Stainless / Aluminum Grating (Special
Material Type Grating) สแตนเลสฟลอร์เดรน
เกรตติง ตะแกรง สแตนเลส อลูมเิ นียม สําเร็จรูป
Customized Heel Guard Proof Anti-Slip Bathroom Stainless Steel
Grating. New linear shower drainage system and stainless steel
bathroom floor waste range.
ตะแกรงสแตนเลสระบายนํา้ สํ าเร็จรู ป มีช่องรู หลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิร์น แปลกใหม่ ไม่ ซํ้าใคร ผลิตจากสเตนเลสแท้
เกรด SUS304 จึงมั่นใจได้ ว่าปลอดสนิมตลอดอายุการใช้ งาน สามารถรับนํา้ หนักคนเดินผ่ านได้ ออกแบบให้ ใช้
งานในพืน้ ที่ ระเบียงคอนโด ทางเท้ า ห้ องนํา้ ห้ องครัว เหมาะสําหรับการใช้ ในพืน้ ทีเ่ ปี ยก และ ต้ องการกันแมลงสาป
หนู หรื อสั ตว์ เลือ้ ยคลานต่ าง หมดปัญหาเรื่ องนํา้ ท่ วมขัง

โรงงานผูผ้ ลิตและจําหน่าย #NewShowerStainlessGrating #ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสําเร็ จรู ป
#StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #Expanded Metal Floor Grating
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บริษท
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Quotation / ใบเสนอราคา

Email: MKT@CHANCON.CO.TH

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

No.

Description

Unit Price

ราคา
รายการ
New Shower Bathroom Trench Drain Heel Guard Stainless Steel Grating (SUS304)

ลําด ับ

ตะแกรงระบายนําสแตนเลสสําเร็ จรูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรตติง

ขายปลีก ขายส่ง >30

Stainless SUS304 Thick 2 mm. Fold Edge High 25mm. (พ ับขอบสูง 25mm.)

1

Stainless Steel Grating Size: 10 x 100 cm /2.1kg

2

Stainless Steel Grating Size: 15 x 100 cm /2.7kg

3

Stainless Grating Size: 20 x 100 cm (เสริมคาน) /3.9kg

4

Stainless Grating Size: 25 x 100 cm (เสริมคาน) /4.4kg

5

Stainless Grating Size: 30 x 100 cm (เสริมคาน) /5.2kg

2,000
2,400
3,000
3,400
3,800

ตะแกรงระบายนําสแตนเลสสําเร็ จรูป หนาพิเศษ 2 มิลลิเมตร มีรูปแบบของช่องรู ด ังนี

่ งรูสเหลี
ี
่ งว่างระหว่างรู 20.5 มม.
แบบ Square Hole : ชอ
ยมจตุรัส ขนาด 9.5 มม. ชอ
(Square Hole 9.5 mm. , Space between holes 20.5 mm.)
Ready

หมายเหตุ: กรณี ต ้อ งการผิ ว สแตนเลสปั ด ด้าน (แฮร์ไลน์ ) ราคาจะเพิ่ ม ขึน้ อีก 20% จากตารางข้างต้น
( Stainless HairLine surface charge 20% price from quotation above )

Delivery Term: Within 1-30 days for Standard width

Payment: Deposit Cash 40% with P/O : Warranty 2 years

CHANCON Co., Ltd. 199 Takhan Road., Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10700 Thailand.
บริษ ัท แชนคอน จําก ัด เลขที 199 ถนนท่าข ้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th www.chancon.co.th เลขประจํ าตัวผู ้เสียภาษี 0105549021705

1,800
2,200
2,700
3,100
3,500

คุณสมบ ัติตะแกรงระบายนําสแตนเลสสําเร็จรูป New
Shower Stainless Steel Grating (Special Profile Grade SUS304)
1. เลือกใชวั้ สดุแผ่นสแตนเลสแท ้ เกรด SUS304 รุน
่ หนาสุด ความหนาถึง
2 มม. **** หนาทีสุดในตลาดเทียบก ับคูแ
่ ข่งทุกราย เพือให ้ได ้ ตะแกรง
้
ระบายนํ าสแตนเลส ทีมีคณ
ุ ภาพสูง แข็งแรง เดินไม่ยบ
ุ อายุใชงานนาน
ื
ั พอร์ตด ้านหลังแผ่นตะแกรงทีขนาด
2. มีสแตนเลสเสริมคานเชอมรองรั
บซ พ
ื
กว ้างตังแต่ 20cm. 25cm. 30cm. ระยะห่างคานเสริมทุกๆ 20cm. เชอมคานส
ิ
แตนเลส 4 ชนในความยาวทุ
กๆ 1 เมตร ทําให ้เพิมความแข็งแรงของแผ่น
้
ตะแกรง เดินไม่ยวบ ไม่บด
ิ เบียว อายุการใชงานคงทนนานกว่
ารุน
่ บางและไม่ม ี
ั พอร์ต / Beam support welding attached stainless grating for
คานซพ
exceeding width 20cm.
ี
3. รูตะแกรงสเหลี
ยมรุน
่ ใหม่ สวยปลอดภัย ไม่คม ไม่บาดเท ้า สามารถใชกั้ บ
พืนทีภายในและภายนอก ปลอดภัยไม่ลน
ื / Unsharp, Non-skid when Safety
Step On
ื
4. สแตนเลสเป็ นวัสดุ ไร ้สารก่อภูมแ
ิ พ ้ ไม่เป็ นคราบให ้เชอโรคเกาะ
ไม่เป็ น
้
สนิมตลอดอายุการใชงาน
คราบสกปรกสามารถชําระล ้างออกได ้ง่าย / Safety
and Easy cleaning Material
ี ้านให ้มีความแข็งแรง รับนํ าหนักคนเดินผ่านได ้ดี ใชเป็
้ น
5. พับขอบสด
ตะแกรงระบายนํ าวางต่อกันได ้สําหรับพืนทียาวๆ / Pedestrian Loaded with
excellent design
่ งรูเล็กแปลกใหม่ไม่ซําใครในโลกนี กันแมลงสาป หนู งู
6. ชอ
ั ว์เลือยคลาน แต่ระบายนํ ารวดเร็ว / Faster drainage Flow gully trench
สต
channel grating
7. ออกแบบให ้เป็ นตะแกรงระบายนํ า ทันสมัยโมเดิรน
์ หรูหราดูด ี สร ้าง
บรรยากาศลักซูร ี ให ้กับทุกพืนที / World Class Luxury Genuine Stainless
Grade SUS304
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ตะแกรงสแตนเลสระบายนําสําเร็ จรูป รุน
่ มาตรฐานรู
ี
สเหลี
ยมสม ัยใหม่ ไม่คมไม่บาดเท้าระบายนําเร็ว
Modern Shower Floor Drainage Stainless
Grating design for Square mesh type:
ตะแกรงสแตนเลสระบายนํา เกรด SUS304 ทุกรุน
่ ทีเราผลิตเลือกใช ้ ความหนาถึง 2
มม. **** หนาทีสุดในตลาดเทียบก ับคูแ
่ ข่งทุกราย ยิงกว่านน
ั เราออกแบบให้มค
ี านสแตน
ั
ํ
เลสซพพอร์ต สาหร ับทุกรุน
่ ทีกว้างตงแต่
ั
20 ซม.ขึนไป ทําให้สามารถรองร ับแรงคนเดิน
ผ่านได้อย่างแข็งแรงปลอดภ ัยทวท
ั งแผ่
ั
นตะแกรง

Square Hole Mesh: Heel Guard Grating High 25mm, thick 2mm.
่ งรูแบบ สเหลี
ี
ชอ
ยมจตุร ัส: ตะแกรงสแตนเลสสําเร็จรูป สูง 25มม. หนา 2มม.

ี
- รูตะแกรงสเหลี
ยมรุน
่ ใหม่ สวยปลอดภัย ไม่คม ไม่บาดเท ้า สามารถใชกั้ บพืนทีภายในและ
ภายนอก ปลอดภัยไม่ลน
ื / Unsharp, Non-skid when Safety Step On
ื
- สแตนเลสเป็ นวัสดุ ไร ้สารก่อภูมแ
ิ พ ้ ไม่เป็ นคราบให ้เชอโรคเกาะ
ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการใช ้
ํ
งาน คราบสกปรกสามารถชาระล ้างออกได ้ง่าย / Safety and Easy cleaning Material
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ี ้านให ้มีความแข็งแรง รับนํ าหนักคนเดินผ่านได ้ดี ใชเป็
้ นตะแกรงระบายนํ าวางต่อกันได ้
พับขอบสด
สําหรับพืนทียาวๆ / Pedestrian Loaded with excellent design
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ั พอร์ต สําหรับทุกรุน
ให ้มีคานสแตนเลสซพ
่ ทีกว ้างตังแต่ 20 ซม.ขึนไป โดยคานรับแรงจะถูกติดตัง
ื
เชอมห่
างทุกๆ 20cm. ทําให ้สามารถรองรับแรงคนเดินผ่านได ้อย่างแข็งแรงปลอดภัยทัวทังแผ่น
ตะแกรง

่ งรูเล็กแปลกใหม่ไม่ซําใครในโลกนี ( ขนาดชอ
่ งรูประมาณ 1 cm. ระยะห่างระหว่างชอ
่ งรู 2
- ชอ
ั
cm.) ออกแบบป้ องกัน แมลงสาป หนู งู สตว์เลือยคลานตัวเล็กๆเข ้ามาในห ้องนํ าหรือพืนทีในบ ้าน
แต่ยงั สามารถระบายนํ าได ้รวดเร็วมาก / Faster drainage Flow gully trench channel grating
- ออกแบบให ้เป็ นตะแกรงระบายนํ า ทันสมัยโมเดิรน
์ หรูหราดูด ี สร ้างบรรยากาศลักซูรี ให ้กับทุก
พืนที / World Class Luxury Genuine Stainless Grade SUS304
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ื
- สแตนเลสเป็ นวัสดุ ไร ้สารก่อภูมแ
ิ พ ้ ไม่เป็ นคราบให ้เชอโรคเกาะ
ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุการใช ้
งาน คราบสกปรกสามารถชําระล ้างออกได ้ง่าย / Safety and Easy cleaning Material
- ออกแบบให ้เป็ นตะแกรงระบายนํ า ทันสมัยโมเดิรน
์ หรูหราดูด ี สร ้างบรรยากาศลักซูรี ให ้กับทุก
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งานติดตัง Shower Modern Stainless Grating ทีราง
ระบายนํ าในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ตา่ งๆ
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่ งรูหลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิรน
ตะแกรงสแตนเลสระบายนํ าสําเร็จรูป มีชอ
์ แปลกใหม่ไม่ซําใคร ผลิต
้
จากสเตนเลสแท ้ เกรด SUS304 จึงมันใจได ้ว่าปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน
สามารถรับนํ าหนัก
้
คนเดินผ่านได ้ ออกแบบให ้ใชงานในพืนที ระเบียงคอนโด ทางเท ้า ห ้องนํ า ห ้องครัว เหมาะสําหรับ
้
ั ว์เลือยคลานต่าง หมดปั ญหาเรืองนํ า
การใชในพื
นทีเปี ยก และ ต ้องการกันแมลงสาป หนู หรือสต
้
ท่วมขัง เหมาะสําหรับการใชในพื
นที ทีต ้องมีการรับนํ าในปริมาณมาก และต ้องการระบายนํ าทิง
้
้
อย่างรวดเร็วป้ องกันการท่วมขังของนํ า แถมยังมีความหลากหลายของการใชงานสามารถใช
งานทั
ง
่ บริเวณระเบียง คอนโด ,
ในร่ม กลางแจ ้ง, ในเชงิ พาณิชย์, อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล เชน
ิ ค ้า สระว่ายนํ า โรงพยาบาล ร ้านอาหาร
โรงแรม, ห ้างสรรพสน
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งานติดตัง Shower Modern Floor Drainage Stainless Grating ทีราง
ั
ระบายนํ าหน ้าบ ้าน ยกระดับความหรูหราสวยงามให ้กับทีอยูอ
่ าศย
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โรงงานผูผ้ ลิตและจําหน่าย #ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสําเร็ จรู ป #ตะแกรง
อลูมิเนียม #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #Ch
annelDrainPerforatedGrating #ExpandedMetalFloorGrating
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Special Material Made-to-Order Heel Guard
ั
Stainless Grating งานสงผลิ
ต แบบพิเศษ
ตะแกรงเหล็ก สแตนเลส อลูมเิ นียม
Perforated Aluminium/Stainless Grating
ั า ตะแกรงเหล็ก-สแตนเลส (non-slippery/skid)
งานผลิตสงทํ
นอกจากตะแกรงสแตนเลสขนาดและรูปแบบมาตรฐานทีบริษัทผลิตแล ้ว กรณีทลู
ี กค ้าต ้องการ
รูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตารางราคา ลูกค ้าสามารถสง่ แบบทีมีรายละเอียด วัสดุทใช
ี ้ ความ
่ งรู ความสูง จํานวนทีต ้องการสงผลิ
ั
หนา ชอ
ต (ต ้องมีขนตํ
ั า ขึนกับรูปแบบและขนาด เพือให ้
้ กได ้โดยไม่เหลือเศษ) เข ้ามาสอบถามได ้ทางอีเมล์
สามารถใชเหล็

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

โรงงานผูผ้ ลิตและจําหน่าย #ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสําเร็ จรู ป #ตะแกรง
อลูมิเนียม #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #Ch
annelDrainPerforatedGrating #ExpandedMetalFloorGrating

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Bathroom Heel Guard
Stainless Linear Shower
Floor Drainage
Perforated Grating
Drawing
สเป๊คดรอว์องแบบงาน
ิ
ตะแกรงรางระบายนําสแตน
ํ เร็จรูป ฝาเกรต
เลสสา
ติงสแตนเลสฟลอร์เดรน

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH

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

No.
ลําด ับ

Description
รายการ

Price/Meter (ราคาต่อเมตร)
ขายปลีก

ขายส่ง>30

ขายส่ง>100

ตะแกรงระบายนํ้า ล้น พลาสติ ค สํา เร็จ รูป ชนิ ด แข็งแรงเหนี ย วพิเศษ/ PP Overflow Grating
นํ้า หนัก 2.5 กิ โลกรัม ต่อ แผ่น (Weight) รับ นํ้า หนัก คนเดิ น ได้ 150 กก.(Load Ability)
1 PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey)

650

600

550

800

750

700

950

900

850

รุน่ ขายดีทส่ี ดุ ตะแกรงสีเทา (สีคอนกรีต ลอฟต์) สูง 3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

2 PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Black PP)
ตะแกรงสีดาํ พิเศษ Black PP สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. วางกรวดด้านบนได้

ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

3 PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful)

ตะแกรงสีพเิ ศษ เขียว นํ้าเงิน แดง เหลือง สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm วางกรวดได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.

# ตะแกรงพลาสติคสําเร็จรูป ออกแบบใหใชในงานวางแทนเครื่องจักร ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP)
เปนพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ (ขายดีอันดับหนึ่งในกลุมสินคาตะแกรงทางเดินระบายน้ํา) *** Best Seller No.1
# สั่งตัดหนากวางได ตามตองการ เชน กวาง 10cm., 15cm., 20cm., 25cm., 30cm., 34cm., 38cm., 42cm., 46cm.
# รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป จากโรงงานผูผลิตตะแกรงพลาสติค ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน
TOTAL
Delivery TermWithin 3-60 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after offer.

- ร ับประก ัน 1 ปี / Warranty 1 years
- มีสต๊อคพร้อมส่ง กรุณาม ัดจํา เพือยืนราคา

V.A.T.: Excluded
Payment: Cash 40% with P/O
and 60% when Delivery

E-mail: mkt@chancon.co.th, info@chancon.co.th
Tel: 081-9327894, 02-4510780-1

CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand
บริษ ัท แชนคอน จําก ัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 www.chancon.co.th เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 010-554-902-1705
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ใหม่ ล่าสุ ด! ตะแกรงระบายนํา้ พลาสติครุ่นใหม่ พเิ ศษ สี ดาํ เมทัลลิค

Black Metallic PP Plastic GRATING
ตะแกรงระบายนํ้าพลาสติครุ่ นสี พิเศษ ดําเมทัลลิค สวยประกายเงางาม เปลี่ยนรางระบายนํ้ารู ปแบบเดิมๆ
เป็ นปฏิมากรรมงานตกแต่งให้ดูดีลงตัว เข้าได้กบั ทุกพื้นผิว เหมาะกับห้องอาหาร โรงแรม โรงงาน สระว่ายนํ้า บ่อ
นํ้าพุ และพื้นที่ทางเดินยกระดับทัว่ ไป

ตะแกรงพลาสติก สีด าํ ใหม่ ล่ าสุด สวยลํา้ เงางาม แกร่ ง ทน แช่ น ํา้ ได้ ไม่ เ หมือ นใครหนึ่งเดียวในโลกนี ้
#PlasticSwimmingPoolGrating ออกแบบได้สวยงามทั้งสี และช่องรู คลาสิ คเล็กระบายนํ้าเร็ ว อีกทั้ง
เนื้อพลาสติกเหนียวแข็งแรง ราคาประหยัด ไม่เป็ นสนิม เหมาะกับพื้นที่เปี ยกชื้น เป็ นผลิตภัณฑ์ทดแทนตะแกรงรอบ
สระนํ้าแบบเดิม
www.chancon.co.th Tel.02 451 0780‐1 Line id: @GratingThai Email: mkt@chancon.co.th
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ี เิ ศษ สงผลิ
ั
ตะแกรงระบายนํ าพลาสติครุน
่ สพ
ตได ้

Special Color PP Plastic GRATING
ี เิ ศษ ได ้แก่ เหลือง เขียว นํ าเงิน ดํา ขาว และสอ
ี นๆ
ตะแกรงระบายนํ าล ้นรอบขอบสระว่ายนํ า สพ
ื
ั
ลูกค ้าสามารถสงผลิ
ตเลือกสไี ด ้ตามต ้องการ คุณภาพความแข็งแรงของทุกสเี หมือนกัน แต่
ี เิ ศษจะแพงกว่าสม
ี าตรฐาน เพราะกระบวนการผลิตทีเติมสพ
ี เิ ศษ อีกทังขึนอยูก
ราคาสพ
่ บ
ั
ั
่ ใหม่ลา่ สุด #
ปริมาณสงผลิ
ตขันตํา สนใจสอบถามเพิมเติม ทีฝ่ ายขาย #ตะแกรงเกรตติงรุน
ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายนํ าล ้นรอบสระว่ายนํ า #PlasticSwimmingPoolGrating
แผ่นปูพน
ื แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ เหมาะกับ ตะแกรงนํ าล ้นรอบสระ ตะแกรงระบายนํ ารอบ
ิ ค ้าจากสายพานลําเลียง พืนทีกันลืน กันกระแทก พืนอนามัย พืนทางเดิน
โรงงาน ปูรองรับสน
้
้องการได ้
ให ้หญ ้าขึนแซมได ้ พืนทีทีต ้องการความสะอาด และการประยุกต์ใชงานตามความต
ทุกพืนทีโดยไม่มข
ี ้อจํากัด

www.chancon.co.th Tel.02 451 0780‐1 Line id: @GratingThai Email: mkt@chancon.co.th
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วิธก
ี ารคิดระยะความกว ้างของบ่ารับแผ่นตะแกรง Grating
ระยะความกว ้างของบ่ารับแผ่นเกรตติง จะต ้องบวกเพิมข ้างละ 3-5mm. รวม 2 ข ้างเป็ น 6-10mm.
้
Ex-1. กรณีใชตะแกรง
กว ้าง 25cm. จะต ้องเตรียมบ่ารับเผือไว ้ = 25.5-26.0 cm.
้
Ex-2 กรณีใชตะแกรง
กว ้าง 30cm. จะต ้องเตรียมบ่ารับเผือไว ้ = 30.5-31.0 cm.

วิธก
ี ารติดตงั บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีก ับขนาดของ
ตะแกรงระบายนํา Designing L-Angle and Grating Size

1

2

้ เอ็น เพือทําแนวระด ับให้บา่ ไม่สง
1 ‐ 2 ตงระด
ั
ับนํา ขึงเสน
ู ตํา

Page 38 of 50
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4

3

ั
ื
3 ‐ 4 ใชเ้ หล็กเชอมคํ
าบ่าชวคราว
เพือให้บา่ กว้างเท่าๆก ันตลอดแนว
จากนนติ
ั ดตงวางไม้
ั
แบบพร้อมคําย ันเตรียมเทคอนกรีต

5

6

5 ‐ 6 เริมขนตอนเทคอนกรี
ั
ต และตกแต่งพืนโดยฉาบหน้าผิวพร้อม

7

8

7 ‐ 8 ขนตอนตกแต่
ั
งผิวพืนคอนกรีตให้ได้ระด ับ

(เมือคอนกรีตแข็งต ัว
ค่อยถอดเหล็กคําย ันบ่าออก และถอดไม้แบบ เพือตกแต่งผิวคอนกรีต เป็นอ ันเสร็จ)

GRATING-MANHOLE COMPANY
แชนคอน แหล่งรวมตะแกรง-ฝาบ่อ
#แชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายนํ้าสําเร็ จรู ป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก
World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

สนใจเป็ นตัวแทนจําหน่ าย เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย หรือต้องการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิมเติม กรุณาติดต่อที
Office Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6 , 02 4510780-1

E-mail: MKT@CHANCON.CO.TH

Line id: @GratingThai

Websites: http://www.chancon.co.th www.gratingthai.co.th http://gratingthai.com

http://www.ตะแกรงไฟเบอร์ กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
PO/Invoice Name to:

1. บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผูเ้ สียภาษี 010 554 902 1705 >
2. บริษท
ั เกรตติงไทย จํากัด เลขที 3 ซอยท่าข้าม28/2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผูเ้ สียภาษี 010 555 712 9153 >

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน

บริษ ัทแชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายนํ าสําเร็จรูป "มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให ้เลือกมาก
ทีสุดในโลก" World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

Overflow Grating แผ่นตะแกรง ฝาเกรตติงระบายนําล้น พืนทางเดินยกระด ับ

ํ เร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ
1. PP GRATING ตะแกรงพลาสติกสา

ิ ธิบต
ตะแกรงพลาสติกสท
ั ร ProlyPropylene (PP) มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. นํ าหนัก
้
เบา รับแรงได ้ดีสําหรับให ้คนเดินผ่าน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสําหรับใชในที
ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลา
คาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมูบ
่ ้านจัดสรร รอบโรงงาน

ตะแกรงพลาสติค 25x100 และ 30x100cm.

ขนาดช่อง 15x30mm. สูง 30mm. สีเทา

มีจด
ุ เชือมต่อระหว่างแผ่น

์ า
ํ เร็จรูป
ื
2. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชอมชุ
บก ัลวาไนซส

ื
เป็ นตะแกรงเหล็กชุบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นํ ามาเชอมเข
้ากันด ้วยระบบ CO2 โดยหุน
่ ยนต์
ื
ทําให ้เนือเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชอมด
้วยแรงงานคน แล ้วนํ าไปชุบ HDGหนา 75 ไมครอน ข ้อดีคอ
ื รับแรงได ้สูง
ี คือเป็ นสนิมได ้ และมีโอกาสถูกขโมย ขนาด 25x100cm. และ 30x100cm.
กว่าวัสดุทก
ุ ชนิด สว่ นข ้อเสย

ตะแกรงเหล็กเชือมชุบกันสนิม

ตะแกรงขันบันไดทางเดิน

มีปีกข ้าง กรณีไม่ทําบ่าตัว L รับ

3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรง
ํ เร็จรูป ฝาเกรตติงสแตนเลสฟลอร์เดรน
รางระบายนําสแตนเลสสา

่ งรูหลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิรน
ํ
ตะแกรงสแตนเลสระบายนํ าสําเร็จรูป มีชอ
์ แปลกใหม่ไม่ซาใคร
ผลิตจากสเตนเลส
้
แท ้ เกรด SUS304 จึงมันใจได ้ว่าปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน
สามารถรับนํ าหนักคนเดินผ่านได ้ ออกแบบให ้
้
้
ใชงานในพื
นที ระเบียงคอนโด ทางเท ้า ห ้องนํ า ห ้องครัว เหมาะสําหรับการใชในพื
นทีเปี ยก และ ต ้องการกัน
ั ว์เลือยคลานต่าง
แมลงสาป หนู หรือสต

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.
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ิ
4. FRP FiberGlass GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซน

้
้
ิ นํ าหนักเบา รับแรง
"ตะแกรง FRP" ใชทดแทน
ตะแกรงสแตนเลส/อลูมเิ นียม ผลิตจากเสนใยไฟเบอร์
ผสมเรซน
้
ได ้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็ นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต ้องการ บํารุงรักษาง่าย อายุการใชงาน
50-100 ปี เป็ นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสใี ห ้เข ้ากับพืนได ้ตามต ้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะ
ั
้ทุกขนาดตามทีลูกค ้าต ้องการได ้ รับประกัน 3-5 ปี
ทําแผ่นพืนยกระดับ หรือสามารถสงได

มีสต๊อค พร ้อมส่งทันที

การตัดตะแกรง FRP ง่าย เร็ว

ตะแกรง ปิ ดขอบ 4 ด ้านครบ

ตะแกรงไม่ปิดขอบหลังการตัด

5. Swimming Overflow Drainage Grating ตะแกรงนําล้นรอบสระว่ายนํา

ตะแกรงนําล ้นรอบขอบสระว่ายนํ า ABS ชนิด 2 แกน ใชกั้ บสระรูปทรงโค ้งได ้ มี 2 ขนาดมาตรฐานกว ้าง 25cm.
้
้
และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให ้เลือกใชงาน
นํ าหนักเบา ไม่เป็ นสนิม ราคาถูกทีสุด เหมาะสําหรับใชในที
ร่ม
รอบสระว่ายนํ า บริเวณทีไม่มรี ถวิงผ่าน

ตะแกรงนํ าล ้นรอบสระ

ขนาด 25x100 and 30x100cm มี 2 เกรดคุณภาพ บาง-หนา

ปรับโค ้งให ้เข ้ากับรูปสระได ้

6. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงด ักขยะค ันหินข้างฟุตบาท

้ น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ
วัสดุตะแกรงผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพือใชเป็
ดักใบไม ้ คันหิน ด ้านข ้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท
และกทม. ขนาดมาตรฐานได ้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm.

มาตรฐานกรมทาง เทศบาล

ใช ้ในกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวหลอม

7. FRP/Ductile Iron/Composite Big Tree Ring Guard Grating
Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้

ใชส้ ําหรับงานตกแต่ง พรวนดินให ้ดูแลรดนํ าถึงรากแก ้วได ้ง่าย ทังยังเป็ นการป้ องกันรากแก ้วกรณีมรี ถวิงผ่านได ้
นิยมใชกั้ นมากในงาน Land Garden Scape งานภูมส
ิ ถาปั ตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน
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8. Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
่ งแสงไฟ กรองลม ระบายอากาศ
แผงระแนงบ ังตาหน้ากากตะแกรงกนช
ั อ

่ งไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้ าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน ้ากากกรองชอ
่ งลม แผ่นบานเกล็ดรู
แผงตะแกรงกันชอ
ระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิ ดงานระบบไฟฟ้ า ตกแต่งประดับอาคาร

9. หน้ากากกน
ั แผ่นกรองแสง แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ต ัดด้วยเลเซอร์ขน
ึ
รูป Laser Cutting perforated Metal Panel

Aluminum Stainless Grating, Decorative Image Architectural Laser Cut Wall Panels, Facade Cladding
ั าปั มเจาะพับขึนรูป
perforated Laser Screen แผ่นเกรตติงเจาะรู รางระบายนํ า หน ้ากากแผ่นกันกรองแสง สงทํ
เป็ นลวดลายแบบพิเศษ ผลิตจากสแตนเลส เหล็ก อลูมเิ นียม

10. Anti-Slip FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cap
แผ่นปิ ดจมูกขอบมุมคิวแผงครอบบ ันไดก ันลืนไฟเบอร์กล๊าส ใชส้ ําหรับปิ ดคลุมแผ่น
ขันบันได ชว่ ยป้ องกันการลืนไถลหกล ้ม เสริมความแข็งแรงและเพิมคุณค่าพืนบันได ้ให ้สวยงาม

11. Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor
ต ัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยด
ึ จ ับแผงตะแกรงเหล็ก อลูมเิ นียม แสตนเลส
ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทังแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized
้ นทีต่างกัน
Steel เนืองจากถูกออกแบบมาให ้ใชพื
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Manhole Cover ฝาปิ ดบ่อครอบท่อพ ัก ฝาแมนโฮลรางระบายนํา

12. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพ ักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม
ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได ้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็ นสนิม รับแรงได ้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือก
ื
ได ้ตังแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข ้ากับธรรมชาติ ไม่เป็ นทีนิยมในตลาดรับซอของเก่
าไม่มป
ี ั ญหาโดนขโมย

ฝาบ่อFRP

รับแรง 2-40 ตัน

13. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิ ดท่อเหล็กหล่อเหนียว
ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรอง
คุณภาพในเมืองไทย เลือกได ้หลายเกรดคุณภาพตังแต่ 2-40 ตัน มีทังรุ่นทีมีบานพับและตัวล็อคป้ องกันขโมย
ติดตังและบํารุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด ้วยตัวฝาพร ้อมเฟรม

ฝาบ่อเหล็กหล่อ

พร ้อมเฟรม

ด ้านหลัง

รับแรง 2-40ตัน

ฝาบ่อสีเหลียม

14. FRP Diamond Top Cover (Custom Made to Order for any size)
ั ัดตามขนาดได้ท ันที
ฝาปิ ดบ่อครอบท่อพ ักไฟเบอร์กล๊าส ชนิดสงต

ั
ิ ค ้า
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดของฝาปิ ดบ่อพักระบายนํ าไฟเบอร์กล๊าส สงผลิ
ตตัดได ้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสน
้
ได ้ทันทีภายใน 2-3 วัน นํ าหนักเบา ไม่เป็ นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใชงาน
ติดตังสะดวก เปิ ดฝาบํารุงรักษาง่าย
ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุน
่ เดิม
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PegBoard กระดานเพ็ กบอร์ด

ั
Robot Pipe Shelf เฟอร์นเิ จอร์ชนวางท่
อ

15. Pegboards ฉากกนแผ่
ั
นกระดานเพ็ กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตด
ิ ผน ัง
่ ง Pegboard คือ แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะ
กําแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครืองมือชา
รูตด
ิ ผนังกําแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครืองมือชา่ ง ผลิตจากวัสดุอลูมเิ นียม เหล็ก ไม ้อัดเกรดสง่ ออก เป็ นวัสดุทมี
ี
คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่บด
ิ งอ สามารถนํ าไปจัดระเบียบตกแต่งของใชต่้ างๆในทุกๆห ้องให ้สวยงาม เป็ น
ิ ปะตกแต่งบ ้าน คอนโด โรงงาน
งานศล

ี นิมดําปัดทอง ไม่ตา
16. ข้อต่ออลูมเิ นียม สส
๊ ปเกลียว Rustic Golden Sign
Color Aluminum Pipe Connectors

ั
Series A: Pipe Decor (ไปป์ เด๊คคอร์) เฟอร์นเิ จอร์ชนวางท่
อเหล็กติดผนัง ราวแขวน ฮุกเกียวของ ฐานรองหิง
ั แท่นวาง มือจับประตู :: Series B: Loft Shelves หิงชนวางของสไตล์
ั
ฉากรับชน
ลอ
๊ ฟต์ เพิมแผ่นหิงไม ้ เป็ นได ้
ั
ทังราวแขวนเก็บและหิงชนวางของตั
งโชว์
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ิ ใจซอตะแกรงรางระบายนํ
ื
คําแนะนําในการต ัดสน
า ทงั 5 ชนิด
Overflow Grating Selection Factors Recommendation
1. Price: ราคาเปรียบเทียบเฉลียต่อตารางเมตร เรียงลําดับจากราคาถูกไปแพง ได ้แก่ พลาสติคABS
ื
พลาสติกPP เหล็กเชอมชุ
บกันสนิม ไฟเบอร์กล๊าส และ สแตนเลส
ื ตะแกรงส
2. Stardard Size: ขนาดของแผ่นมาตรฐาน ตะแกรงพลาสติคทัง ABS และ PP เหล็กแผ่นเชอม
ั ดได ้ทุก
แตนเลส มี 2 ขนาดความกว ้าง 25x100cm. , 30x100cm. สว่ น ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP สามารถสงตั
ขนาด จากแผ่นมาตรฐานขนาด 1.5x4 เมตร
้
ตะแกรงพลาสติค เหมาะกับพืนที
3. Application : คุณสมบัตข
ิ องแต่ละวัสดุทเหมาะกั
ี
บแต่ละพืนทีใชงาน
ั ผัสแชใ่ นนํ าได ้ตลอดเวลาเหมาะให ้คนเดินผ่าน ตะแกรงเหล็กแข็งแรงกว่าแต่เป็ นสนิมเหมาะใชได
้ ้ทังให ้รถวิง
สม
ผ่านและคนเดิน สว่ นตะแกรง FRP และ Stainless สวย หรูหรา ทันสมัย ไร ้สนิม แข็งแรง ไม่เป็ นสนิม
้
4. Rusty Proof Problem: ความคงทน ไม่เป็ นสนิม ควรเลือกใชตะแกรง
Plastic FRP Stainless มี
่ งรูเล็ก คน
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นสนิม แชใ่ นนํ ารอบบ ้าน รอบสระนํ า ใชจั้ ดสวน วางกรวดหินด ้านบนทําบ่อนํ าพุได ้ดี ชอ
่ งรูเล็กสามารถป้ องกันแมลงสาบงูสต
ั ว์เลือยคลานได ้ เชน
่ ตะแกรงสแตนเลสชอ
่ งรู 9.5
เดินผ่านไม่บาดคม ยิงชอ
มม.
ึ หรอกัดกร่อนจากสารเคมี ตะแกรงเหล็กไม่มค
5. Chemical Resistance: ปั ญหาสก
ี ณ
ุ สมบัตป
ิ ้ องการกัด
้
กร่อนจากสารเคมีทังกรดและด่าง ไม่ควรใชในโรงงานผลิ
ตอาหาร เครืองดืม หรือพืนทีทีเน ้นความสะอาดเป็ น
้
พิเศษ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP ควรใชตะแกรง
พลาสติค ไฟเบอร์กล๊าส หรือสแตนเลส
ื
6. Load Capacity: อัตราการรับนํ าหนัก มีตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บฮอทดิปกัลวาไนซ ์ เพียงชนิดเดียวที
ออกแบบมาให ้รับแรงรถวิงผ่านได ้ ทีเหลือออกแบบให ้คนเดินผ่านเท่านัน
ิ ค ้าภายในกีวัน ทุกสน
ิ ค ้ามาตรฐานของบริษัท
7. Production to delivery: ระยะเวลาการผลิตและจัดสง่ สน
่
ั
ั ดพิเศษ FRP
มีสต๊อคพร ้อมสงได ้ทันที สามารถสงตัดได ้กรณีเป็ น ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP และ ฝาท่อสงตั
Top Cover
8. Weight: นํ าหนักของตัววัสดุ ตะแกรงเหล็กมีนําหนักมากทีสุด สว่ นตะแกรง Stainless FRP และ พลาส
่ ตะแกรงพลาสติคPP หนัก 2.5 กก./แผ่น ถัดไปก็จะเป็ นตะแกรงสแตนสเลส และ
ติคมีนําหนักเบากว่า เชน
ื
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สว่ นตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิม มีนําหนักสุดในตัวเอง
ี รรทีมีให ้เลือกใชงาน
้
9. Aesthetic and Design: ความสวยงาม สส
ตะแกรงพลาสติค PP FRP และ
ี รรให ้เลือกเพือเข ้ากับพืนทีหน ้า
Stainless ดูหรูหราพรีเมียม โดยเฉพาะตะแกรงพลาสติคและไฟเบอร์กล๊าส มีสส
งานได ้อย่างลงตัว ออกแบบงานให ้เข ้ากับภูมส
ิ ถาปั ตย์ได ้ดี สวยกว่าทุกวัสดุ
ื
10. Insulation: เป็ นฉนวนไม่นําไฟฟ้ าและสอแม่
เหล็กรบกวน เฉพาะตะแกรง พลาสติกPP กับ FRP มี
คุณสมบัตเิ ป็ นฉนวน ไม่เหนียวนํ าไฟฟ้ า เหมาะกับห ้อง Lab, X-RAY, MRI/CRT Room ในโรงพยาบาล หรือใน
ระบบงานไฟฟ้ า
้
11. Services Life: อายุการใชงาน
คุณภาพของวัสดุแต่ละประเภท เลือกใชวั้ สดุประเภทใด ขึนอยูก
่ บ
ั การ
้
ั ผัสแชใ่ นนํ าตลอดเวลา หรือโดนสารเคมีบอ
ใชงานในที
ร่มหรือกลางแดด และสม
่ ยเพียงใด
12. Burglar Problem: ปั ญหาเรืองการสูญหายจากการลักขโมย วัสดุ FRP และ PP/ABS ไม่เป็ นทีต ้องการ
ื
ของขโมย เพราะไม่มรี าคาขายต่อในตลาดรับซอของเก่
า
ิ ค ้า รับประกัน 1-5 ปี ขึนอยูก
ื
13. Product Warranty: การรับประกันสน
่ บ
ั วัสดุ และสภาวะความเปี ยกชนใน
ั
พืนที การรับแรงคนเดินหรือรถวิงผ่าน สมผัสความร ้อนและกรดด่าง
CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd.

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

งานติดตัง Shower Modern Stainless Grating ทีราง
ระบายนํ าในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ตา่ งๆ

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

WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786
E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai
บริษท
ั แชนคอน จํากัด เลขที 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>
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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

