าน IndustrialPipeShelfFurniture #PipeDecoration #DIYPipe #PipeShelf
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้
้ั
แผ่นหิงไม้
สา
ํ หร ับชนวางท่
อเหล็ก Wood Board for Loft Shelves
้
้
แผ่นหิงไม้สํ
าหร ับชันวางท่
อเหล็ก เลือกใช ้แผ่นไม้จริงนํ ามาจ๊อยซ ์ประสานกัน ใช ้ความหนาสูงสุด 25 มม. การ
้
่
ใช ้ไม้จริงจึงเหมาะกับกับชันวางเฟอร
์นิ เจอร ์ เป็ นทางเลือกใหม่สาํ หร ับผูท้ หลงใหลกลิ
ี่
นอายแห่
งธรรมชาติ เน้นงาน
่
่
ี่ ทสุ
ี่ ดในการนํ ามาทํา
คุณภาพสูง อายุการใช ้งานยาวนาน คุ ้มค่า มีปัญหาการยืดหดตัวของไม้น้อยทีสุด ซึงถือเป็ นไม้ทดี
้
ชันวางของ
ราวแขวน หิง้ ฉากร ับชัน้ ตู ้เก็บของ
Wood Board

Size

Application Creative Idea

WB1: Wood board1

แผ่นหิ้งไม้สี่เหลี่ยม
Size 15x30 cm.

WB2: Wood board2

แผ่นหิ้งไม้สี่เหลี่ยม
Size 20x80 cm.

WB3: Wood board3

แผ่นหิ้งไม้สี่เหลี่ยม
Size 25x120 cm.

WB4: Wood board4

แผ่นหิ้งไม้สี่เหลี่ยม
Size 42x21 cm.
้ ส้ าํ หร ับชนวางท่
้ั
้ านขึนตอนการลบมุ
้
*** แผ่นหิงไม
อเหล็ก ทุกชินผ่
ม ขัดขอบให ้มน ป้ องกันอันตราย แล ้วเคลือบผิวด ้วยแล็คเกอร ์คุณภาพสูง

้ สําหร ับชันวางท่
้
้ านขึนตอนการลบมุ
้
แผ่นหิงไม้
อเหล็ก ทุกชินผ่
ม ขัดขอบให ้มน ป้ องกันอันตราย แล ้วเคลือบผิว
ด ้วยแล็คเกอร ์คุณภาพสูง
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เฟอร์ นิเจอร์ หิง้ ชั้นวางท่ อสไตล์ล๊อฟท์ Loft Pipe Shelf
Dimension specification Application
ข้อต่ออลูมิเนียม สี สนิมดําปัดทอง ไม่ต๊าปเกลียว ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พ่นและทาสี ทบั 3 ชั้น เริ่ มจากสีรองพื้น จากนั้นพ่นสีดาํ แล้วใช้สี
ดําปัดทองลายสนิมโบราณ ทําให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ แบบกัน ทุกข้อต่อ นําไปทําเฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อ
เหล็กสไตล์ลอฟท์ Loft & Industrial แบบไม่ต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได้ แล้วนํามาสวมใส่กบั ข้อต่อแล้วยึดล็อคได้ทนั ที
รวดเร็ วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชั้นวางติดผนัง ชั้นวางของ ราวแขวน หิ้ง ฉากรับชั้น ตูเ้ ก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ้าน ลอฟท์สไตล์
ผลิตภัณฑ์ ช้ ันวางท่ อเหล็กแขวนติดผนัง หิง้ ชั้นราวแขวนเก็บของ ของบริษัทแชนคอน แบ่ งเป็ น 2 กลุ่มแยกตามลักษณะอุปกรณ์ ส่วนเพิม่
ประกอบ ดังนี้

1. กลุ่ม A: Pipe Decor (ไปป์ เด๊ คคอร์ ) เฟอร์ นิเจอร์ ช้ ันวางท่ อเหล็กติดผนัง
กลุ่ม A: Pipe Decor (ไปป์ เด๊คคอร์) กลุ่มผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ช้ นั วางท่อเหล็กติดผนังโบราณย้อนยุค เป็ นการนําท่อและ
ข้อต่อมาร้อยเรี ยงประกอบกัน เพื่อใช้เป็ น ราวแขวน ฮุกเกี่ยวของ ฐานรองหิ้ง ฉากรับชั้น แท่นวาง มือจับประตู Industrial
Pipe Shelf ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียวที่ปลายท่อ ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนัก
แรงกระแทกได้ดี ใช้ได้ท้งั ภายในและภายนอก ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อค
ยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ออกแบบชิ้นงานทั้งสี และรู ปลักษณ์ ให้เข้า
ได้กบั ผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทั้งอิฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรื อติดเข้ากับผนังวอลเปเปอร์ทุกลวดลาย

ออกแบบอุปกรณ์ท่อแป๊ ปประปาให้กลายเป็ นชั้นวางของแนวอินดัสเทรี ยล แขวนอุปกรณ์กีฬา วางลูกบอล ลูกบาส หรื อใช้แขวนห้อยหมวก
กระเป๋ า เสื้ อ ผ้าขนหนู สารพัดประโยชน์ ชั้นวางของที่ปรับรู ปแบบได้เพราะปรับมุมเปลี่ยนรู ปร่ างได้ ถือเป็ นการตกแต่งเพิ่มความงามให้กบั บ้าน แล้ว
ยังเก็บของเป็ นระเบียบ หยิบจับใช้สอยได้ค่อนข้างง่ายกว่าการตกแต่งบ้านแบบอื่น ไม่วา่ จะคอนโดมิเนียม หรื อว่าบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลีกหนี
ความจําเจในรู ปแบบเดิมๆที่เป็ นเหลี่ยมๆ ข้อต่อท่อทุกชิ้นไม่ตอ้ งต๊าปทําเกลียวที่ปลายท่อ ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรงทนทาน รับ
นํ้าหนักแรงกระแทกได้ดี ใช้ได้ท้งั ภายในและภายนอก ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถีพิถนั ไม่ตอ้ งบิดเกลียวเหมือนรุ่ นเก่า ทําให้ขอ้ ต่อล็อคยึดกับท่อ
เหล็ก สามารถบิดมุมปรับระดับได้ ถอดเข้าออกปรับเปลี่ยนรู ปแบบง่ายมากๆ ออกแบบชิ้นงานทั้งสี และรู ปลักษณ์ ให้เข้าได้กบั ผนังปูนเปลือย ปูนขัด
มัน ผนังอิฐ ทั้งอิฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรื อติดเข้ากับผนังวอลเปเปอร์ทุกลวดลาย
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2. กลุ่ม B: Loft Shelves (ล๊อฟท์ เชลฟ์ ) หิง้ ชั้นวางของสไตล์ ล๊อฟต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชั้นวางของสไตล์ลอ๊ ฟต์โบราณย้อนยุค เป็ นการนําผลิตภัณฑ์ Pipe Decor มาเสริ มคุณค่าด้วยแผ่นหิ้งไม้
เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เป็ นได้ท้งั ราวแขวนเก็บและหิ้งชั้นวางของตั้งโชว์ Loft style wall Pipe Shelves สามารถ
สัง่ ทําแบบพิเศษได้ เลือกสี ความยาวของราวแขวน เลือกขนาดแผ่นไม้ให้เล็กใหญ่เข้ากับพื้นที่หน้างานเฉพาะได้ หรื อจะเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ โดยนํามาต่อกันในรู ปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว
ผลิตภัณฑ์ช้ นั วางทั้งหมดเป็ นงานทําด้วยมือ ขั้นตอนการผลิต ตัดต่อ ประกอบขึ้นจากงานฝี มือคนทําล้วนๆ คุณค่าของสิ นค้าแฮนด์
เมด อยูท่ ี่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่ องจักรที่ต้ งั โปรแกรมให้ทาํ งานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดู
เป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศิลปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณี ตมากกว่า ความสร้างสรรค์ในการผลิตที่
แตกต่างกัน ทุกชั้นวางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซ้ าํ แบบใคร
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Series A:

Pipe Decor

้ั
เฟอร ์นิ เจอร ์ชนวางท่
อเหล็กติดผนัง

้ั
เฟอร ์นิ เจอร ์ชนวางท่
อเหล็กติดผนังโบราณย ้อนยุค เป็ นการนํ าท่อและข ้อต่อมาร ้อยเรียง
่
่
ประกอบกัน เพือใช
้เป็ น ราวแขวน ฮุกเกียวของ
ฐานรองหิง้ ฉากร ับชน้ั แท่นวาง มือจับประตู
้
Industrial Pipe Shelf Bracket สามารถนํ าไปใช ้ตกแต่งทังภายในและภายนอกอาคาร
ร ้าน
่ ก
้ ห ้องสมุด รีสอร ์ท โรงแรม โรงพยาบาล ทีพั
กาแฟ คาเฟ่ ห ้องทํางาน ห ้องอาหาร ห ้องจัดเลียง
่ บ ้านแฝด คอนโด อพาร ์ตเมนท ์ สํานักงาน พิพธิ ภัณฑ ์ ใน
ทาวน์เฮาส ์ ทาวน์โฮม บ ้านเดียว
ห ้องนั่งเล่น ห ้องนอน ใช ้วางหนังสือ นิ ตยสาร ของตกแต่ง กระถางต ้นไม้ โคมไฟ แจกัน ขวดนํ า้
แก ้วนํ า้ มินิบาร ์ ไวน์ เหล ้า ของจุกจิก กระเป๋ า แว่นตา แผ่นซีด ี แผ่นเสียงเอกสาร รูปภาพ ใน
่
่
ห ้องคร ัว ใช ้เป็ นทีวางหรื
อแขวนกระทะ ทัพพี หม้อ ขวดเครืองปรุ
ง กระปุกขนม ชากาแฟ
่
เครืองเทศ

• UNIQUE AND STYLISH – Tired of plain boring shelves? Our shelving is made by hand and comes
with some identity character and history.
• WOOD VARIATION – Please note that our wood is 100% reclaimed (Handmade), meaning that
no two pieces are exactly alike. If you want standard shelving, please look elsewhere. We do our
best to match similar boards providing the best customer experience possible. Check out the last
photos for the variation to expect in your order!
***** MADE WITH HIGH QUALITY AND DURABLE INDUSTRIAL PIPE FITTINGS. You will know Pipe Decor
& Loft Shelves parts and accessories when you hold them. Beauty and beast. Strength and style. This is
real industrial pipe for your decoration and designs. Accept no substitutes. Extra pieces and accessories
are available for your custom fixture projects and expansions. Plug and play as desired.
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A11: ท่ อฮุกแขวนจักรยาน/ฐานรองหิง้ Bicycle Hook
้
ท่อฮุกแขวนจก
ั รยาน/ฐานรองหิง้ ชันวางท่
อเหล็กสไตล ์ลอฟท ์ไม่ตา๊ ปเกลียว เป็ นเหล็กแป๊ บร ับชัน้
้
้ ปเจาะรูใส่ตวั ล็อคแบบขันปร ับระดับได ้ ไม่
ขนาด ¾” (6หุน) ข ้อต่อท่อประปาทุกชินผลิ
ตจากอลูมเิ นี ยมฉี ดขึนรู
ต ้องส่งท่อไปต๊าปทําเกลียวก่อนให ้เสียเวลาและยุง่ ยาก ส่วนท่อแป๊ บประปาเลือกใช ้ท่อเหล็กกัลป์ วาไนซ ์
้
่
(Galvanized Pipe) ชนิ ดหนาพิเศษ เพิมความแข็
ความโดดเด่นไม่ซาเหมื
ํ้
อนใคร ให ้ความ
งแรง ทุกชินงานมี
้
้
่
เก๋ไก๋ในสไตส ์ อินดัสเตรียล&ลอฟท ์ ร ับนํ าหนักได ้สูงถึง 30 กก.ต่อจุด หรือขึนกับผนังทีไปยึดติด สามารถ
้
่ นําหนั
้
้ อตกแต่
่
ตอ
่ กันไปในรูปทรงต่างๆ ทีมี
กเยอะ หรือ ติดตังเพื
งผนังบ ้านให ้
นํ าไปทําเป็ นชันวางของขนาดใหญ่
้
่
้
สวยงาม ถือเป็ นชันวางติดผนังเอนกประสงค ์ ทีเหมาะกับทังภายในและภายนอกอาคารได ้ดี

A111 Length = 10 cm.
A112 Length = 30 cm.

Steel Brackets, Nursery Shelf, Laundry Shelf, Bathroom Shelf, Pipe Brackets, Rustic, Farmhouse Kitchen,
Open Pipe Shelf Decor. Get organized with a small pipe shelf hooks. Put it by the door so if you need to
make a quick trip out to the store, all you need is in one location. A pipe shelf to put your keys; hooks to
put your coat, umbrella or hat. Not only is it decorative, it’s also functional. All pipe parts and wood
parts are handmade design.
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ออกแบบอุปกรณ์ทอ
่ แป๊ ปประปาให ้กลายเป็ นชนวางของแนวอิ
ั้
นดัสเทรียล แขวนอุปกรณ์กฬ
ี า
่
วางลูกบอล ลูกบาส หรือใช ้แขวนห ้อยหมวก กระเป๋ า เสือ้ ผ้าขนหนู สารพัดประโยชน์ ชนวางของที
ั้
่
่
ปร ับรูปแบบได ้เพราะปร ับมุมเปลียนรู
ปร่างได ้ ถือเป็ นการตกแต่งเพิมความงามให
้กับบ ้าน แล ้วยังเก็บ
่ ไม่วา่ จะคอนโดมิเนี ยม
ของเป็ นระเบียบ หยิบจับใช ้สอยได ้ค่อนข ้างง่ายกว่าการตกแต่งบ ้านแบบอืน
่
่ นเหลียมๆ
่
้
หรือว่าบ ้านเดียวสไตล
์โมเดิร ์น หลีกหนี ความจําเจในรูปแบบเดิมๆทีเป็
ข ้อต่อท่อทุกชินไม่
่
้
อ ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช ้งาน แข็งแรงทนทาน ร ับนํ าหนั
กแรง
ต ้องต๊าปทําเกลียวทีปลายท่
้
กระแทกได ้ดี ใช ้ได ้ทังภายในและภายนอก
ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ไม่ต ้องบิดเกลียวเหมือน
่
รุน
่ เก่า ทําให ้ข ้อต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปร ับระดับได ้ ถอดเข ้าออกปร ับเปลียนรู
ปแบบง่าย
้
้ และรูปลักษณ์ ให ้เข ้าได ้กับผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทังอิ
้ ฐแดง
มากๆ ออกแบบชินงานทั
งสี
อิฐมอญ อิฐบล็อก หรือติดเข ้ากับผนังวอลเปเปอร ์ทุกลวดลาย
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A12: ท่ อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 Bicycle45 Hook (Length 33 cm.)
่ นของตกทีด
่ ้านปลาย ใช ้ตกแต่งแขวน
ท่อฮุคแขวนจก
ั รยาน ปลายงอ45 เป็ นฮุคท่อแป๊ ปงอ 45 องศา เพือกั
ของสารพัดประโยชน์ กระถางต ้นไม้ โคมไฟ แจกัน ขวดนํ า้ แก ้วนํ า้ ไวน์ เหล ้า ของจุกจิก กระเป๋ า แว่นตา แผ่นซีด ี
่
่
แผ่นเสียงเอกสาร รูปภาพ ในห ้องคร ัว ใช ้เป็ นทีวางหรื
ง กระปุกขนม ชากาแฟ
อแขวนกระทะ ทัพพี หม้อ ขวดเครืองปรุ
่
เครืองเทศ
ในห ้องนํ า้ ใช ้แขวนผ้าเช็ดตัว ของใช ้ในห ้องนํ า้ ห ้องทํางาน ใช ้แขวนอุปกรณ์ กรรไกร แฟ้ มเอกสาร หน้า
่ ้องการหยิบจับได ้ง่าย สะดวกต่อการใช ้งาน เก็บกวาดง่าย
บ ้าน ใช ้วางรองเท ้า แขวนร่ม หรือของใช ้ทีต

A21: ท่อฮุกแขวนผ้า Towel Hook
่ นของตกทีด
่ ้านปลาย ใช ้ตกแต่งแขวน
ท่อฮุคแขวนจก
ั รยาน ปลายงอ90 เป็ นท่อฮุกแป๊ ปงอ 90 องศา เพือกั
ของสารพัดประโยชน์ กระถางต ้นไม้ โคมไฟ แจกัน ขวดนํ า้ แก ้วนํ า้ ไวน์ เหล ้า ของจุกจิก กระเป๋ า แว่นตา แผ่นซีด ี
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่
่
แผ่นเสียงเอกสาร รูปภาพ ในห ้องคร ัว ใช ้เป็ นทีวางหรื
อแขวนกระทะ ทัพพี หม้อ ขวดเครืองปรุ
ง กระปุกขนม ชากาแฟ
่
้
้
เครืองเทศ ในห ้องนํ า ใช ้แขวนผ้าเช็ดตัว ของใช ้ในห ้องนํ า ห ้องทํางาน ใช ้แขวนอุปกรณ์ กรรไกร แฟ้ มเอกสาร หน้า
่ ้องการหยิบจับได ้ง่าย สะดวกต่อการใช ้งาน เก็บกวาดง่าย
บ ้าน ใช ้วางรองเท ้า แขวนร่ม หรือของใช ้ทีต
Black Iron Coat Hook / Coat Hanger | Metal Pipe Towel Hanger / Wall Hook / DIY Home Decor / Bath
Decor / Urban Industrial Decor: Creating your own coat rack out of pipes is both cool and easier. Now
you can hang up the coats on a rack that can either stay in the hall closet or open hallway, depending on
your home layout and personal preference. Get the long rod and two bases, assemble, and hang the
coats.

Length 10 cm.
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A22: ท่อฮุกแขวนรู ปเขาควาย Horn Towel Hook
่
่
ท่อฮุกแขวนรู ปเขาควาย Horn Towel Hook ออกแบบจากข ้อต่อสีทางมุ
มเชือมกั
บฐานรองแป้ น
กลมยึดติดผนังให ้กลายเป็ นท่อฮุกแขวนผ้าสามมุมสามทาง ปร ับตะแคงนิ ดหน่ อยจะได ้เป็ นขาแขวนเขาควาย
ใช ้สําหร ับแขวนอุปกรณ์กฬ
ี า ลูกบอล บาสเก็บบอล วอลเลย ์บอล ตะกร ้อ หรืออุปกรณ์กฬ
ี าแล ้วแต่จะ
้
้ และรูปลักษณ์ ให ้เข ้าได ้กับผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทังอิ
้ ฐแดง อิฐ
จินตนาการ ออกแบบชินงานทั
งสี
้
มอญ อิฐบล็อก หรือติดเข ้ากับผนังวอลเปเปอร ์ทุกลวดลาย ใช ้ได ้ดีมากทังภายในและภายนอกอาคาร
เนื่ องจาก
เป็ นวัสดุอลูมเิ นี ยม และเคลือบสีทอ
่ เหล็กด ้วยวิธพ
ี ่นสีเพาว ์เดอร ์โค๊ทสลับไปมาแบบพิเศษ

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

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

Tel: 02 4510780-1

Fax: 02 4510786

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line: @GratingThai

A23: ท่อฮุกแขวนผ้าสามทาง 3Ways Towel Hook
ท่อฮุกแขวนผ้าสามทาง 3Ways Towel Hook ออกแบบท่อแป๊ ปเหล็กเคลือบพ่นสีสนิ มดําปัดทอง
่
่
่
พร ้อมข ้อต่อสีทางและฐานรองแป้
นกลม เป็ นทีแขวนผ้
าสามทาง ขันล็อคปร ับเปลียนรู
ปทรงง่าย : ข ้อต่อท่อทุก
ชิน้ ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ไม่ต ้องบิดเกลียวเหมือนรุน
่ เก่า ทําให ้ข ้อต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถ
่ อค
่
่ าการต๊าปเกลียวมา ซึงล็
บิดมุมปร ับระดับได ้ ถอดเข ้าออกปร ับเปลียนรู
ปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อทีทํ
่ ้าล็อกหลายจุดพร ้อมกัน ต ้องใช ้วิธ ี
ตายตัว ปรบั ระดับมุมไม่ได ้ ไม่ยด
ื หยุน
่ เสียเวลา ถอดปร ับระดับได ้ยากยิงถ
บิดเกลียวจึงจะถอดออกได ้
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A25: ท่อฮุคแขวนทิชชู่ Tissues Holder
ท่อฮุคแขวนทิชชู/่ ผ้าเช็ดมือ Tissue Holder Toilet Roll Holder ออกแบบท่อแป๊ ปเหล็ก
้
ผสมผสานกับข ้อต่อไม่ตา๊ ปเกลียว ให ้กลายเป็ นชันวางแขวนกระดาชํ
าระทิชชู่ หรือแขวนผา้ เช็ดมือของใช ้
้
่
้
จิปาถะให ้เป็ นระเบียบลงตัวงดงาม ไม่วา่ จะเป็ นพืนทีไหนของบ ้านเจ ้าบา้ น สามารถเลือกชันวางของลอยตั
วติด
่
ผนังมาประดับประดาเพือให ้บ ้านน่ าอยูไ่ ด ้เสมอ ขาแขวนทิชชูส่ ามารถปร ับระดับความยาวได ้ตามต ้องการ

Length 10 cm.

Clothing Rack, Retail Display, Steampunk Furniture, Pipe Clothing Rack, Garment Rack. This clothing rack is a
beautiful and functional piece for your wall. Perfect to use in a home, commercial space/retail, mudroom, laundry
room or bedroom. The unique ‘T’ style rod gives you space for a sleek yet functional way to display or store clothing.
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้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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A36: ชนวางท่
ั้
อฐานรองหิง้ Wood Base

้ นหนั
่ั
้ ้
ชนวางท่
ั้
อฐานรองหิง/ค
งสือ Wood Base / Bookends Pipe ใช ้เป็ นฐานรองแผ่นหิงไม
้ั
้
สําหร ับทําชนวางของ
รบั นํ าหนั
กได ้มาก สวยงาม สามารถปร ับระดับความยาวของท่อ ให ้สูงตํ่าได ้ตาม
่ นหนั
่
เหมาะสม หรือประยุกต ์ใช ้เป็ นทีคั
งสือสไตล ์ดิบๆ เท่ไม่ซาใคร
ํ้
Bookends Pipe: Rustic Pipe Decor Industrial Shelf Brackets; Double Flange Bracket, Iron Metal
Black Fittings, Custom DIY Floating Shelves, Vintage Furniture Decorations, Wall Mounted.
Purpose for Industrial Pipe Bookends, Rustic Farm House Industrial Iron Pipe Decor Shelves,
Bookshelves, Pipe Shelf Floating Brackets, Office Desk Bookmark.
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่
้ อให
่
Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชัน้ เริมจากทาสี
รองพืนเพื
้สี
้ั สองเพื
่
่
จริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสีดาํ ในชนที
อให
้เวลา ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์
้
่
ลวดลายขึนคล ้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห ้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณนํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัด
้
้
้
้
เฉี ยงๆตลอดชินงาน พร ้อมเก็บซําอีกหลายรอบจนขึนลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงาน
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ทุกชินมี
ํ้
น
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้
ออกแบบอุปกรณ์ทอ
่ แป๊ ปประปาให ้กลายเป็ นชันวางของแนวอิ
นดัสเทรียล แขวนอุปกรณ์กฬ
ี า วางลูก
้
่ ับรูปแบบได ้
บอล ลูกบาส หรือใช ้แขวนห ้อยหมวก กระเป๋ า เสือ้ ผ้าขนหนู สารพัดประโยชน์ ชันวางของที
ปร
่
่
เพราะปร ับมุมเปลียนรู
ปร่างได ้ ถือเป็ นการตกแต่งเพิมความงามให
้กับบ ้าน แล ้วยังเก็บของเป็ นระเบียบ หยิบจับ
่
่ ไม่วา่ จะคอนโดมิเนี ยม หรือว่าบ ้านเดียวสไตล
์โมเดิร ์น
ใช ้สอยได ้ค่อนข ้างง่ายกว่าการตกแต่งบ ้านแบบอืน
่ นเหลียมๆ
่
้ ต ้องต๊าปทําเกลียวทีปลายท่
่
หลีกหนี ความจําเจในรูปแบบเดิมๆทีเป็
ข ้อต่อท่อทุกชินไม่
อ ไม่เป็ นสนิ ม
้
้
ตลอดอายุการใช ้งาน แข็งแรงทนทาน ร ับนํ าหนักแรงกระแทกได ้ดี ใช ้ได ้ทังภายในและภายนอก ออกแบบการ
ล็อคมาอย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ไม่ต ้องบิดเกลียวเหมือนรุน
่ เก่า ทําให ้ข ้อต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปร ับระดับ
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่
้
้ และรูปลักษณ์ ให ้เข ้าได ้กับผนังปูนเปลือย
ได ้ ถอดเข ้าออกปร ับเปลียนรู
ปแบบง่ายมากๆ ออกแบบชินงานทั
งสี
้ ฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรือติดเข ้ากับผนังวอลเปเปอร ์ทุกลวดลาย
ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทังอิ

A41: ท่อฮุคมือจับประตู Door Handle (Length 33/50 cm.)

่ บประตูสไตล ์ลอฟท ์
ท่อฮุคมือจบ
ั ประตู ออกแบบท่อแป๊ ปประปาเหล็กให ้กลายเป็ นทีจั

ดีไซน์แปลกโมเดิร ์นเก๋ไก๋โดดเด่นไม่เหมือนใคร เข ้ากับบ ้านสไตล ์แอนทีควินเทจ สุดชิคคลาสสิก
แนวโมเดิร ์น วินเทจ เรโทร ล๊อฟต ์สไตล ์ แนวอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลสไตล ์
Rustic Industrial Pipe Decor Barn Door Handle, Flanges and Pipes for Custom
Vintage Hanging Doors DIY Kit.

A411 Length 33 cm.

A412 Length 50 cm.
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้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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่
้ อให
่
Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชัน้ เริมจากทาสี
รองพืนเพื
้สี
้
้
่
่
จริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนันพ่นสีดาํ ในชนที
ั สองเพือให ้เวลา ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์
้
่
ลวดลายขึนคล ้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห ้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณนํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัด
้
้
้
้
เฉี ยงๆตลอดชินงาน พร ้อมเก็บซําอีกหลายรอบจนขึนลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงาน
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ทุกชินมี
ํ้
น
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A42: ท่อฮุคราวแขวนผ้าเช็ดตัว Towel Rack (Length 100/200cm.)
่
่
ท่อฮุคราวแขวนสอดผ้าเช็ดตัว/เกียวเครื
องคร
ัวเบ็ดเตล็ด Towel Bar Rack ออกแบบ
้ั
่
ของตกแต่งบ ้านจากท่อประปา ให ้กลายเป็ นชนวางสอดแขวนผ
า้ เช็ดตัว เครืองคร
ัว รองเท ้า การใช ้ชน้ั
้ ดู
่ โดดเด่นและสวยงามลงตัว ใช ้เป็ นราวแขวนได ้สารพัดประโยชน์ ซึงร
่ ้านขาย
วางของแบบนี ้ ช่วยพืนที
้ั
้ าส่วนใหญ่ สามารถนํ าไปประยุกต ์แขวนโชว ์กางเกง เสือผ้
้ าได ้ แถมเป็ นเฟอร ์นิ เจอร ์ชนวางท่
อสุด
เสือผ้
่
ชิคโบราณย ้อนยุคทีมีประโยชน์และใช ้งานได ้คุ ้มค่ามาก Wall Mounted Bathroom Towel Bar Rack

A rustic-style towel rack featuring a torched wood finish on the back mounting rail and a classic black
finish on the metal bar , Perfect for holding dishcloths and hand towels in your kitchen or bath towels and
washcloths in your bathroom , Easy to attach to any wall using appropriate mounting hardware
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A43: ท่อฮุคราวแขวนผา้ ม่าน Curtain Rack

(Length 300/400 cm.)

่
่
ท่อฮุคราวแขวนสอดผ้าเช็ดตัว/เกียวเครื
องคร
ัวเบ็ดเตล็ด ออกแบบของตกแต่งบ ้านจาก
่
้ ช่วย
ท่อประปา ให ้กลายเป็ นชนวางสอดแขวนผ
ั้
า้ เช็ดตัว เครืองคร
ัว รองเท ้า การใช ้ชนวางของแบบนี
ั้
้ ดู
่ โดดเด่นและสวยงามลงตัว ใช ้เป็ นราวแขวนได ้สารพัดประโยชน์ ซึงร
่ ้านขายเสือผ้
้ าส่วนใหญ่
พืนที
้ าได ้ แถมเป็ นเฟอร ์นิ เจอร ์ชนวางท่
สามารถนํ าไปประยุกต ์แขวนโชว ์กางเกง เสือผ้
ั้
อสุดชิคโบราณย ้อน
่ ประโยชน์และใช ้งานได ้คุ ้มค่ามาก
ยุคทีมี

Industrial Decor Curtain Rod Holder Handmade: Heavy Duty, Rustic Iron DIY Style, Oil and Rust Free.
• BUILD FUNCTIONAL CONTEMPORARY FLAIR into any home, garage, workshop or place of business. This two hook coat rack adds modern
DIY appeal anywhere with a blend of convenience and fashion. Perfect for hanging coats, jackets, hoodies, hats and other outerwear. Solid and
secure for backpacks, purses and bags. Up and down alignment fits in areas too small for wide or large racks.
• ENTIRE KIT SEALED WITH ELECTROPLATING AND READY TO ASSEMBLE OUT OF THE BOX. Easy to follow set up directions provided.
Electroplated finish prevents rust without the hassle and mess of cleaning grease or oil. No need to paint either. Open the box and install. Mounting
hardware included. If you want the industrial look without the industrial cleanup, this is the product for you.
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.

้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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A46: ท่อฮุคราวแขวนเข ้ามุม Corner Rack

(Length 100 cm.)

้ั
้ั มี
่ รป
่ ยม
่
ท่อฮุคราวแขวนเข้ามุม ถ ้าทุกคนพูดถึงชนวางของ
เราคงจะนึ กถึงชนที
ู ทรงสีเหลี

้ พอสมควร
่
้ั
ลักษณะธรรมดา แบบเดิม จะจัดวางตรงไหนแบบไหนต ้องใช ้พืนที
แต่จะมีใครรู ้ว่าชนวางของ
นั้นเราสามารถดัดแปลงไปตามสไตล ์ของเราเองได ้ แถมยังให ้ความสวยงาม เก๋ไก๋ แปลกใหม่ไม่เหมือน
ใคร ใช ้งานได ้จริง เข ้ากับผนังได ้ทุกสี ตกแต่งได ้ง่าย มีความทนทาน แถมยังสวยงามคลาสสิคอีกด ้วย
เสน่ ห ์ของการตกแต่งด ้วยท่อแป๊ บเหล็กสไตล ์ลอฟท ์แบบท่อฮุคราวแขวนเข ้ามุมนี ้ ใครๆ ก็ชอบในความ
จริงใจในการใช ้วัสดุทเปลื
ี่ อยตัวตนแบบไม่ต ้องปิ ดบัง ไม่วา่ จะมีรอ่ งรอย ความเก่า ความไม่สมบูรณ์ เนื อ้
แท ้ของวัสดุทพร
ี่ ้อมจะเปิ ดให ้ผูอ้ ยู่ได ้สัมผัสกับความรู ้สึก
Incorporate the industrial aesthetic into any home, garage, workshop or office. A perfect
blend of convenience and fashion, these rustic farmhouse style shelf brackets add a modern DIY
appeal anywhere. The chic charm of industrial shelving adds eye‐catching style to your home and
is sure to spark some interesting conversation. Your family, friends, and guests will love the new
look.
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่
้ อให
่
Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชัน้ เริมจากทาสี
รองพืนเพื
้สี
้
้
่
่
จริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนันพ่นสีดาํ ในชนที
ั สองเพือให ้เวลา ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์
้
่
ลวดลายขึนคล ้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห ้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณนํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัด
้
้
้ กหลายรอบจนขึนลวดลาย
้
เฉี ยงๆตลอดชินงาน
พร ้อมเก็บซําอี
เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงาน
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมีเอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ทุกชินมี
ํ้
น
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A51: ท่อฮุควางหนังสือ Book Rack (Length 100 cm.)
้ั
ท่อฮุควางหนังสือ ตงโชว
์ของเอนกประสงค ์ ออกแบบอุปกรณ์ทอ่ และข ้อต่อสีสนิ มดํา

้ั
ปัดทอง สําหร ับ D.I.Y. งานเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ลอฟท ์ ชนวางของโบราณย
้อนยุค ให ้กกลายเป็ นท่อชน้ั
้
วางหนังสือ ตังของโชว
์เอนกประสงค ์
่
ใครจะคิดว่าอุปกรณ์ท่อประปาตกแต่งบ ้าน ท่อเหล็กทีเคยถู
กซ่อนอยู่ตามฝ้ าเพดาน ฝาผนัง
้ น ดูคล ้ายกับว่าไม่มค
บางครงก็
ั้ ถก
ู ฝังให ้อยู่ในพืนดิ
ี วามงดงามและน่ าสนใจ หากแต่วน
ั หนึ่ งก็มค
ี นนึ ก
่ ณค่าของท่อเหล็ก
สนุ ก จับเจ ้าท่อเหล่านั้นมาแปลงโฉมเสียใหม่ นํ ามาประดับบนกําแพง ฝาผนัง เพิมคุ
้ แสนจะธรรมดากลายเป็
่
แบบเดิมได ้เป็ นอย่างดี จากท่อระบายนํ าที
นชนวางหนั
ั้
งสือ สุดแนว วัสดุทใช
ี่ ้
่ มช่
่ องว่างทําให ้
เป็ นหลักคือท่อเหล็กแบบต่างๆ นํ ามาต่อกันตามแนวฝาผนัง ยึดติดกับแป้ นเหล็ก เพือเพิ
สามารถวางหนังสือได ้

Length 100 cm.
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้ั
ออกแบบอุปกรณ์ทอ
่ แป๊ ปประปาให ้กลายเป็ นชนวางของแนวอิ
นดัสเทรียล แขวนอุปกรณ์กฬ
ี า
้
้
่
วางลูกบอล ลูกบาส หรือใช ้แขวนห ้อยหมวก กระเป๋ า เสือ ผ้าขนหนู สารพัดประโยชน์ ชนวางของที
ั
่
่
ปร ับรูปแบบได ้เพราะปร ับมุมเปลียนรู
ปร่างได ้ ถือเป็ นการตกแต่งเพิมความงามให
้กับบ ้าน แล ้วยังเก็บ
่ ไม่วา่ จะคอนโดมิเนี ยม
ของเป็ นระเบียบ หยิบจับใช ้สอยได ้ค่อนข ้างง่ายกว่าการตกแต่งบ ้านแบบอืน
่
่ นเหลียมๆ
่
้
หรือว่าบ ้านเดียวสไตล
์โมเดิร ์น หลีกหนี ความจําเจในรูปแบบเดิมๆทีเป็
ข ้อต่อท่อทุกชินไม่
่
้
ต ้องต๊าปทําเกลียวทีปลายท่
อ ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช ้งาน แข็งแรงทนทาน ร ับนํ าหนั
กแรง
้
กระแทกได ้ดี ใช ้ได ้ทังภายในและภายนอก
ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ไม่ต ้องบิดเกลียวเหมือน
่
รุน
่ เก่า ทําให ้ข ้อต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปร ับระดับได ้ ถอดเข ้าออกปร ับเปลียนรู
ปแบบง่าย
้ ฐแดง
้
้ และรูปลักษณ์ ให ้เข ้าได ้กับผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทังอิ
มากๆ ออกแบบชินงานทั
งสี
อิฐมอญ อิฐบล็อก หรือติดเข ้ากับผนังวอลเปเปอร ์ทุกลวดลาย
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Series B: Loft

้ั
Shelves ชนวางของสไตล
์ล๊อฟต ์

้
กลุม
่ B: Loft Shelves (ล๊อฟท ์เชลฟ์ ) กลุม
่ ผลิตภัณฑ ์ ชันวางของสไตล
์ล๊อฟต ์โบราณย ้อนยุค เป็ นการ
้
่ มประโยชน์
่
้
นํ าผลิตภัณฑ ์ Pipe Decor มาเสริมคุณค่าด ้วยแผ่นหิงไม้
เพือเพิ
ใช ้สอย เป็ นได ้ทังราวแขวนเก็
บ
้ นวางของตั
้
้
และหิงชั
งโชว
์ Loft style wall Pipe Shelves

้
้
่ าแบบพิเศษได ้ เลือกสี ความ
ชันวางท่
อ ตังโชว
์แขวนของเอนกประสงค ์ พร ้อมตัวตกแต่ง: สามารถสังทํ
้ หน้
่ างานเฉพาะได ้ หรือจะเป็ นการปร ับเปลียน
่
ยาวของราวแขวน เลือกขนาดแผ่นไม้ให ้เล็กใหญ่เข ้ากับพืนที
่
้ ได
่ ้อย่าง
ดีไซน์ใหม่ โดยนํ ามาต่อกันในรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพือให
้เข ้ากับแต่ละพืนที
้
้
้
้
งหมดเป็
นงานทําด ้วยมือ ขันตอนการผลิ
ต ตัดต่อ ประกอบขึนจากงานฝี
มือคนทํา
ลงตัว ผลิตภัณฑ ์ชันวางทั
้
่ กรทีตั
่ ง้
ล ้วนๆ คุณค่าของสินค ้าแฮนด ์เมด อยูท
่ ี่ ในงานแต่ละชินงาน
จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช ้เครืองจั
โปรแกรมให ้ทํางานได ้เหมือนกันทุกชิน้ ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศล
ิ ปะ เพราะความแตกต่างของ
่ ความประณี ตมากกว่า ความสร ้างสรรค ์ในการผลิตทีแตกต่
่
้
รายละเอียดทีมี
างกัน ทุกชันวางมี
เอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Unique) โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซาแบบใคร
ํ้
• UNIQUE AND STYLISH – Tired of plain boring shelves? Our shelving is made by hand and
comes with some identity character and history.
• WOOD VARIATION – Please note that our wood is 100% reclaimed (Handmade),
meaning that no two pieces are exactly alike. If you want standard shelving, please look
elsewhere. We do our best to match similar boards providing the best customer
experience possible. Check out the last photos for the variation to expect in your order!
***** MADE WITH HIGH QUALITY AND DURABLE INDUSTRIAL PIPE FITTINGS. You will know Pipe Decor
& Loft Shelves parts and accessories when you hold them. Beauty and beast. Strength and style. This is
real industrial pipe for your decoration and designs. Accept no substitutes. Extra pieces and accessories
are available for your custom fixture projects and expansions. Plug and play as desired.
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้ Wood Pipe Shelf (WB1: 15x30 cm.)
B12: ชนวางท่
ั้
อหิงไม้
้
้
้ั
ชนวางท่
ั้
อฐานรองพร ้อมหิงไม้
ใช ้ทังโชว
์และเป็ นชนวางลอยตั
วติดผนังขนาดเล็ก ไม่เกะกะ
่
้
่
่
่
เพิมพืนทีวางของในห ้องนอน สําหร ับห ้องนอนเด็กก็เป็ นอีกหนึ งห ้องทีมักจะเต็มไปด ้วยข ้าวของ ตุก๊ ตา
้ั
้ บริ
่ เวณหัวเตียง เรียงรายด ้วยเหล่าบรรดาของร ักของหวง หรือจะ
ลองทําชนวางแบบง่
ายๆ ไม่เปลืองพืนที
วางกรอบรูปบ่งบอกความเป็ นตัวตนของลูกน้อย ดุสนุ กสนานและน่ าสนใจ หรือใช ้จัดเก็บข ้าวของใน
้ั
่
้ั นที
้ จั
่ ดเก็บมีไม่เพียงพอ เพียงเพิมช
่ นวางติ
ด
คร ัว ไหนจะเครืองใช
้ไฟฟ้ า แก ้วนํ า้ ชานจามอีก บางครงพื
่
้
ผนัง เลือกแผ่นไม้ขนาดตามทีต ้องการ ยึดด ้วยฉากร ับชนั ไม่ต ้องทําบิวท ์อินราคาแพงให ้ปวดหัวเสมอ
่ บจานชามได ้แล ้ว
ไป ก็มพ
ี นที
ื ้ เก็
DELIGHT GUESTS WITH A RUSTIC NEW LOOK TO YOUR ENTRANCE using this complete vertical
coat rack. Quickly change the design and feel of your office, hallway, foyer, bathroom, bedroom, closet,
lobby or waiting room. Instant do‐it‐yourself quality. Constructed from extremely sturdy and durable
material. Strong enough for your heaviest seasonal clothing.

15 cm.
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Solid wood Shelf with industrial Pipe Brackets Shelves. The beautifully designed shelf is sure to add an
extra elemental flare to any room. Multi‐functional design allows for this shelf to be utilized in any room
in the house.
PERFECT FOR DIY PIPE PROJECT this kit comes with everything you need to assemble the shelf brackets,
plus step‐by‐step illustrated instructions to make it even easier; customize the design with the wooden
board of your choice and you’re good to go.
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้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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B13: 4ท่อฮุกแขวนจักรยาน/ฐานรองหิง้ 4Bicycle Hooks (4 pcs. on WB2: 20x80)
4 ท่อฮุกแขวนจก
ั รยาน/ฐานรองหิง้ 4Bicycle Hooks ออกแบบเป็ นฮุกตะขอขาแขวนแนวตรง ใช ้
่
่
้
้
เกียวแขวนสิ
งของจิ
ปาถะ ฮุกแขวนทังหมดจะถู
กประกอบติดตังบนแผงไม
ค้ ลาสสิค ให ้สามารถนํ าไปใช ้งานยึด
้
้
กับผนังบ ้านใช ้งานได ้อย่างง่ายดาย ทุกชินงานมีความโดดเด่นไม่ซาเหมื
ํ
อนใคร ให ้ความเก๋ไก๋ในสไตส ์ อินดัส
้
้
่
้
เตรียล&ลอฟท ์ ร ับนํ าหนักได ้สูงถึง 30 กก.ต่อจุด หรือขึนกับผนังทีไปยึดติด สามารถนํ าไปทําเป็ นชันวางของ
่ นําหนั
้
้ อตกแต่
่
้
ขนาดใหญ่ตอ
่ กันไปในรูปทรงต่างๆ ทีมี
กเยอะ หรือ ติดตังเพื
งผนังบ ้านให ้สวยงาม ถือเป็ นชันวาง
่
้
ติดผนังเอนกประสงค ์ ทีเหมาะกั
บทังภายในและภายนอกอาคารได
้ดี
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้
้ั ้วยสีสนิ มดําปัดทอง ไม่
ข ้อต่อทุกชินผลิ
ตจากอลูมเิ นี ยม พ่นสามชนด
ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อแล ้ว
่ ตขึนใหม่
้
ยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เป็ นข ้อต่อทีผลิ
หนึ่ งเดียวไม่เหมือน
ใครในโลก ออกแบบให ้มีขนาดพอดีกบ
ั ท่อประปามาตรฐาน

่
‐ Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชน้ั เริมจากทาสี
้ อให
่
้ั สองเพื
่
่
รองพืนเพื
้สีจริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสีดาํ ในชนที
อให
้เวลา
้
่
ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์ลวดลายขึนคล
้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห
้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณ
้
้ กหลายรอบจนขึน้
นํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัดเฉี ยงๆตลอดชินงาน
พร ้อมเก็บซําอี
้
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมี
ลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงานทุ
กชินมี
เอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ํ้
น
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้ ต ้องต๊าปทําเกลียวทีปลายท่
่
‐ No Taper Screw required | ไม่ต ้องต๊าปเกลียว : ข ้อต่อท่อทุกชินไม่
อ สามารถ
้
ตัดท่อตรงไหนก็สวมใส่ข ้อต่อแชนคอนได ้ทันที ผลิตจากการฉี ดอลูมเิ นี ยม ขึนรูป เจียระไน ตกแต่ง เจาะรู ใส่สกรูน็อ
่
ตยึดปร ับระดับได ้ จนออกมาเป็ นข ้อต่อท่อทีสมบู
รณ์แบบ
้
กเบาแข็งแรงไม่เป็ นสนิ ม : ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช ้
‐ Lightweight Rustless with high strength| นํ าหนั
้
่ั
งาน แข็งแรงทนทาน ร ับนํ าหนักได ้สูง ร ับแรงกระแทกได ้ดี ไม่แตกง่ายเหมือนท่อพลาสติกพีวซ
ี ท
ี วไป
ใช ้ยึดท่อเหล็กขึน้
้
่ าคัญนํ าหนั
้
รูปเป็ นเฟอร ์นิ เจอร ์ได ้ทุกรูปแบบ สามารถทําเป็ นชินงานขนาดใหญ่
แข็งแรง ทีสํ
กเบากว่าเหล็ก เพราะผลิต
้
จากวัสดุอลูมเิ นี ยมขึนรูปพิเศษ พ่นเคลือบสีคลาสสิคสวยงาม
่
‐ Easy Lock and Apply | ขันล็อคปร ับเปลียนรู
ปทรงง่าย : ข ้อต่อท่อทุกชิน้ ออกแบบการล็อคมาอย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั
่
ไม่ต ้องบิดเกลียวเหมือนรุน
่ เก่า ทําให ้ข ้อต่อล็อคยึดกับท่อเหล็ก สามารถบิดมุมปร ับระดับได ้ ถอดเข ้าออกปร ับเปลียน
่ าการต๊าปเกลียวมา ซึงล็
่ อคตายตัว ปร ับระดับมุมไม่ได ้ ไม่ยด
รูปแบบง่ายมากๆ ไม่เหมือนท่อทีทํ
ื หยุ่น เสียเวลา ถอดปร ับ
่
ระดับได ้ยากยิงถ ้าล็อกหลายจุดพร ้อมกัน ต ้องใช ้วิธบ
ี ด
ิ เกลียวจึงจะถอดออกได ้
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้ั
้
้
‐ Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ ์ชนวางทั
งหมดเป็
นงานทําด ้วยมือ ขันตอน
้
การผลิต ตัดต่อ ประกอบขึนจากงานฝี
มือคนทําล ้วนๆ คุณค่าของสินค ้าแฮนด ์เมด อยู่ที่ ในงาน
้
่ กรทีตั
่ งโปรแกรมให
้
แต่ละชินงาน
จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช ้เครืองจั
้ทํางานได ้เหมือนกัน
่ ความประณี ต
ิ ปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดทีมี
ทุกชิน้ ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศล
่่
้ั
มากกว่า ความสร ้างสรรค ์ในการผลิตทีแตกต่
างกัน ทุกชนวางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique)
โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซาแบบใคร
ํ้
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B14: 5ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 5Bicycle45 Hooks (5 pcs. on WB2: 20x80)
5ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ45 5Bicycle45 Hooks เป็ นฮุคท่อแป๊ ปงอ 45 องศา ออกแบบเป็ นฮุก
่
่
่
้
้
ตะขอขาแขวนปลายงอ เพือใช
้เกียวแขวนสิ
งของจิ
ปาถะ ตะขอฮุกแขวนทังหมดจะถู
กประกอบติดตังบนแผงไม้คลาสสิ
ค
่
่
้
้
เพือกันของตกทีด ้านปลาย ใช ้ตกแต่งแขวนของสารพัดประโยชน์ กระถางต ้นไม้ โคมไฟ แจกัน ขวดนํ า แก ้วนํ า ไวน์
่
เหล ้า ของจุกจิก กระเป๋ า แว่นตา แผ่นซีด ี แผ่นเสียงเอกสาร รูปภาพ ในห ้องคร ัว ใช ้เป็ นทีวางหรื
อแขวนกระทะ ทัพพี
่
่
้
หม้อ ขวดเครืองปรุง กระปุกขนม ชากาแฟ เครืองเทศ ในห ้องนํ า ใช ้แขวนผ้าเช็ดตัว ของใช ้ในห ้องนํ า้ ห ้องทํางาน
่ ้องการหยิบจับได ้ง่าย สะดวก
ใช ้แขวนอุปกรณ์ กรรไกร แฟ้ มเอกสาร หน้าบ ้าน ใช ้วางรองเท ้า แขวนร่ม หรือของใช ้ทีต
ต่อการใช ้งาน เก็บกวาดง่าย

่
‐ Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชน้ั เริมจากทาสี
้ อให
่
้ั สองเพื
่
่
รองพืนเพื
้สีจริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสีดาํ ในชนที
อให
้เวลา
้
่
ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์ลวดลายขึนคล
้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห
้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณ
้
้ กหลายรอบจนขึน้
นํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัดเฉี ยงๆตลอดชินงาน
พร ้อมเก็บซําอี
้
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมี
ลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงานทุ
กชินมี
เอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ํ้
น
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B15: 5ท่อฮุกแขวนผ ้า 5Towel Hooks (5 pcs. on WB2: 20x80)
่ นของตกทีด
่ ้าน
5ท่อฮุคแขวนจักรยาน ปลายงอ90 5Towel Hooks เป็ นท่อฮุกแป๊ ปงอ 90 องศา เพือกั
่
่
่
้
ปลาย ออกแบบเป็ นฮุกตะขอขาแขวนปลายงอฉาก เพือใช
้เกียวแขวนสิ
งของจิ
ปาถะ ตะขอฮุกแขวนทังหมดจะถู
ก
้
่
่
ประกอบติดตังบนแผงไม้คลาสสิค เพือกันของตกทีด ้านปลาย ใช ้ตกแต่งแขวนของสารพัดประโยชน์ กระถางต ้นไม้
โคมไฟ แจกัน ขวดนํ า้ แก ้วนํ า้ ไวน์ เหล ้า ของจุกจิก กระเป๋ า แว่นตา แผ่นซีด ี แผ่นเสียงเอกสาร รูปภาพ ในห ้องคร ัว
่
่
่
ใช ้เป็ นทีวางหรื
อแขวนกระทะ ทัพพี หม้อ ขวดเครืองปรุ
ง กระปุกขนม ชากาแฟ เครืองเทศ
ในห ้องนํ า้ ใช ้แขวน
ผ้าเช็ดตัว ของใช ้ในห ้องนํ า้ ห ้องทํางาน ใช ้แขวนอุปกรณ์ กรรไกร แฟ้ มเอกสาร หน้าบ ้าน ใช ้วางรองเท ้า แขวนร่ม
่ ้องการหยิบจับได ้ง่าย สะดวกต่อการใช ้งาน เก็บกวาดง่าย
หรือของใช ้ทีต

้
้ั ้วยสีสนิ มดําปัดทอง ไม่
ข ้อต่อทุกชินผลิ
ตจากอลูมเิ นี ยม พ่นสามชนด
ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อแล ้ว
่ ตขึนใหม่
้
ยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เป็ นข ้อต่อทีผลิ
หนึ่ งเดียวไม่เหมือน
ใครในโลก ออกแบบให ้มีขนาดพอดีกบ
ั ท่อประปามาตรฐาน
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้ั
ชนวางท่
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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่ อ
้
้ และรูปลักษณ์ ให ้
‐ Enhance your decoration | เสริมคุณค่าทีอยู
่ าศัย : ออกแบบชินงานทั
งสี
้ ฐแดง อิฐมอญ อิฐบล็อก หรือติดเข ้ากับผนังวอล
เข ้าได ้กับผนังปูนเปลือย ปูนขัดมัน ผนังอิฐ ทังอิ
้
เปเปอร ์ทุกลวดลาย ใช ้ได ้ดีมากทังภายในและภายนอกอาคาร
เนื่ องจากเป็ นวัสดุอลูมเิ นี ยม และ
เคลือบสีทอ
่ เหล็กด ้วยวิธพ
ี ่นสีเพาว ์เดอร ์โค๊ทสลับไปมาแบบพิเศษ
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้
B22: ชนวางท่
ั้
อหิงไม้
ราวแขวนทิชชู่ Tissues Shelf (WB1: 15x30 cm.)

้
ชนวางท่
ั้
อราวแขวน พร ้อมฐานรองหิงไม้
2-Tissues Holder Wood Shelf แขวนกระดาษชําระ
ได ้ 2 ข ้าง ด ้านบนมีหงไม
ิ ้ ไ้ ว ้วางมือถือ กระถางต ้นไม ้ ของใช ้จุกจิก ออกแบบสีพเิ ศษ เลือกความยาวของราว
้ หน้
่ างานเฉพาะได ้ หรือจะเป็ นการปร ับเปลียนดี
่
แขวน เลือกขนาดแผ่นไมใ้ ห ้เล็กใหญ่เข ้ากับพืนที
ไซน์ใหม่
่
้
่
โดยนํ ามาต่อกันในรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลเพือให ้เข ้ากับแต่ละพืนทีได ้อย่างลงตัว
้
้
้
้
ผลิตภัณฑ ์ชันวางทั
งหมดเป็
นงานทําด ้วยมือ ขันตอนการผลิ
ต ตัดต่อ ประกอบขึนจากงานฝี
มือคนทําล ้วนๆ
่ ความ
คุณค่าของสินค ้าแฮนด ์เมด ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศล
ิ ปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดทีมี
่
้
ประณี ตมากกว่า ความสร ้างสรรค ์ในการผลิตทีแตกต่
างกัน ทุกชันวางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) โดด
้
่
้
้ ่
เด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซาแบบใคร
ํ
เติมห ้องให ้อบอุน
่ ดูมเี รืองราวมากขึ
นแบบไม่
ต ้องเปลืองพืนที
่
้ นไม
้ เ้ ก๋ๆ แบบมินิมอล
สําหร ับคร ัวไซส ์มินิสไตล ์คนรุน
่ ใหม่ จัดเรียงเครืองคร
ัวให ้สนุ กสนานด ้วยการติดตังชั
่
่ บใช ้ประจําไว ้ใกล ้มือ แถมมีทแขวนทิ
่
สําหร ับเก็บเครืองปรุ
งทีหยิ
ี่
ชชู่ เพือความสะดวกสบายตอบโจทย
์การใช ้
่
่
่
งาน อย่าลืมเพิมกระถางต
้นไมเ้ ล็กๆเข ้าไปเพิมความสดชื
นภายในห
้องได ้อีกด ้วย
• TOILET‐PAPER RACK & SHELF: Wall‐mounted bathroom tissue holder with two pipe‐style spindles and
weathered torched wood shelf
• INDUSTRIAL‐RUSTIC STYLE: Realistic pipe and fittings, and distressed wood finish create a stylishly rugged look
• EASY‐CHANGE ROLL HOLDERS: Two open‐ended spindles allow easy replacement of toilet paper and
accommodate busy bathrooms

Length 20 cm.

• CONVENIENT SHELF: provides a place to set extra toilet paper rolls, personal items, or small decorative items
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Tissue Holder Wood Shelf
• UNIQUE DESIGN: The wooden shelf adds Rustic Vibe while the Industrial Pipe Design will make an eye‐
catching display in your bathroom
• EASY ASSEMBLY: This toilet tissue holder comes with the instruction that is easy to follow and require
minimal efforts.
• DURABLE AND VERSATILE: This 2‐in‐1 tissue roller shelf is constructed with durable aluminum pipes
that can hold and bear heavy weight items, while the wood shelf provides space for your mobile
phones, books, magazines.
• BEAUTIFULLY MADE: This toilet tissue roller shelf is finished on all sides for a complete look at all
angles
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• GUARANTEED QUALITY: High quality heavy‐duty and BUILT TO LAST!

้
B31: ชนวางท่
ั้
อหิงไม้
ราวแขวนเข ้ามุมห ้อง Corner Wood Shelf (WB4: 42x21 cm.)

้
้ั
ชนวางท่
ั้
อฐานรองพร ้อมหิงไม้
และราวแขวน แบบเข้ามุมห้อง ชนวางของแบบติ
ดผนัง
ไม่เพียงแต่จะสามารถเลือกใช ้ได ้ในแทบทุกห ้องภายในบ ้าน แต่ยงั สามารถเลือกใช ้ได ้ทุกมุมของผนัง
ด ้วยจะเป็ นส่วนกลางผนัง ค่อนไปทางด ้านบนด ้านล่าง จะวางซ ้ายหรือขวาของผนัง หรือจะวางเข ้ามุมก็
้ ้นเพือให
่
่ ๆ ภายในบ ้าน และใช ้พืนที
้ ให
่ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
สามารถทําได ้ทังนั
้เข ้ากับเฟอร ์นิ เจอร ์อืน

BUILD FUNCTIONAL CONTEMPORARY FLAIR. This kit comes with everything you need to assemble your new pipe
shelf bracket set plus step‐by‐step illustrated instructions. Iron pipe fits a surprising number of looks and
aesthetics: steampunk lighting, industrial decor, factory, French country farmhouse, vintage, retro, reclamation,
DIY customized, exposed heating and cooling and water piping.

42 cm.

ชนวางท่
ั้
อเหล็กเฟอร ์นิ เจอร ์สไตล ์ Loft & Industrial ข ้อต่อท่อแป๊ ปผลิตจาก
อลูมเิ นี ยม ไม่ต ้องต๊าปเกลียว สามารถตัดท่อเหล็กตรงไหนก็ได ้นํ ามาสวมใส่กบั ข ้อต่อ
้ั
แล ้วยึดล็อคได ้ทันทีรวดเร็วง่ายดาย เหมาะกับงาน ชนวางติ
ั้
ดผนัง ชนวางของ
ราว
แขวน หิง้ ฉากร ับชน้ั ตู ้เก็บของ แท่นวาง มือจับประตู ตกแต่งบ ้าน ลอฟท ์สไตล ์
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้ั
้
้
‐ Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ ์ชนวางทั
งหมดเป็
นงานทําด ้วยมือ ขันตอน
้
การผลิต ตัดต่อ ประกอบขึนจากงานฝี
มือคนทําล ้วนๆ คุณค่าของสินค ้าแฮนด ์เมด อยู่ที่ ในงาน
้
่ กรทีตั
่ งโปรแกรมให
้
แต่ละชินงาน
จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช ้เครืองจั
้ทํางานได ้เหมือนกัน
่ ความประณี ต
ิ ปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดทีมี
ทุกชิน้ ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศล
่่
้ั
มากกว่า ความสร ้างสรรค ์ในการผลิตทีแตกต่
างกัน ทุกชนวางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique)
โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซาแบบใคร
ํ้
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้ ยาว ขาคู่ Hanger Wood Shelf1 (WB2: 20x80 cm or WB3: 25x120 cm.)
B41: ชนวางท่
ั้
อหิงไม้
้
้ั
้
้ั
ชนวางท่
ั้
อ ฐานรองพร ้อมหิงไม้
ขาคู ่ เป็ นชนวางแบบสองขาร
ับ ใช ้ทังโชว
์และเป็ นชนวาง
้ั วยโชว ์ของ คอนโดไซส ์เล็ก ติดตังช
้ นวางเหนื
้ั
ลอยตัวติดผนังขนาดเล็ก ไม่เกะกะ ชนช่
อหัวเตียง
เลือกพร็อปส ์มาตกแต่งเก๋ๆ อาทิ เช่น แจกันดอกไม้ เทียนสีขาวเสริมอารมณ์โรแมนติก เติมห ้องให ้
่
้
้ ่ หรือในคร ัวไซส ์มินิสไตล ์คนรุน
อบอุน
่ ดูมเี รืองราวมากขึ
นแบบไม่
ต ้องเปลืองพืนที
่ ใหม่ จัดเรียง
่
้
้
่
่ บใช ้ประจําไว ้
เครืองคร ัวให ้สนุ กสนานด ้วยการติดตังชนไม้
ั เก๋ๆ แบบมินิมอลสําหร ับเก็บเครืองปรุงทีหยิ
่
่
่
์การใช ้งาน อย่าลืมเพิมกระถางต
้นไม้เล็กๆเข ้าไปเพิมความสด
ใกล ้มือ เพือความสะดวกสบายตอบโจทย
่
ชืน
Rustic Farmhouse Reclaimed Wood Shelves | Barn wood Shelves.
Rustic Pipe Decor Industrial Shelf Brackets, Industrial Fittings, Flanges and Pipes for Custom Floating Shelves, Vintage
Furniture Decorations, Wall Mounted Hanging.
• UNIQUE AND STYLISH – Tired of plain boring shelves? Our shelving is made by hand and comes with some identity character and
history.
• RECLAIMED BARNWOOD ‐ beautiful, one‐of‐a‐kind architectural pieces and furniture made from wood salvaged from rustic that are
no longer in use. Our products capture a piece of history, while providing an earth‐friendly alternative to common wood working
practices.
• GUARANTEED TO LAST – While our wood may be old, it’s far from brittle. Through kiln drying and sanding, you can be assured that
our shelving will look great for years to come! Satisfaction guaranteed.

80 cm.
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้ั
้
้
‐ Hand Made Design | เป็ นงานทํามือ : ผลิตภัณฑ ์ชนวางทั
งหมดเป็
นงานทําด ้วยมือ ขันตอน
้
การผลิต ตัดต่อ ประกอบขึนจากงานฝี
มือคนทําล ้วนๆ คุณค่าของสินค ้าแฮนด ์เมด อยู่ที่ ในงาน
้
่ กรทีตั
่ งโปรแกรมให
้
แต่ละชินงาน
จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช ้เครืองจั
้ทํางานได ้เหมือนกัน
่ ความประณี ต
ทุกชิน้ ดูเป็ นธรรมชาติ อ่อนโยน มีศล
ิ ปะ เพราะความแตกต่างของรายละเอียดทีมี
่่
้ั
มากกว่า ความสร ้างสรรค ์ในการผลิตทีแตกต่
างกัน ทุกชนวางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique)
โดดเด่น ใส่ใจในรายละเอียด ประณี ต ไม่ซาแบบใคร
ํ้
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่
‐ Rustic Gold Sign Color | ใช ้สีสนิ มดําปัดทองอิตาลี: การพ่นและทาสีทบ
ั 3 ชน้ั เริมจากทาสี
้ อให
่
้ั สองเพื
่
่
รองพืนเพื
้สีจริงยึดติดแน่ นและเป็ นประกายเงางาม จากนั้นพ่นสีดาํ ในชนที
อให
้เวลา
้
่
ทําสีปัดทองจะดูมเี ท็กเจอร ์ลวดลายขึนคล
้ายๆสีสนิ มโบราณ เมือแห
้งสนิ ทแล ้วใช ้สีปัดทองโบราณ
้
้ กหลายรอบจนขึน้
นํ าเข ้าจากต่างประเทศ ใช ้วิธท
ี าแบบปัดเฉี ยงๆตลอดชินงาน
พร ้อมเก็บซําอี
้
้ ความแตกต่างกันในลวดลายมี
ลวดลาย เป็ นสีดาํ ปัดทองลายสนิ มโบราณ ทําให ้ชินงานทุ
กชินมี
เอกลักษณ์ไม่ซาแบบกั
ํ้
น
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้ ยาว พร ้อมราวแขวน Hanger Wood Shelf2 (WB2: 20x80 cm
B42: ชนวางท่
ั้
อหิงไม้
or WB3: 25x120 cm.)
้
ชนวางท่
ั้
อ ฐานรองพร ้อมหิงไม้
และราวแขวนใต้หงิ ้ เป็ นชนวางแบบสองขาร
ั้
ับพร ้อมราว
้
้ั
แขวนแนวนอน ใช ้ทังโชว
์และเป็ นชนวางลอยตั
วติดผนังขนาดเล็ก ไม่เกะกะ ด ้วยเสน่ ห ์ของการ
ตกแต่งด ้วยท่อแป๊ บเหล็กสไตล ์ลอฟท ์ ใครๆ ก็ชอบความจริงใจในการใช ้วัสดุทเปลื
ี่ อยตัวตนแบบไม่ต ้อง
้
ปิ ดบัง ไม่วา่ จะมีรอ่ งรอย ความเก่า ความไม่สมบูรณ์ เนื อแท
้ของวัสดุทพร
ี่ ้อมจะเปิ ดให ้ผูอ้ ยู่ได ้สัมผัสกับ
่
ี่ ต ้องปรุงแต่งมากมาย ใครจะคิดว่าท่อเหล็กทีเคยถู
กซ่อน
ความรู ้สึก ความสวยงามตามธรรมชาติทไม่
้ั ถก
้ น ดูคล ้ายกับว่าไม่มค
อยู่ตามฝ้ าเพดาน ฝาผนัง บางครงก็
ู ฝังให ้อยู่ในพืนดิ
ี วามงดงามและน่ าสนใจ
้
หากแต่วน
ั นึ งก็มค
ี นนึ กสนุ ก จับเจ ้าท่อเหล่านันมาแปลงโฉมเสียใหม่ นํ ามาประดับบนกําแพง ฝาผนัง
่ ณค่าของท่อเหล็กแบบเดิมได ้เป็ นอย่างดี จากท่อระบายนํ าที
้ แสนจะธรรมดากลายเป็
่
้ั
นชนวาง
เพิมคุ
หนังสือ สุดแนว วัสดุทใช
ี่ ้เป็ นหลักคือท่อเหล็กแบบต่างๆ นํ ามาต่อกันตามแนวฝาผนัง ยึดติดกับแป้ น
้ เ้ ข ้าไป เพือใช
่
่ นที
้ ใช
่ ้สอยได ้อย่างลงตัว
เหล็ก เสริมหิงไม
้จัดวางหนังสือ จัดระเบียบของใช ้จุกจิก เพิมพื
Rustic Industrial Pipe Brackets Floating Shelves by Pipe Decor, Wall Mounted Hanging Shelf,
Reclaimed and Barn Wood Inspired.

20 cm.

• AUTHENTIC INDUSTRIAL FLANGE PIPE BRACKETS AND BARNWOOD INSPIRED DISTRESSED WOOD SHELVING.
The charming aesthetic and beauty of aged wood paired with iron pipe fittings is the perfect accent to any home.
This decorative and functional shelving adds a unique and versatile look to display precious keepsakes, photos
and other decorations. Mount to your bedroom, bathroom or kitchen walls for a lasting custom look. Comes with
six flange pipe brackets and two 36 inch grey shelves.
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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

