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SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

จําหน่าย วสัดตุกแต่งผิวพ้ืนและผนงั 

กระเบ้ืองลายโบราณ : Antique Tiles 
      มลีวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ ์ และโทนสีท่ีบง่บอกถึงยคุสมยั ปัจจบุนัความนยิมของ
กระเบ้ืองลายโบราณ ไดก้ลบัมาอีกครัง้ เนือ่งจากกระแสความนยิมในสไตลเ์รโทร 

      ปัจจบุนักระเบ้ืองลายโบราณไดถ้กูพฒันาขึน้ทัง้ดา้นความแข็งแรง คงทน ทัง้เนือ้
กระเบ้ืองและสีเคลือบ ดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั 

กระเบ้ืองแกรนิตโต ้: Granito Tiles 
      มกีารผลิตเลียนแบบหินธรรมชาต ิโดยการนาํเอาสีเซรามคิเขา้มาผสมกบัเนือ้ดนิ
เพ่ือใหเ้กิดสีสนัใกลเ้คียงกบัหินแกรนติธรรมชาตมิทีัง้แบบไมข่ดัผวิหนา้ และขดัพ้ืนผวิใหม้ี
ความมนัเหมอืนในการขดัหินแกรนติ มอีตัราการดดูซึมนํา้ตํา่ มคีวามแข็งแรงสงูเนือ้
ผลิตภณัฑเ์ป็น Porcelain เรียกไดห้ลายชือ่เชน่ Homogeneous tile, Granite tile, Porcelain 

tile 

กระเบ้ืองสระว่ายน้ํา : Swimming Pool Tiles 
      ผลติขีน้จากดนิและสินแร่ท่ีผา่นการเผาดว้ยความรอ้นท่ีอณุหภมูสิงูถึง 1250-

1300 องศา ผิวกระเบ้ืองจึงมีความมนัวาว ใหผ้วิสมัผสัทัง้สวยและทัง้แกร่ง ทนทานตอ่
การขดูขดี แรงกระแทก กรดและสารเคม ีสว่นใหญ่เป็นกระเบ้ืองท่ีมขีนาดเล็กเป็นรปู
ส่ีเหลี่ยมดา้นเท่า เพราะกระเบ้ืองแผน่เล็กทาํใหก้ารปูลงบนพ้ืนท่ีใชง้านตอ้งปูถ่ีขึน้กวา่การ
ปูดว้ยกระเบ้ืองขนาดอ่ืนๆ จะชว่ยเพ่ิมแรงเสียดทานจากการสมัผสักบัพ้ืนผิวของสระวา่ย
นํา้ ทาํใหพ้ื้นสระวา่ยนํา้มคีวามปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชง้าน ป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตท่ีุ
อาจจะเกิดขึน้ได ้

พ้ืนไมล้ามิเนต : Laminate Flooring 
      ผลติภณัฑพ้ื์นไมล้ามเินต เป็นวสัดปูุพ้ืนท่ีประกอบไปดว้ยชัน้วสัดหุลายๆชัน้ เชน่ ชัน้
เคลือบผวิหนา้ ชัน้ตกแตง่ ชัน้แกนกลาง(ไม ้HDF) ชัน้ป้องกนัความชื้น ปัจจบุนัเรานาํเขา้
พ้ืนไมล้ามเินตโดยตรงจากประเทศท่ีเป็นแหลง่ผลิตท่ีมคีณุภาพด ีไดม้าตรฐานตาม
สมาคมพ้ืนไมล้ามเินตแห่งยโุรป (EPLF) 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

จําหน่าย วสัดตุกแต่งผิวพ้ืนและผนงั 

กระเบ้ืองไวนิล : VINYL TILE 
      นาํเขา้จากประเทศเกาหลีซ่ึงผลิตจากวตัถดุบิท่ีมคีณุภาพ (LG-Chemical) และ
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัดว้ยระบบอตัโนมตั ิซ่ึงเป็นท่ีมาของวสัดกุระเบ้ืองไวนลิปูพ้ืนท่ีมี
ความสวยงาม และโดดเดน่กว่ากระเบ้ืองยางทัว่ๆไป ดว้ยลวดลายท่ีดเูหมอืนวสัดจุาก
ธรรมชาต ิ เชน่ ลายไมเ้รียบ-นนู ลายหินอ่อนซ่ึงวสัดผุลิตจากสารสงัเคราะห ์(Vinyl) ท่ีมี
ความยืดหยุน่สงู และทนตอ่รอยขดีขว่นไดด้มีีความคงทนตลอดอายกุารใชง้าน 

พีวีซีปพ้ืูน : PVC Sheet 
      ผลติและนาํเขา้จากเกาหลี โดดเดน่กว่ากระเบ้ืองยางแบบมว้น และเส่ือนํา้มนัทัว่ๆ ไป
ดว้ยโครงสรา้งแกนกลาง Fiber-Glass (ไฟเบอรก์ลาส) และผิวหนา้เคลือบสาร UV Coat-

ing ท่ีมคีวามคงทนแข็งแรงไมยื่ดหด และขยายตวั อีกทัง้ทนตอ่รอยขดีขว่นไดด้ ีมคีวาม
คงทนตลอดอายกุารใชง้าน ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 

แผน่อลมิูเนียมคอมโพสิต : Aluminium Composite Panel 
      แผน่อลมูเินยีมคอมโพสิต เป็นวสัดแุผน่ใชส้าํหรบัตกแตง่ ทัง้ภายใน ภายนอก มี
นํา้หนกัเบา สามารถทนสภาวะอากาศไดเ้ป็นอยา่งด ีแผน่อลมูเินยีมคอมโพสิต
ประกอบดว้ย  แผน่อลมูเินยีม (Aluminium Sheet) เคลือบสีคณุภาพสงู ประกบหนา้-หลงั
กบัไสก้ลางโพลีเอธิลีน (Polyethylene Core) และปิดทบัดว้ยฟิลม์ป้องกนัรอยขดีขว่น 

พรมแผน่ : Carpet Tiles 

 มกัจะไดร้บัความนยิมในกลุม่ของสถาปนกิ, มณัฑนากร, นกัออกแบบ, ออฟฟิต
สาํนกังาน, หอ้งฟิตเนส ตลอดจน ธนาคาร, โรงแรม  หรือ รีสอรท์หร ูสถานท่ีท่ีตอ้งการ
การรองรบันํา้หนกัคอ่นขา้งดี 

 เนือ่งจากพรมแผน่มลีกัษณะท่ีโดดเดน่ของลายเสน้พรม เหมาะสาํหรบังานตกแตง่
ภายในเป็นอยา่งดหีรือสถานท่ีร้ือถอนและตดิตัง้งา่ย ทาํความสะอาดงา่ย 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

จําหน่าย วสัดตุกแต่งผิวพ้ืนและผนงั 

หญา้เทียม : Artificial Tuft Grass 

 หญา้เทียมมหีลากหลายรปูแบบใหเ้ลือกตามความตอ้งการ เชน่ หญา้เทียมสนาม
กีฬา (Sport Surface), หญา้เทียมเพ่ือภมูทิศัน ์(Landscaping), หญา้เทียมเพ่ือสนามเด็ก
เลน่ (Playground), หญา้เทียมเพ่ือการตกแตง่ (Interior) เพ่ือใหไ้ดอ้ารมณอ์นัเป็น
ธรรมชาตมิากขึน้ และลดความยุง่ยากในการดแูลใหน้อ้ยลง 

กระเบ้ืองโบราณ 

 "กระเบ้ืองโบราณ" เป็นกระเบ้ืองดนิเผาโบราณ มลีกัษณะแผน่กลม/ส่ีเหลี่ยม 
ขนาด 4 นิว้ ลวดลายวาดโดยชา่งวาดอาชพี และกระเบ้ืองพิมพน์นูตํา่ สีเงา สีดา้น ให้
อารมณย์อ้นยคุ สดุคลาสสิค  และเชน่เดียวกนักบั"กระเบ้ืองลายโบราณ" ท่านสามารถ
สัง่ทาํลวดลายท่ีทา่นชืน่ชอบ ในแบบท่ีไมเ่หมอืนใคร เพ่ือเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะสาํหรบัทา่น
เทา่นัน้  



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

กระเบ้ืองลายโบราณ 

กระเบือ้งลายโบราณ : Antique Tiles 

 มีลกัษณะโดดเด่นท่ีลวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์ และโทนสีท่ีบ่งบอกถึงยคุสมยั ปัจจุบนัความนิยมของ
กระเบ้ืองลายโบราณ ไดก้ลบัมาอีกคร้ัง เน่ืองจากกระแสความนิยมในสไตลเ์รโทร ซ่ึงกระเบ้ืองลายโบราณเป็น
กระเบ้ืองท่ีบ่งบอกถึงความโบราณ ความเป็นยคุเก่า อยูอ่ยา่งสมบูรณ์แบบ ทั้งในดา้นสีสนัและลวดลาย 
 ปัจจุบนักระเบ้ืองลายโบราณไดถู้กพฒันาข้ึนทั้งดา้นความแขง็แรง คงทน ทั้งเน้ือกระเบ้ืองและสีเคลือบ โดย
ใชเ้ทคโนโลยอีนัทนัสมยั เพ่ือใหเ้หมาะแก่การใชง้านในภาวะปัจจุบนั 

 

ขนาด และปริมาณ 

 ขนาดกระเบ้ือง  20 x 20  เซ็นติเมตร 
 ปริมาณบรรจุ   25  แผน่ต่อกล่อง 
 ( 1.00 ตารางเมตร) 
 

 นอกจากนี ้ สําหรับท่านทีต้่องการความเป็นเอกลกัษณ์ หรือมีจนิตนาการทีแ่ตกต่าง ต้องการ "ออกแบบ
ลวดลาย" กระเบือ้งเป็นเอกลกัษณ์ของท่านเอง เรามบีริการทีต่อบสนองความต้องการของท่าน ในราคาทีเ่ป็น
กนัเอง 
 จากนีไ้ป ท่านจะสามารถตกแต่งอาคาร บ้านเรือนของท่าน ด้วยลวดลายกระเบือ้งทีท่่านช่ืนชอบ ตอบโจทย์
ความต้องการ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่าน “ทีไ่ม่เหมือนใคร และไม่มใีครเหมือน" 
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กระเบ้ืองลายโบราณ 
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กระเบ้ืองลายโบราณ 
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กระเบ้ืองลายโบราณ 
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กระเบ้ืองโบราณ 

กระเบือ้งโบราณ 

 "กระเบ้ืองโบราณ" เป็นกระเบ้ืองดินเผาโบราณ มีลกัษณะแผน่กลม/ส่ีเหล่ียม ขนาด 4 น้ิว ลวดลายวาดโดย
ช่างวาดอาชีพ และกระเบ้ืองพิมพนู์นตํ่า สีเงา สีดา้น ใหอ้ารมณ์ยอ้นยคุ สุดคลาสสิค  และเช่นเดียวกนักบั"กระเบ้ือง
ลายโบราณ" ท่านสามารถสัง่ทาํลวดลายท่ีท่านช่ืนชอบ ในแบบท่ีไม่เหมือนใคร เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสาํหรับ
ท่านเท่านั้น  

ขนาด และปริมาณ 

 ขนาดกระเบ้ือง  10 x 10  เซ็นติเมตร 
 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

กระเบ้ืองแกรนิตโต ้

กระเบือ้งแกรนิตโต้ : Granito Tiles 

 เป็นกระเบ้ืองท่ีมีการผลิตเลียนแบบหินธรรมชาติ โดยการนาํเอาสีเซรามิคเขา้มาผสมกบัเน้ือดินเพ่ือใหเ้กิด
สีสนัใกลเ้คียงกบัหินแกรนิตธรรมชาติ ข้ึนในเน้ือดิน  มีทั้งแบบไม่ขดัผวิหนา้ และขดัพ้ืนผวิใหมี้ความมนัเหมือน
ในการขดัหินแกรนิต 

 กระเบ้ืองแกรนิตโต ้ เป็นกระเบ้ืองท่ีมีอตัราการดูดซึมนํ้าท่ีตํ่ามาก มีความแขง็แรงสูงเน้ือผลิตภณัฑเ์ป็น 

Porcelain และมีคาํเรียกกระเบ้ืองชนิดน้ีอยูห่ลายคาํเช่น Homogeneous tile, Granite tile, Granito tile, Porcelain tile 

 

ขนาดและปริมาณ 

 ขนาดของกระเบ้ือง  60 x 60 เซ็นติเมตร 

 ปริมาณบรรจุ    4 แผน่ต่อกล่อง 

 (1.44 ตารางเมตร) 
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กระเบ้ืองแกรนิตโต ้
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กระเบ้ืองแกรนิตโต ้



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

กระเบ้ืองสระว่ายน้ํา 

กระเบือ้งสระว่ายนํา้ : Swimming Pool Tiles 

 ผลิตข้ีนจากดินและสินแร่ท่ีผา่นการเผาดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1250-1300 องศา ผวิกระเบ้ืองจึงมี
ความมนัวาว ใหผ้วิสมัผสัทั้งสวยและทั้งแกร่ง ทนทานต่อการขดูขีด แรงกระแทก กรดและสารเคมี ส่วนใหญ่เป็น
กระเบ้ืองท่ีมีขนาดเลก็เป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นเท่า เพราะกระเบ้ืองแผน่เลก็ทาํใหก้ารปูลงบนพ้ืนท่ีใชง้านตอ้งปูถ่ีข้ึน
กวา่การปูดว้ยกระเบ้ืองขนาดอ่ืนๆ จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานจากการสมัผสักบัพ้ืนผวิของสระวา่ยนํ้า ทาํใหพ้ื้นสระ
วา่ยนํ้ามีความปลอดภยัสาํหรับผูใ้ชง้าน ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

 

ขนาดและปริมาณ 

 ขนาดของกระเบ้ือง   100 x 100  มิลลิเมตร 

 ปริมาณบรรจุ     90  แผน่ต่อกล่อง 

 (1.00 ตารางเมตร) 
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กระเบ้ืองสระว่ายน้ํา 
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กระเบ้ืองสระว่ายน้ํา 
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พ้ืนไมล้ามิเนต 

พืน้ไม้ลามเินต (Laminate Flooring) 

 ผลิตภณัฑพ้ื์นไมล้ามิเนต เป็นวสัดุปูพ้ืนท่ีประกอบไปดว้ยชั้นวสัดุหลายๆชั้น เช่น ชั้นเคลือบผวิหนา้ ชั้น
ตกแต่ง ชั้นแกนกลาง(ไม ้ HDF) ชั้นป้องกนัความช้ืน ปัจจุบนัเรานาํเขา้พ้ืนไมล้ามิเนตโดยตรงจากประเทศท่ีเป็น
แหล่งผลิตท่ีมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐานตามสมาคมพ้ืนไมล้ามิเนตแห่งยโุรป (EPLF) 

ขนาดและปริมาณ 

Technical Data Laminate Flooring & EN13329 

Size 1215 x 196 x 8.30 mm. 

Packing 8 pcs. 
Strip 1 strip, 2 strips,3 strips 

Pa─ern Surface AC5, Natural HDF, Square Edges, Waxing 

Wear & Resistance Crystal & Embossment 
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พ้ืนไมล้ามิเนต 
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พืน้ไม้ลามเินต ประกอบด้วยช้ันต่างๆ 5 ช้ัน ดงันี ้

1. Overlay : ผวิหน้าพืน้ไม้ลามิเนตช้ันบน 

 ผวิหนา้ของพ้ืนไมล้ามิเนต จะถูกเคลือบดว้ยสารประกอบของเรซ่ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสารเคลือบหลาย
อยา่งเช่น อลูมิเนียมออกไซด ์หรือเมลามิน มีความหนาถึง 45 กรัมต่อตารางเมตร. ซ่ึงโดยปกติมาตรฐานจะอยูท่ี่ 

38 กรัมต่อตารางเมตร. จึงทาํใหผ้วิหนา้มีความเเขง็เเรง ทนทานต่อรอยขดูขีด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเสริมความแขง็แกร่ง
ของพ้ืนไมล้ามิเนต 

2. Decorative Layer Paper : ช้ันตกแต่ง 

 คือชั้นของรูปภาพนัน่เอง เป็นส่วนท่ีทาํใหล้ามิเนตมีคุณสมบติัการเลียนแบบพ้ืนผวิธรรมชาติอยา่งเช่น ลาย
ไมท้าํใหพ้ื้นไมล้ามิเนตมีความเหมือนของจริงมาก 

3. Core layer-Fiberboard : แกนกลางแผ่นไม้ HDF 

 ชั้นของแผน่ไดบ้ดผสมกาวเรซิน อดัดว้ยความร้อนและแรงดนัสูง โดยใชก้รรมวธีิการผลิตพิเศษไดรั้บ
มาตรฐาน E.1 จึงมัน่ใจไดว้า่ ปลอดภยัจากสารเคมี ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่วนแกนกลางของลามิเนตท่ีช่วยรับ
นํ้าหนกัและแรงกดจากการเดิน ความหนาแน่นสูง HDF = 900 กรัมต่อตารางเมตร ท่ีมีความทนทานและทนต่อ
ความช้ืน อีกทั้งเรซ่ินอ่ิมตวัยงัทาํใหเ้น้ือวสัดุมีความแขง็แกร่งมาก 

 

Core layer-Fiberboard ค่ามาตรฐานความหนาแน่น 

HDF   880-920 kg/m3 

MDF   680–830 kg/m3 
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4. Click Lock System & Paraffin Wax : รางลิน้ระบบคลิก๊ลอ็ค เคลอืบสารพาราฟินแวกซ์ 

 ระบบการติดตั้งท่ีดีท่ีสุด ทาํใหไ้ดร้อบต่อของแผน่ไมเ้รียบสนิท โดยไม่ตอ้งใชก้าวในการติดตั้ง ผนวกกบั
เคลือบสารพาราฟินแวกซ์ บริเวณส่วนคล๊ิกลอ็ค เพ่ือป้องกนัความช้ืนซึมเขา้ถึง 

5. Balancing Stability Layer : แผ่นปิดผวิช้ันล่างป้องกนัความช้ืน 

 ชั้นล่างสุดกคื็อชั้นท่ีช่วยเร่ืองความคงตวัและใหเ้สถียรภาพกบัพ้ืนไม ้และป้องกนัความช้ืน 
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คุณสมบัตขิองพืน้ไม้ลามเินต 

1. ทนต่อรอยขีดข่วน 

2. ทนต่อแรงตก หรือกดกระแทก 

3. ทนต่อความร้อนของกน้บุหร่ี และคราบของนิโคตินสามารถเช็ดออกไดโ้ดยง่าย 

4. ไม่เป็นคราบ สามารถเช็ดออกไดง่้าย 

5. สีและลายไม่ซีดจาง แมจ้ากการตากแดดโดยตรง 

6. ดูแลรักษาความสะอาดง่าย และทนต่อนํ้ายาทาํความสะอาดต่างๆท่ีใชภ้ายในบา้น ไม่สามารถทาํใหผ้ดิหนา้เป็น
รอยได ้

7. ปลอดภยัเน่ืองจากไม่มีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งใชส้าร Dioxins จึงปลอดภยัต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยพ้ืนผวิท่ีสะอาดถูกสุขอนามยัไม่ก่อใหเ้กิดภูมิแพไ้ด ้

8. แขง็แรง แมก้ารเคล่ือนยา้ยเฟอร์นิเจอร์กไ็ม่ทาํใหเ้กิดรอย 

9. ติดตั้งไดง่้ายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งทบับนพ้ืนเดิมได ้

 

 

ข้อมูลความรู้ 

 พ้ืนไมล้ามิเนต มีตน้กาํเนิดจากประเทศในแถบยโุรป โดยมีประเทศเยอรมนีเป็นผูน้าํในดา้นเทคโนโลยกีาร
ผลิต เป็นวสัดุปูพ้ืนท่ีมาทดแทนไมป้าร์เก ้และไมจ้ริง โดยมีขอ้ดีกวา่ดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็นจุดเด่น 3 ขอ้ดงัน้ี 

1. เวลาการติดตั้งท่ีรวดเร็วกวา่ 

2. ผวิหนา้สามารถทนทาน ต่อรอยขดูขีด แรงกดกระแทกไดดี้กวา่ 
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ความแขง็แกร่งของพืน้ไม้ลามเินต 

 ความเช่ือท่ีวา่ พ้ืนไมล้ามิเนต ยิง่หนา ยิง่แขง็แรงนั้นไม่ถูกตอ้งนกั โดยแทจ้ริงแลว้สามารถเทียบไดด้งัน้ี 

ความหนาแน่นท่ีแกนกลาง แกนกลาง HDF ท่ีมีความหนาแน่นสูง จะทาํใหส้ามารถรับแรงกระแทกไดดี้ และการ
ขยายตวัจากความช้ืนนอ้ยลง สามารถเทียบความหนาแน่นไดโ้ดยนาํตวัอยา่งท่ีตดัแลว้ มาสงัเกตเน้ือท่ีแกนกลาง
ดว้ยตาเปล่า 

 ค่า AC = Abrasion Classification = ขอ้กาํหนดการสึกถลอกของผวิหนา้พ้ืนไมล้ามิเนต ตามมาตรฐาน 

EN13329 มีค่าตั้งแต่ AC1 – AC5 โดยค่ายิง่มากยิง่แสดงถึงความคงทนมาก 
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มาตรฐานการรับรองสากลของพืน้ไม้ลามเินต 

 เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบอกถึงการรับประกนัคุณภาพของตวัพ้ืนไมท่ี้เป็นสากลทัว่โลก ส่วนใหญ่มาจากสถาบนัใน
ยโุรป 

     EPLF เป็นสมาคมพ้ืนไมล้ามิเนตแห่งสหภาพยโุรป มีหนา้ท่ีในการส่งเสริม ประชาสมัพนัธ์ และสร้าง
มาตรฐานสาํหรับพ้ืนไมล้ามิเนต ผูท่ี้เป็นสมาชิกสมาคมไดต้อ้งเป็นผูผ้ลิตพ้ืนไมผู้มี้คุณภาพ และมาตรฐานสูง 
เพราะเป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดมาตรฐานพ้ืนไมล้ามิเนตของโลก 

     NALFA เป็นสมาคมพ้ืนไมล้ามิเนตในทวปีอเมริกาเหนือ ก่อตั้งภายหลงั EPLF เป็นการรวมกลุ่มของผูผ้ลิต
ในทวปีดงักล่าว 

    CELQ เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงผูผ้ลิตพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีคุณภาพสูงมาก โดยเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมาแทน RAL 

เดิม โรงงานท่ีไดสิ้ทธ์ิประดบัสญัลกัษณ์น้ีตอ้งผา่นการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดจากสถาบนัตรวจสอบอิสระ และ
ตอ้งเป็นสมาชิกของ EPLF มาก่อนเท่านั้น 

     E1 เป็นค่าการทดสอบการแพร่ของฟลอมาดีไฮด ์ (Formaldehyde Emission) ท่ีแกนกลาง สารฟลอมาดีไฮด ์

(สารประกอบฟลอมารีน) เป็นสารก่อมะเร็ง มีโทษเม่ือไดรั้บเขา้ไปในปริมาณท่ีเกินจาํกดั พ้ืนไมล้ามิเนต E1 บอก
ถึงพ้ืนท่ีไม่มีการสะสมของฟลอมารีนในปริมาณท่ีเป็นอนัตราย 

     PEFC เป็นองคก์รอิสระท่ีตรวจสอบการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ ของโรงงานไมต่้างๆ วา่มีมาตรฐาน
การจดัการท่ีดีทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การตดัไมท่ี้ไม่เกินทั้งปริมาณและขนาด และการปลูกทดแทนใหต้น้ไมไ้ด้
เติบโตใหท้นักบัปริมาณท่ีใช ้
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พืน้ไม้ลามเินต ช่วยลดโลกร้อน 

 พ้ืนไมล้ามิเนต ไม่ไดผ้ลิตจากไมจ้ริง 100% พ้ืนไมล้ามิเนต เป็นไมท้างวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบมาเพ่ือ ลด
การตดัไมท้าํลายป่า เพราะทุกวนัน้ีไมจ้ริงเหลือนอ้ยเตม็ที 

 พ้ืนไมล้ามิเนตจึงถูกผลิตข้ึนมาเพ่ือทดเเทนไมจ้ริง ซ่ึงมีราคาเเพงมากหากเป็นไมย้นืตน้พ้ืนไมล้ามิเนต 

สามารถลดค่าใชจ่้ายหากคุณตอ้งการสมัผสัอารมณ์ของไมจ้ริงเพราะหนา้ฟิลมข์องพ้ืนไมล้ามิเนตมีลวดลายและสี
เหมือนไมจ้ริงมากๆ หากคุณเลือกใชพ้ื้นไมล้ามิเนตในการตกแต่งบา้นของคุณ ควรคาํนึงถึงการใชง้านดงัน้ี 

  1.พ้ืนไมล้ามิเนตไม่สามารถติดตั้งนอกอาคาร ตอ้งติดตั้งภายในตวัอาคารเท่านั้น 

  2.พ้ืนไมล้ามิเนต สามารถทนนํ้าไดใ้นระดบัหน่ึงข้ึนอยูก่บัค่า HDF ของผูผ้ลิต 

  3.พ้ืนไมล้ามิเนต สามารถทนแต่รอยขดูขีดไดดี้กวา่ไมว้ทิยาศาตร์ชนิดอ่ืน 

  4.พ้ืนไมล้ามิเนต ใชร้ะบบ click lock ในการติดตั้ง หา้มใชก้าวในการติดตั้ง 

  5.พ้ืนไมล้ามิเนต ท่ีดีควรมีค่า HDF และเคลือบเมลามีนและเคลือบ Wax ในช่วง click lock 
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แหล่งผลติพืน้ไม้ลามเินต 

 พ้ืนไมล้ามิเนตเดิมนั้นผลิตท่ีประเทศเยอรมนั แต่ปัจจุบนัน้ี ไมล้ามิเนต ไดมี้การผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยจีาก 

ประเทศเยอรมนัแต่ฐานการผลิตอาจจะเเตกต่างกนัไป เช่น พ้ืนไมล้ามิเนต ท่ีผลิตในประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ไทย และประเทศจีน  ดงันั้นจึงทาํใหร้าคาของลามิเนตแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากค่าการผลิต,ค่าขนส่ง,และค่า
การตลาด ฯลฯ  รวมทั้งวสัดุท่ีใชใ้นการทาํลามิเนต ไมล้ามิเนต ท่ีผลิตท่ีประเทศเยอรมนันั้นเป็นไมท่ี้มีความเป็น
มาตรฐานสูง เพราะเป็นบริษทัท่ีเป็นคนตน้คิดวธีิการผลิต รวมทั้งมีมาตรฐานท่ีสูง มีการทดสอบท่ีเป็นระบบ
มากกวา่หลายๆประเทศ 

 แต่ขอ้ควรคาํนึงในการเลือกใช ้ พ้ืนไมล้ามิเนต เพ่ือบา้นนั้น ตอ้งคาํนึงถึงสภาพอากาศและการดูเเลรักษาท่ี
ถูกวธีิเพราะแมว้า่คุณจะเลือกใช ้ ไมล้ามิเนต ท่ีราคาแพง แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่มนัจะคงทนและเเขง็เเรงกวา่ไม้
ลามิเนตท่ีผลิตในประเทศอ่ืนๆ  ไมล้ามิเนตท่ีมาจากประเทศเยอรมนันั้น ราคาค่อนขา้งสูง ส่วนไมล้ามิเนต ท่ีผลิต
จากมาเลเซียนั้นกาํลงัเป็นท่ีนิยมสาํหรับประเทศไทย เน่ืองจากวา่ตน้ทุนการขนส่งนั้นนอ้ยกวา่ รวมทั้งทรัพยากร
ในการผลิตกมี็มากกวา่ ทาํให ้ พ้ืนไมล้ามิเนต ท่ีไดจ้ากมาเลเซียนั้น ราคาไม่เเพงมากรวมทั้งมีมาตรฐานท่ีระดบั
สากล จึงทาํใหเ้ป็นท่ีนิยมมากในบา้นเรา และอนัดบัสุดทา้ยคือ ไมล้ามิเนต จากประเทศจีน จีนนั้นถือวา่เป็นเเหล่ง
ผลิตท่ีใหญ่มาก มีทรัพยากรมากท่ีสุด รวมทั้งค่าเเรง ค่าการผลิตท่ีตํ่ามาก ทาํใหไ้มล้ามิเนตจากประเทศจีนนั้นถูก 
แต่ไมล้ามิเนตจากประเทศจีนนั้น กย็งัมีปัญหาอยูบ่า้งเน่ืองจากวา่ไมล้ามิเนตจากประเทศจีนบางบริษทัยงัไม่ได้
มาตรฐานท่ีระดบัสากลแต่สามารถใชไ้ดใ้นบางกรณี ท่ีไม่ตอ้งการใชอ้ยา่งอยา่งหนกัหรือใชใ้นระยะเวลาท่ีไม่นาน
มากนกั เช่น โชวร์รูมรถยนต,์บูท๊แสดงสินคา้ ฯลฯ แต่ไม่เหมาะใชก้บับา้นพกัอาศยัของเราเอง 
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วธีิการทาํความสะอาด พืน้ไม้ลามเินต 

 วธีิการทาํความสะอาด พ้ืนไมล้ามิเนต สามารถทาํไดง่้ายๆเหมือนกบัการทาํความสะอาดบา้นทัว่ไป แต่ตอ้ง
ระมดัระวงัเร่ืองการเช็ด ถูบา้น ท่ีตอ้งไม่ใช ้ไมถู้บา้น ท่ีเปียกชุ่มดว้ยนํ้า แลว้ถูบา้นในทนัทีไมถู้บา้นท่ีเหมาะเเก่การ
ทาํความสะอาด พ้ืนไมล้ามิเนต ตอ้งบิดใหห้มาดๆเท่านั้นเพราะถา้ไมถู้บา้นเปียกมาก อาจจะทาํเกิดปัญหากบั พ้ืน
ไมล้ามิเนต ของท่านไดเ้พราะนํ้าสามารถซึมลงไปในช่วงต่อระหวา่ง click เเละเกิดการสะสมนานเขา้อาจจะทาํให้ 
ไมล้ามิเนต ของท่าน ขยายตวัได ้
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วธีิตดิตั้งพืน้ไม้ลามเินต 

เคร่ืองมือทีต้่องเตรียม 

1. เล่ือย Jigsawเล่ือยวงเดือนพร้อมแท่นปรับองศา 

2. เหลก็ฉาก 

3. ฆอ้นยาง 

4. เคร่ืองมือช่างไม ้( ส่ิว, ฆอ้น, ดินสอดาํ ฯลฯ) 

5. Bossy Dab, สีฝุ่ น, กาวร้อน, กาวขาว 

 

วสัดุทีต้่องใช้ 

1. ไมพ้ื้นลามิเนต  ขนาด 8 มม. หรือ 12 มม. 

2. อุปกรณ์ตกแต่งไมพ้ื้น   ( บวัเชิงผนงั, ค้ิวบวั, ตวัจบ ) 

3. แผน่โฟมลามิเนต (PE Foam)  ความหนา 2 มม. หรือ 
แผน่ยาง EVA 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พ้ืนไมล้ามิเนต 

ขั้นตอนการตดิตั้ง 

 ก่อนการติดตั้ง  ตรวจความเรียบร้อยของสินคา้ ความถูกตอ้งของสินคา้ สี ขนาดและจาํนวนของ สินคา้ 
อุปกรณ์บวัเชิงผนงัและตวัจบ ทาํการคดัไมเ้พ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของไมใ้นแต่ละกล่อง สงัเกตุ ความคด 

งอของไม ้รอยบ่ินของเข้ียวลอ๊ค  หากพบใหท้าํการแกไ้ขเบ้ืองตน้ก่อน  เพ่ือลดปัญหาไมโ้ก่งหรือมีปัญหาในการ
ติดตั้งตรวจสอบรอยตาํหนิ คราบบนแผน่ไม ้ ถา้พบควรทาํการแกไ้ขก่อนทาํการติดตั้ง 

 เร่ิมตน้จากดว้ยการปูแผน่โฟมลามิเนต (PE Foam) เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามช้ืนจากพ้ืนเขา้สู่แผน่ไมพ้ื้น และ
เพ่ือเป็นฉนวนป้องกนัการสะทอ้นของเสียง ตอ้งปูใหป้ลายแผน่โฟมเหล่ือมข้ึนไปบนกาํแพง  ในการเช่ือมต่อ
แผน่ฟิลม์ ตอ้งวางชิดติดกนัไม่ตอ้งซอ้นทบัแลว้ปิดทบัดว้ยเทปกาว การเขา้ไมใ้ห ้ เขา้ล้ินท่ี 45 องศา แลว้กดลง
เพ่ือใหไ้มเ้ขา้ลอ๊คกนั ก่อนทาํการติดตั้งจาํเป็นจะตอ้งคาํนวนความกวา้งของไม ้ พ้ืนลามิเนตแผน่สุดทา้ยในแต่ละ
แถว โดยไมพ้ื้นลามิเนตแผน่สุดทา้ยท่ีจะทาํการติดตั้ง ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 50 มม. แต่หากความกวา้งของ
แผน่สุดทา้ยนอ้ยกวา่ 50 มม.แลว้  จะตอ้งตดัใหแ้ผน่ไมพ้ื้นลามิเนต แผน่แรกและแผน่สุดทา้ย มีความกวา้งเท่ากนั 

คือ ไม่นอ้ยกวา่ 50 มม. และจะตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งไมพ้ื้นกบักาํแพงแต่ละดา้นเท่ากบั 15 มม. 

 ในการปูแผน่ไมพ้ื้นลามิเนตนั้น  แผน่ไมแ้ผน่แรก ตอ้งวางใหร้างล้ินหนัเขา้หากาํแพง โดยใชล่ิ้มเป็นตวักั้น 

เพ่ือวางแนวการติดตั้งใหไ้ดร้ะยะห่างจากกาํแพง 15 มม. เม่ือเขา้ล้ินดา้นยาวแลว้ใหท้าํการเขา้ล้ินดา้นกวา้งดว้ย
การตอกดว้ยฆอ้นยาง 

 หลงัจากทาํการติดตั้งไมพ้ื้นเสร็จใหท้าํการสาํรวจระยะห่างของไมพ้ื้นซ่ึงควรมีระยะห่างจากผนงัประมาณ 

12-15 มม. ทุกดา้น 

 ทาํการติดตั้งบวัเชิงผนงัโดยใชก้าวขาว  ในส่วนมุมผนงัใหท้าํการตดัมุม 45 องศา แลว้นาํมาชนกนัให้
เรียบร้อย  ทาํการติดตั้งตวัจบตามท่ีกาํหนด ท่ีประตูและส่วนเช่ือม สุดทา้ยทาํความสะอาดหนา้งาน 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พ้ืนไมล้ามิเนต 

ข้อแนะนําการตดิตั้ง 

- ปรับตกแต่งแผน่ไมพ้ื้นลามิเนต โดยเคาะขอบท่ียืน่ออกมาดว้ย คอ้น  และล่ิมเบาๆ 

-โดยปกติ แผน่ไมพ้ื้นจะมีการขยายตวั ดงันั้นเม่ือทาํการติดตั้งจะตอ้งมีการเผือ่ระยะห่างระหวา่งไมก้บักาํแพงหอ้ง 
หรือส่วนท่ีติดตาย เช่น ธรณีประตู ประมาณ 12-15 มม. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ขนาดของหอ้งท่ีทาํการปู 

-พ้ืนท่ีท่ีทาํการติดตั้งไมพ้ื้นลามิเนตควรแหง้ สะอาด และปรับแต่งพ้ืนผิวใหไ้ดร้ะดบัเสมอกนัก่อน กรณีพ้ืนผวิท่ี
ไม่เรียบ ควรมีความต่างระดบัไม่เกิน 3 มม. 

-ในการตดัไมพ้ื้นควรหาภาชนะรองรับ  ไม่ควรทาํการตดัไมพ้ื้นในหอ้งท่ีทาํการติดตั้ง  ควรแยกออกไปทาํนอก
พ้ืนท่ี  เน่ืองจากจะมีโอกาสท่ีฝุ่ นจากเศษไมไ้ปเกาะตามผนงั ทาํใหต้อ้งมาทาํความสะอาดในภายหลงั  ในกรณีท่ี
ทางหน่วยงานทาํสีพิเศษอาจทาํใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายในเร่ืองการซ่อมสี เพ่ิมข้ึน 

-กรณีตอ้งมีการตกแต่งวางเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีนํ้ าหนกัมากหรือติดตั้ง Build-in ยดึตายท่ีไมพ้ื้นลามิเนตควรทาํหลงัจาก
ท่ีติดตั้งไมพ้ื้นแลว้ประมาณ 3-4 อาทิตย ์เพ่ือใหไ้มพ้ื้นไดมี้การขยายตวัตามสภาพอากาศปกติ 

 

ข้อควรระวงั 

-ไม่ใหมี้ความช้ืนเขา้ภายในสถานท่ีท่ีติดตั้งไมพ้ื้นเสร็จแลว้ 

-บริเวณกรอบประตู, หนา้ต่างภายนอก ตอ้งยาแนวซิลิโคนใหเ้รียบร้อย 

-ท่อระบายนํ้าบริเวณระเบียง, หอ้งนํ้า ,ท่อนํ้าแอร์ตอ้งไม่ตนัและไม่ร่ัวซึม 

-กรณีติดตั้งไมพ้ื้นลามิเนตแลว้เสร็จ และยงัไม่ไดอ้ยูอ่าศยัหรือยงัตอ้งมีการตกแต่งส่วนอ่ืนอีก ควรคลุมพลาสติก
หรือกระดาษลูกฟกู  ทบัหนา้ไมพ้ื้นลามิเนต เพ่ือป้องกนัการกระแทก, ความร้อนกระทบผวิหนา้ไม ้

-ควรระวงัไม่ใหว้สัดุประเภทสีนํ้ามนัหรือทินเนอร์ หยดลงบนไมพ้ื้น 

-ควร ทาํการเปิดหนา้ต่างเพ่ือใหอ้ากาศภายนอกถ่ายเทในช่วงเวลากลางวนัเป็นระยะเวลา ประมาณ 2-3 อาทิตย ์
หลงัการติดตั้งเพ่ือใหไ้มพ้ื้นขยายตวัในสภาพอากาศปกติ 
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พ้ืนไมล้ามิเนต 

การดูแลรักษา การทาํความสะอาดไม้พืน้ลามเินต 

 ไมพ้ื้นลามิเนตเป็นวสัดุปูพ้ืนท่ีทาํความสะอาดไดง่้าย เพียงใชผ้า้ชุบนํ้าบิดหมาด  กส็ามารถเช็ดคราบส่ิง
สกปรกต่างๆออกไม่ควรใชผ้า้เปียกในการทาํความสะอาด ไม่ควรใชน้ํ้ ายาขดัเงาขดัถู หรือนํ้ายาทาํความสะอาด
อเนกประสงคทุ์กประเภท สามารถใชส้ารอะซิโตน (ตวัทาํละลายท่ีมีส่วนประกอบของสารอินทรีย)์ เพ่ือทาํความ
สะอาดส่ิงสกปรกบนแผน่ไมพ้ื้นลามิเนต 
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ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร ์
ไม้พืน้เอน็จิเนียร์ : Engineered Flooring 

 ไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ ประกอบดว้ยไมแ้ผน่วางซอ้นกนัหลายๆชั้น คือ ไส้กลางผลิตจากไมเ้น้ือแขง็วางสลบัเส้ียน 7 

ชั้น เพ่ือลดการยดื หดตวัของเน้ือไมล้ง 50% เคลือบผวิหนา้ดว้ย UV Acrylic Lacquer 9 ชั้น ปราศจากสารฟอร์มลั
ดีไฮน์ท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็ง ไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ ยงัใชป้ริมาณไมใ้นการผลิตนอ้ยกวา่การตดัไมถึ้ง 5 เท่าเพราะใชไ้มจ้ริง
ท่ีผวิไม ้ การติดตั้งรวดเร็ว โดดเด่นดว้ยหนา้ไมเ้กรด A ท่ีสวยงาม ตามธรรมชาติ แขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน 

สามารถเลือกรูปแบบการใชง้านในแบบต่างๆไม่วา่จะเป็นในหอ้งนอน หอ้งรับแขก หอ้งครัว หอ้งนํ้า 
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ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร ์

พื้นไม ้: White Oak ทาํสี Dark 

ชนิดไม ้: ไมโ้อค๊ 

โทนสี : นํ้าตาลเขม้ 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: Iron Wood 

ชนิดไม ้: ไมแ้ดง (Iron Wood) 

โทนสี : นํ้าตาลอมแดง 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: White Oak ทาํสี Wenge 

ชนิดไม ้: ไมโ้อค๊ 

โทนสี : สีดาํ 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: White Maple 

ชนิดไม ้: เมเปิล (Maple) 

โทนสี : สีเหลืองอ่อน 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

หนา x กว้าง x ยาว 
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ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร ์

พื้นไม ้: มะค่า (Makha) 

ชนิดไม ้: ไมม้ะค่า (Makha) 

โทนสี : นํ้าตาลอมสม้ 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: Cherry 

ชนิดไม ้: Cherry 

โทนสี : นํ้าตาลอมสม้ 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: Beech 

ชนิดไม ้: Beech 

โทนสี : นํ้าตาลอมเหลือง 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: Walnut 

ชนิดไม ้: วอลนทั (Walnut) 

โทนสี : สีนํ้ าตาลเขม้ 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

หนา x กว้าง x ยาว 
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ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร ์

พื้นไม ้: สกั (Teak) 

ชนิดไม ้: ไมส้กัลายตรง 

โทนสี : นํ้าตาลอมเหลือง 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: โอค๊ (Oak) 

ชนิดไม ้: ไมโ้อค๊ (Oak) 

โทนสี : เหลืองอ่อน 

ขนาดของสินคา้ : 14/3 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: ไมจ้ริง(Solid) African Makha 

ชนิดไม ้: สกัลายตรง 

โทนสี : นํ้าตาลเขม้ 

ขนาดของสินคา้ : 18 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

พื้นไม ้: ไมจ้ริง(Solid) Af Maple 

ชนิดไม ้: สกัลายตรง 

โทนสี : สีนํ้ าตาลเขม้ 

ขนาดของสินคา้ : 18 x 95/125 x 900(Fixed)/300-1200 mm. 

หนา x กว้าง x ยาว 
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กระเบ้ืองไวนิล 

กระเบือ้งไวนิล : Vinyl Tiles 

 กระเบ้ืองไวนิลปูพ้ืน VINYL TILE นาํเขา้จากประเทศเกาหลีซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (LG-

Chemical)  และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัดว้ยระบบอตัโนมติั ซ่ึงเป็นท่ีมาของวสัดุกระเบ้ืองไวนิลปูพ้ืนท่ีมีความ
สวยงาม และโดดเด่นกวา่กระเบ้ืองยางทัว่ๆไป ดว้ยลวดลายท่ีดูเหมือนวสัดุจากธรรมชาติ อาทิ เช่น ลายไมเ้รียบ-

นูน ลายหินอ่อนซ่ึงวสัดุผลิตจากสารสงัเคราะห์ (Vinyl) ท่ีมีความยดืหยุน่สูง และทนต่อรอยขีดข่วนไดดี้มีความ
คงทนตลอดอายกุารใชง้าน 

 

ขนาดและปริมาณ 

 ขนาด ของกระเบ้ือง  184 x 950 x 0.3  เซ็นติเมตร 

 ปริมาณบรรจุ     19  แผน่ต่อกล่อง 

 (3.32 ตารางเมตร) 
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กระเบ้ืองไวนิล 
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กระเบ้ืองไวนิล 
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กระเบ้ืองไวนิล 
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พีวีซีปพ้ืูน 

พวีซีีปูพืน้ : PVC Sheet 

 ผลิตและนาํเขา้จากเกาหลี โดดเด่นกวา่กระเบ้ืองยางแบบมว้น และเส่ือนํ้ามนัทัว่ๆ ไปดว้ยโครงสร้าง
แกนกลาง Fiber-Glass (ไฟเบอร์กลาส) และผวิหนา้เคลือบสาร UV Coating ท่ีมีความคงทนแขง็แรงไม่ยดืหด 

และขยายตวั อีกทั้งทนต่อรอยขีดข่วนไดดี้ มีความคงทนตลอดอายกุารใชง้าน ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 

 

ขนาดและปริมาณ 

 ขนาดของแผน่  2.00 x 20.00 เมตร 

 (40 ตารางเมตรต่อมว้น)   

 ความหนารวม 1.8 มิลลิเมตร ความหนาชั้นกนัสึก 0.3 มิลลิเมตร 
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พีวีซีปพ้ืูน 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

แผ่นอลูมเินียมคอมโพสิต : Aluminium Composite Panel 

 แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นวสัดุแผน่ใชส้าํหรับตกแต่ง ทั้งภายใน ภายนอก มีนํ้ าหนกัเบา สามารถทน
สภาวะอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิตประกอบดว้ย  แผน่อลูมิเนียม (Aluminium Sheet) เคลือบสี
คุณภาพสูง ประกบหนา้-หลงักบัไส้กลางโพลีเอธิลีน (Polyethylene Core) และปิดทบัดว้ยฟิลม์ป้องกนัรอยขีด
ข่วน 

 

ขนาดและปริมาณ 

ความหนารวม  ความหนาอลูมิเนียม  ความหนาไส้กลาง   กวา้ง    ยาว 

4.0 มม.    0.5 มม.    3.0 มม.     1,250 มม.   2440 มม. 

4.0 มม.    0.3 มม.    3.4 มม.     1,250 มม.   2440 มม. 

*** ขนาดและสีสามารถสัง่ทาํไดใ้นกรณีท่ีมีปริมาณมากกวา่ 2,000 ตร.ม 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

ALTEX 403 

Specification 

4.0 mm. thk. Aluminium Composite Panel consisting of 

    0.3 mm. thk. Aluminium Front Side Skin With High Performance 

    0.3 mm. thk. Aluminium Back Side Skin With Polyester Coat 

    3.4 mm. thk. Black Polyethelene Coat 

Application 

: Wall paneling for Medium and small size Offices and Commercial Buildings 

Warranty :10 Years 

* * Details of Terms and Reliabilities are in the certificate of Warranty 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

ALTEX 405 

Specification 

4.0 mm. thk. Aluminium Composite Panel consisting of 

    0.5 mm. thk. Aluminium Front Side Skin With PVDF Coat 

    0.5 mm. thk. Aluminium Back Side Skin With Polyester Coat 

    3.0 mm. thk. Black Polyethelene Coat 

Application 

: Wall paneling for High – Rise and Big Buildings 

Warranty :10 Years 

* * Details of Terms and Reliabilities are in the certificate of Warranty 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

 

สีมาตรฐาน 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

- เทคโนโลยกีารเคลือบสีระบบโรลเลอร์ท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์อนัทนัสมยัเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพผวิเคลือบ
ท่ีดีท่ีสุดและมีความหนาสีท่ีสมํ่าเสมอ 

- มีนํ้ าหนกัเบา โดยมีนํ้าหนกัเพ่ียงคร่ึงหน่ึงของแผน่อลูมิเนียม ในขณะท่ีมีความแกร่งเท่ากนั 

- สีเคลือบคุณภาพสูงซ่ึงมีความคงทนต่อสภาพอากาศและการกดักร่อนไดอ้ยา่งดี สามารถข้ึนรูปเป็นรูปทรงต่างๆ
ไดโ้ดยง่าย 

- พ้ืนผวิสามารถทาํความสะอาดไดง่้ายโดยเพียงแค่ใชแ้ปรงท่ีมีขนแปรงอ่อนกบันํ้ายาทาํความสะอาดท่ีเจือจางกบั
นํ้า 

- วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตทั้งไส้กลางและแผน่อลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลและนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต “อลัเทค็ 403” มีสีให้เลอืกใช้มากถงึ 33 สีและมีการรับประกนัคุณภาพสีถงึ 10 ปี 

Altex are available in 33 colors with 10 years warrantee. 

 ส่วนประกอบสําคญัของสี คอืเรซ่ินทีใ่ช้ในการผลติสีโดยคุณภาพของเรซ่ินจะสะท้อนต่อคุณภาพ
ของสีด้วย “อลัเทค็ 403” ใช้เรซ่ินทีม่ีคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลกัทาํให้ได้สีทีม่คุีณภาพสูงมี
คุณสมบัตเิด่นในเร่ืองอายุการใช้งานทีย่าวนานกว่า 10 ปี สามารถทนต่อสภาพอากาศทีเ่ลวร้าย โดยทาํ
การเคลอืบสีและอบด้วยความร้อน 2 คร้ังตามมาตรฐานเพือ่ให้มั่นใจว่าสีทีเ่คลอืบบนผวิอลูมเินียม จะ
มคีวามคงทนต่อสภาพการกดักร่อนได้ด ี เหมาะสําหรับงานอาคารพาณชิย์ อาคารสํานักงาน อาคารที่
พกัอาศัยและงานป้ายทัว่ไป 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

กระบวนการผลติ 
     ขบวนการผลิตท่ีสาํคญัในการผลิตแผน่อลูมิเนียมคอมโพสิตคุณภาพสูงสุด ประกอบดว้ยขบวนการสาํคญั
สองขบวนการ ไดแ้ก่ ขบวนการเคลือบสีอลูมิเนียมต่อเน่ือง และขบวนการรีดแผน่พลาสติกและประสาน
อลูมิเนียมเขา้ดว้ยกนัเป็นแผน่อลูมิเนียมคอมโพสิต ซ่ึงทั้งสองขบวนการลว้นเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัในการผลิต
แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิตท่ีมีคุณภาพ 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

ขั้นตอนการผลติ 
 ขั้นตอนสาํคญัท่ีสุดในขบวนการเคลือบสีอลูมิเนียม คือขั้นตอนการเคลือบสีดว้ยลูกกล้ิงโรลเลอร์ดว้ยระบบ
อตัโนมติัและต่อเน่ือง ส่ิงท่ีทาํใหอ้ลูมิเนียมเคลือบสีมีคุณภาพสูงสุดคือขบวนการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงใน
การควบคุมตวัแปรต่างๆเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สีเคลือบมีความสมํ่าเสมอและผา่นขบวนการอบท่ีถูกตอ้งในอุณหภูมิและ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิต อลัเทค็ ผลิตจากเคร่ืองรีดพลาสติกความแม่นยาํสูงและประสานเขา้กบัอลูมิเนียม
ดว้นความร้อนท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูงสุด 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

คุณสมบัตขิองสี PVDF 

 ส่วนประกอบสาํคญัของสี คือ ประเภทของเรซ่ินท่ีใชใ้นการผลิตสีโดยคุณภาพของเรซ่ินจะสะทอ้นต่อ
คุณภาพของสีดว้ย ในปัจจุบนัสีพีวดีีเอฟ เป็นสีท่ีสถาปนิกทัว่โลกใหก้ารยอมรับและเลือกใชส้าํหรับงานอาคารเชิง
พาณิชยแ์ละท่ีพกัอาศยั ดว้ยคุณสมบติัเด่นในเร่ืองของอายกุารใชง้านและความคงทนต่อสภาพอากาศท่ีเลวร้ายเร
ซ่ินไคน่า 500 ท่ีผสมในอตัราส่วน 70/30 โดยทาํการเคลือบและอบสองคร้ังตามมาตรฐานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สีท่ี
เคลือบบนผิวอลูมิเนียมมีความคงทนต่อสภาพอากาศและการกดักร่อน 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

 

ผลทดสอบผลติภณัฑ์ 

 แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิต “ อลัเทค็ ” ถูกทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยผูท้ดสอบท่ีไดรั้บการยอมรับ
เพ่ือใหมุ่้นใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

คุณสมบัตขิองสีพวีดีเีอฟ ไคน่า 500 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 

วธีิขึน้รูป 

 แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิต "อลัเทค็" ประกอบดว้ยอลูมิเนียมเคลือบสีคุณภาพสูงประกบเขา้กบัไส้กลาง
พลาสติกโพลีเอธิลีน ดา้นท่ีเคลือบสีปิดทบัดว้ยฟิลมป้์องกนัรอยขีดข่วนแผน่อลูมิเนียมคอมโพสิท 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

อลมิูเนียมคอมโพสิต 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

พรมแผ่น : Carpet Tiles 

 มกัจะไดรั้บความนิยมในกลุ่มของสถาปนิก, มณัฑนากร, นกัออกแบบ, ออฟฟิตสาํนกังาน, หอ้งฟิตเนส 

ตลอดจน ธนาคาร, โรงแรม  หรือ รีสอร์ทหรู สถานท่ีท่ีตอ้งการการรองรับนํ้าหนกัค่อนขา้งดี 

 เน่ืองจากพรมแผน่มีลกัษณะท่ีโดดเด่นของลายเส้นพรม เหมาะสาํหรับงานตกแต่งภายในเป็นอยา่งดีหรือ
สถานท่ีร้ือถอนและติดตั้งง่าย ทาํความสะอาดง่าย 

 พรมแผน่ ผลิตจากเส้นใย Polyester  หรือ  เส้นใย Niron ผา่นขบวนการทอพรมลงบนแผน่ยางท่ีมีขนาด
ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2.5 มิลลิเมตร หลงัจากท่ีทอพรมเสร็จ แลว้จะไดค้วามหนาของพรมท่ี 4 - 4.5 มิลลิเมตร 
แลว้นาํพรมท่ีทอไดไ้ปเขา้ขบวนการตดัใหไ้ดม้าตรฐาน 50 x 50 เซนติเมตร  ใน 1 ตารางเมตรจะใชพ้รมแผน่ใน
การปูพ้ืน 4 แผน่ 

ข้อด ี

 1.   สามารถติดตั้งไดง่้ายไม่ซบัซอ้น 

 2.   สามารถซ่อมแซมพรมไดง่้ายโดยไม่จาํเป็นตอ้งร้ือหรือเปล่ียนทั้งหมด 

 3.   มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกวา่พรมชนิดอ่ืนซ่ึงขนของพรมจะไม่ลม้หรือหลุด 

 4.   สามารถทาํความสะอาดไดง่้ายโดยไม่ตอ้งกลวัเร่ืองความช้ืนของนํ้ าท่ีหกลงบนพรม 

 5.   ติดตั้งง่ายรวดเร็วงานเสร็จภายในระยะเวลากาํหนด 

 6.   พรมแผน่สามารถซบัเสียงสะทอ้นไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุปูพ้ืนชนิดอ่ืนๆ 

 

ขนาดและปริมาณ 

ขนาดมาตรฐาน   50 x 50   เซนติเมตร  



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

JNP06‐1  JNP06‐2 

JNP06‐3  JNP06‐5 

JNP06‐6  JNP06‐7 
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พรมแผน่ 

TAB‐2001 

TAB‐2003 

TAB‐2006 

TAB‐2002 

TAB‐2005 

TAB‐2007 
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พรมแผน่ 

TAB‐3001 

TAB‐3003 

TAB‐3006 

TAB‐3002 

TAB‐3005 

TAB‐3007 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

TAB‐3081 

TAB‐3083 

TAB‐3088 

TAB‐3082 

TAB‐3087 

TAB‐3089 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

TAB‐3090 

TAB‐3096 

TAB‐3099 

TAB‐3091 

TAB‐3098 

TAB‐3100 
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พรมแผน่ 

TAB‐5001 

TAB‐5003 

TAB‐5006 

TAB‐5002 

TAB‐5005 

TAB‐5007 
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พรมแผน่ 

TAB‐6001 

TAB‐6003 

TAB‐6006 

TAB‐6002 

TAB‐6005 

TAB‐6007 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

TAB‐501 

TAB‐512 

TAB‐521 

TAB‐503 

TAB‐516 

TAB‐526 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

พรมแผน่ 

TAB‐527 

TAB‐532 

TAB‐535 

TAB‐531 

TAB‐533 

TAB‐5011 
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หญา้เทียม 

หญ้าเทยีม : Artificial Tuft Grass 

 ผลิตจากเส้นใย Poly Propylene (PP) คุณภาพสูง ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นคุณภาพ ISO 9001.2000 

และ ISO 14001:2004 Environmental Management และเคลือบดว้ยสาร UV เพ่ือเสริมความคงทนแขง็แรง สีไม่
ซีดจางเม่ือถูกอยูท่่ามกลางแสงแดด 

 หญา้เทียมมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามความตอ้งการ เช่น หญา้เทียมสนามกีฬา (Sport Surface), หญา้
เทียมเพ่ือภูมิทศัน์ (Landscaping), หญา้เทียมเพ่ือสนามเดก็เล่น (Playground), หญา้เทียมเพื่อการตกแต่ง (Interior) 

เพ่ือใหไ้ดอ้ารมณ์อนัเป็นธรรมชาติมากข้ึน และลดความยุง่ยากในการดูแลใหน้อ้ยลง 

 ผลิตภณัฑห์ญา้เทียม ผลิตออกมาในรูปแบบมว้น และแบบแผน่ เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง สามารถใช้
งานไดท้ั้งภายใน (Indoor) และภายนอก (Outdoor) ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว ดูแลรักษาง่าย ทาํความ
สะอาดง่าย ระบายนํ้าไดดี้ สามารถตดั เสริม ไดเ้ฉพาะจุดใหเ้หมือนเดิมไดแ้บบทนัทีทนัใด 

 

ขนาดและปริมาณ 

 ขนาดของหญา้เทียม (แบบแผน่)   25 x 25  เซ็นติเมตร 

 ขนาดของหญา้เทียม (แบบมว้น)   2.00 x 25  เมตร 
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หญา้เทียม 

Artificial Grass Mat (25 x 25 cm.) 

หญ้าปลายแหลม  GM 050 

หญ้าขนเม่น GM 076 

หญ้าใบกลม GM 108 

หญ้าเบอร์มวิด้า GM 002 

หญ้านวลน้อย GM 101 

หญ้าตนีเป็ดหนา GM 104 

หญ้าขนแหลม  GM 013 

หญ้าตนีเป็ดหนา GM 105 



SAHANAKORNSAP CO.,LTD. 

หญา้เทียม 

Artificial Tuft Grass (2.00 x 25 m.) 

หญ้าปลายแหลม  GM 050 

หญ้าขนเม่น GM 076 

หญ้าใบกลม GM 108 

หญ้าเบอร์มวิด้า GM 002 

หญ้านวลน้อย GM 101 

หญ้าตนีเป็ดหนา GM 104 

หญ้าขนแหลม  GM 013 

หญ้าตนีเป็ดหนา GM 105 

G 8310 

G 8318 

SZK 40 

G 8308 

G 8316 

G 8338 

QZK 40 

QZK 40(4) 


