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Features Table

TOP ผลิตจาก  คอมแพคลามิเนต  
มีความแข็งและเหนียว ทนทานต่อ
แรงกระแทก สามารถยับยั�ง
การเจรญิเติบโตของเชื�อโรคได้ดี 
ทั�งเชื�อแบคทีเรยีและเชื�อรา ป�องกัน
การลามไฟได้ดี ผิวหน้าทนต่อการขูด
และเช็ดล้างทําความสะอาดง่าย

คุณ ลักษณะ เฉพา ะ

BLANCO CARRARA
40477

DARK MARBLE
40478

ASHES GRANITE
40265

COLOR TOP
สี แผ่ น  T O P
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LS 1
ขนาด : ขาโต๊ะทรงแชมเปญ 
ชุบโครเมียม ฐาน 45 ซม. 
เสากลม 2"2/8 แป�นบนสีดาํ 
25*25 ซม. สูง 71.5 ซม.
ราคา : 1,300 บาท

LS 2
ขนาด : ขาโต๊ะทรงแชมเปญ สีดาํ 
ฐาน 45 ซม. เสากลม 2"2/8 
แป�นบนสีดาํ 25*25 ซม. สูง 71.5 ซม.
ราคา : 1,200 บาท 

LS 3
 ขนาด : ขาโต๊ะทรงแชมเปญ สีขาวฟ�า
ฐาน 45 ซม. เสากลม 2"2/8 
แป�นบนสีดาํ 25*25 ซม. สูง 71.5 ซม.
ราคา : 1,200 บาท 

LS 4
ขนาด : ขาโต๊ะ 4 แฉก สีดาํ 
ฐานเหล็กหล่อ เสากลม 3" 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 1,300 บาท

LS 5
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีดาํ เสากลม 3" แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม.
ราคา : 1,500 บาท 

LS 6
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีขาวนม เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 1,600 บาท 

LS 7
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหล็กเหลี�ยมแบน 
45*45 ซม. สีดาํ เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 1,500 บาท

LS 8
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหลี�ยมแบน 
45*45 ซม. สีขาวฟ�า เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 1,500 บาท 

LS 9
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหล็กหล่อ 
ทรงเหลี�ยมนูน ขนาด 45*45 ซม.สีดาํ
เสากลม 3" แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม. ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 1,600 บาท 
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LS 10
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหลี�ยมแบน 
45*45 ซม. สีเงิน HAIRLINE 
สแตนเลส SUS201 เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,000 บาท

LS 11
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีเงิน HAIRLINE สแตนเลส SUS201 
เสากลม 3" แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม.
ราคา : 2,000 บาท 

LS 12
 ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 40 ซม. 
สีทอง HAIRLINE สแตนเลส
SUS201 เสาทูโทนกลม 3" 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,300 บาท 

LS 13
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหลี�ยมแบน 
40*40 ซม. สีทอง HAIRLINE 
สแตนเลส SUS201 เสาทูโทนกลม 3" 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,300 บาท

LS 14
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีทอง HAIRLINE สแตนเลส
SUS201 เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,400 บาท 

LS 15
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีโรสโกลHAIRLINE 
สแตนเลส SUS201 เสากลม 3" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,400 บาท 

LS 16
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหลี�ยมแบน 
40*70 ซม. สีทอง HAIRLINE 
สแตนเลส SUS201 เสาคู่กลม 3" 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 3,400 บาท

LS 17
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหลี�ยมแบน 
40*70 ซม. สีดาํ เสาคู่กลม 3" 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 72 ซม.
ราคา : 2,400 บาท 

LS 18
ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหล็กหล่อเหลี�ยมนูน 
ขนาด 40*70 ซม. สีดาํ 
เสาคู่กลม 3" ก้านบนเหล็กกล่อง 
สูง 73 ซม. ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 2,500 บาท 
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LS 19
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงนํ�าพุ 
สูง 72 ซม. (วางท็อป 80-90 ซม.)
ราคา : 2,500 บาท

LS 20
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงนํ�าพุ 
เสาคู่ สูง 72 ซม. 
(วางท็อปยาว 120-150 ซม.)
ราคา : 3,600 บาท 

LS 21
 ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงแจกัน 
ฐาน 43 ซม. แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม. ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 2,700 บาท 

LS 22
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงโรมัน 
4 แฉก แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม. ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 2,400 บาท

LS 23
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงโรมัน 
3 แฉก แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 72 ซม. ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 2,400 บาท 

LS 24
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อกรวง
ทรงแชมเปญ ฐาน 50 ซม. 
แป�นบนกลม 35 ซม. 
สูง 71.5 ซม. สีดาํ / สีขาว
ราคา : 4,500 บาท 

LS 25
ขนาด : ขาโต๊ะทรงแชมเปญ 
ฐาน 50 ซม. แป�นบนกลม 35 ซม. 
สูง 71.5 ซม. สีทอง HAIRLINE 
สแตนเลส SUS 201
ราคา : 5,800 บาท

LS 26
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กป�� มกรวง 
ทรงแชมเปญ ฐาน 50 ซม. 
แป�นบน25*25 ซม. สูง 71.5 ซม. 
สีขาวนม
ราคา : 1,500 บาท 

LS 27
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กป�� มกรวง 
ทรงแชมเปญ ฐาน 50 ซม. 
แป�นบน 25*25 ซม. สูง 71.5 ซม. สีดาํ
ราคา : 1,500 บาท 

43



TABLE LEGS
BANNGANMAI

@BANNGANMAISHOP

LS 28
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม.
สีดาํ เสากลม 3" แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 102 ซม.
ราคา : 1,700 บาท

LS 29
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็กหล่อ สีดาํ
ทรงปล้องอ้อย ฐาน 18" 
แป�นบน 30*30 ซม. สูง 71.5 ซม. 
ราคา : 6,200 บาท 

LS 30
 ขนาด : ขาโต๊ะฐานเหล็กหล่อ สีดาํ 
ทรงแชมเปญ ฐาน 20" เสาเหล็ก
เพลากลึงเรียว โคนเสา 2" จานบน 14" 
สูง 72.5 ซม. 
ราคา : 7,200 บาท 

LS 31
ขนาด : ขาคู่ยาว เสา 1"7/8 
ฉาก 45 ซม. สีดาํ ปุ�มปรับระดับ 
(สาหรับท็อป 110-130 ซม. 
ความสูงต่ากว่า 72.5 ซม.
ราคา : 1,900 บาท

LS 32
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็ก 4 แฉกยาว 
เสา 1"7/8 ฉากทะแยง 45*45 ซม. 
สูง 72.5 ซม. สีดาํ ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 1,100 บาท 

LS 33
ขนาด : ขาโต๊ะเหล็ก 4 แฉกสั�น เสา 1"7/8 
ฉากทะแยง 45*45 ซม. 
สูง 72.5 ซม. สีดาํ ปุ�มปรับระดับ
ราคา : 1,100 บาท 

LS 34
ขนาด : ขาแชมเปญป�� มฐาน18" เสา 2" 
ฉาก 45*45 ซม. สูง 72.5 ซม. 
ถ่วงนํ�าหนัก 7 กิโลกรัม สีขาว
ราคา : 1,700 บาท

LS 35
ขนาด : ขาแชมเปญป�� มฐาน18" เสา 2" 
ฉาก 45*45 ซม. สูง 72.5 ซม. 
ถ่วงนํ�าหนัก 7 กิโลกรัม สีดาํ
ราคา : 1,600 บาท 

LS 36
ขนาด : ขาแชมเปญป�� มฐาน18" เสา 2" 
ฉาก 30*30 ซม. สูง 108 ซม. 
ตะขอ 2 อัน ถ่วงนํ�าหนัก 7 กก. สีดาํ
ราคา : 1,800 บาท 

LS 37
ขนาด : ขาแชมเปญป�� มฐาน20" 
เสา 2" 3/8 ฉาก 45*45 ซม. 
สูง 72.5 ซม. สีดํา
ราคา : 3,700 บาท 
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LS 38T
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีดํา เสากลม 3" ฉาก 30*30 ซม. 
สูง 108 ซม. มีตะขอแขวนกระเป�า
ราคา : 1,650 บาท 

LS 38C
ขนาด : ขาโต๊ะฐานกลมแบน 45 ซม. 
สีดาํ เสากลม 3" แป�นบน 30*30 ซม. 
สูง 108 ซม. ถ่วงนํ�าหนัก 5 กก.
ราคา : 1,350 บาท 
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