
หางหุนสวนจำกัด นภวัส โปรดักสโดย

คิ้ว จมูกบันได กรุยเชิง บัวเชิงผนัง เสนแบงแนว ฉาก

ผลิตภัณฑตกแตงผนังและพื้น ที่ผลิตดวยอลูมิเนียมและสเตนเลส
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ทดสอบแลวโดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติวาผลิตภัณฑของ

นภวัส โปรดักส ผลิตโดยอลูมิเนียมแททั้งชิ้น

ไดรับคัดเลือกโดยหองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion� Bangkok

ซึ่งเปนแหลงรวบรวมขอมูลวัสดุที่นาสนใจและมีนวัตกรรมใหมๆระดับโลก 

คุณภาพที่ไดรับการการันตีจากองคกรชั้นนำระดับประเทศ

PROPERTY

ตอกย้ำความเปนผูนำดวยสิทธิบัตรการจดทรัพยสินทางปญญา

ดวยอลูมิเนียมเกรด A และสเตนเลสคุณภาพเยี่ยมจึงทำใหไดชิ้นงาน

ที่มีความคงทน ไมแตกหัก ไมกรอบ ตลอดอายุการใชงาน

การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำใหเม็ดสีแทรกซึมเขาไปในทุกอณูของพื้นผิว

จึงหมดปญหาเรื่องสีซีดจาง เมื่อตองเผชิญสภาพอากาศภายนอกอาคาร

คุณสมบัติหลักของอลูมิเนียมและสเตนเลสคือการไมเปนสนิม

โลหะที่มีอยูตามธรรมชาติยอมปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมมากกวาสารสังเคราะห

และสามารถนำกลับมารีไซเคิลไดอยางสมบูรณ

สิทธิบัตร
21866no.

สีไมซีดทนทาน

รีไซเคิลได

ไมเปนสนิม

ไมกรอบแตก
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สวยงาม ทนทาน ไมเปนสนิม

ALUMINIUM PRODUCTS

สีอาจแตกตางเนื่องจากกระบวนการผลิต อลูมิเนียม
เกรด 6063

สเตนเลส
เกรด 304

สินคาคุณภาพ

Tip! หลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียมและสเตนเลส

ควรเช็ดทำความสะอาด

ดวยผาชุบน้ำทันที



สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

CA 702000 (2ม.) CA 902000  (2ม.) CA 122000 (2ม.) CA 142000 (2ม.)

สีเ
งิน

เง
า

CA 702010 (2ม.) CA 902010 (2ม.) CA 122010 (2ม.) CA 142010 (2ม.)

สีท
อง

CA 702020 (2ม.) CA 902020 (2ม.) CA 122020 (2ม.) CA 142020 (2ม.)

สีท
รา

ย
เง

ิน

CAS 702010 (2ม.) CAS 902010 (2ม.) CAS 122010 (2ม.) CAS 142010 (2ม.)

สีท
รา

ย
ท

อง

CAG 702020 (2ม.) CAG 902020 (2ม.) CAG 122020 (2ม.) CAG 142020 (2ม.)

สีน
าก

CA 702030 (2ม.) CA 902030 (2ม.) CA 122030 (2ม.) CA 142030 (2ม.)

0.7 ซม.

2 ซม. 0.7 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.7 ซม.

0.7ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

1.4 ซม.

2 ซม. 1.4 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

0.9 ซม.

2 ซม. 0.9 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)

1.2 ซม.

2 ซม. 1.2 ซม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง

Aluminium Corner Trim
(Curve)

คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง / ขนาด 0.9 ซม. / สีเงินเงา / CA 902010

คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง
ALUMINIUM CORNER TRIMS (CURVE)

คิ้วอลูมิเนียม คืออุปกรณเขามุมกระเบื้องเพื่อปองกันกระเบื้องแตกราว ซึ่งทำมาจาก

อลูมิเนียมและผานการทำสีดวยเทคโนโลยีอะโนไดซ ทำใหคิ้วอลูมิเนียมมีทั้งความแข็งแรง

และความสวยงามที่ยาวนาน
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สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม
ไฮ

ก
ลอ

ส

CAHG 902000 (2ม.) CAHG 122000 (2ม.) CAHG 142000 (2ม.)

สีโ
ก

ลด
เบ

จไ
ฮก

ลอ
ส

CAGB 902030 (2ม.) CAGB 122030 (2ม.) CAGB 142030 (2ม.)

สีโ
อก

ไฮ
ก

ลอ
ส

CAO 902030 (2ม.) CAO 122030 (2ม.) CAO 142030 (2ม.)

สีด
ำไ

ฮก
ลอ

ส

CABL 122040 (2ม.) CABL 142040 (2ม.)
คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง / ขนาด 1.4ซม. / สีโอกไฮกลอส / CAO 142030

เลือกคิ้วและวัสดุที่จะนำมา
ติดตั้งใหมีความหนาพอดีกัน
หรือนอยกวา

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ที่จะติดคิ้ว
และกดคิ้วทับลงไป

ตัดคิ้วใหมีความยาวพอดีโดยใชเลื่อย
หรือหินเจียรมือ(ลูกหมู) วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ปูนจะดันตัวขึ้นมาตามชอง
ตรงปกคิ้วใหใชเกรียงปาดปูน
ใหทั่วและเพิ่มปูนถาหากปูนนอยเกินไป

ติดกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆใหชนและเสมอ
ขอบคิ้วจนทั่วพื้นที่จากนั้นยาแนวหรือเก็บงาน
ใหเรียบรอย

เช็ดทำความสะอาดคิ้วดวยฟองน้ำหรือผาบิดหมาดๆ
และเช็ดตามดวยผาแหงที่สะอาดทันที

1 2 3 4

5 !

คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง  ใชในการ : เขามุมเสา, เขามุมโตะ, เขามุมพื้นตางระดับ, ตกแตงผนัง   ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม,
ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด   ติดตั้งดวย : เซรามิคบอนด, ปูน, ปูนกาว, สกรู

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.7 ซม.

0.7ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)
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คิ้วอลูมิเนียมแบบโคง

Aluminium Corner Trim
(Curve)



สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

CA 702001 (2ม.) CA 902001 (2ม.) CA 122001 (2ม.) CA 142001 (2ม.)

สีเ
งิน

เง
า

CA 702011 (2ม.) CA 902011 (2ม.) CA 122011 (2ม.) CA 142011 (2ม.) 

สีท
อง

CA 702021 (2ม.) CA 902021 (2ม.) CA 122021 (2ม.) CA 142021 (2ม.)

สีท
รา

ย
เง

ิน

CAS 702011 (2ม.) CAS 902011 (2ม.) CAS 122011 (2ม.) CAS 142011 (2ม.)

สีท
รา

ย
ท

อง

CAG 702021 (2ม.) CAG 902021 (2ม.) CAG 122021 (2ม.) CAG 142021 (2ม.)

สีน
าก

CA 702031 (2ม.) CA 902031 (2ม.) CA 122031 (2ม.) CA 142031 (2ม.)

0.7 ซม.

2 ซม. 0.7 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.7 ซม.

0.7ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

1.4 ซม.

2 ซม. 1.4 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

0.9 ซม.

2 ซม. 0.9 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)

1.2 ซม.

2 ซม. 1.2 ซม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม / ขนาด 1.4 ซม. / สีนาก / CA 142031

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม
ALUMINIUM CORNER TRIMS (SQUARE)

คิ้วอลูมิเนียม คืออุปกรณเขามุมกระเบื้องเพื่อปองกันกระเบื้องแตกราว ซึ่งทำมาจาก

อลูมิเนียมและผานการทำสีดวยเทคโนโลยีอะโนไดซ ทำใหคิ้วอลูมิเนียมมีทั้งความแข็งแรง

และความสวยงามที่ยาวนาน
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คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

Aluminium Corner
Trim (Square)



สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม
ไฮ

ก
ลอ

ส

CAHG 902001(2 ม.) CAHG 122001(2 ม.) CAHG 142001(2 ม.)

สีโ
ก

ลด
เบ

จไ
ฮก

ลอ
ส

CAGB 902031(2 ม.) CAGB 122031(2 ม.) CAGB 142031(2 ม.)

สีโ
อก

ไฮ
ก

ลอ
ส

CAO 902031(2 ม.) CAO 122031(2 ม.) CAO 142031(2 ม.)

สีด
ำไ

ฮก
ลอ

ส

CABL 122041(2 ม.) CABL 142041(2 ม.)
คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม / ขนาด 1.4 ซม. / สีโกลดเบจไฮกลอส / CAGB 142031

เลือกคิ้วและวัสดุที่จะนำมา
ติดตั้งใหมีความหนาพอดีกัน
หรือนอยกวา

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ที่จะติดคิ้ว
และกดคิ้วทับลงไป

ตัดคิ้วใหมีความยาวพอดีโดยใชเลื่อย
หรือหินเจียรมือ(ลูกหมู) วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ปูนจะดันตัวขึ้นมาตามชอง
ตรงปกคิ้วใหใชเกรียงปาดปูน
ใหทั่วและเพิ่มปูนถาหากปูนนอยเกินไป

ติดกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆใหชนและเสมอ
ขอบคิ้วจนทั่วพื้นที่จากนั้นยาแนวหรือเก็บงาน
ใหเรียบรอย

เช็ดทำความสะอาดคิ้วดวยฟองน้ำหรือผาบิดหมาดๆ
และเช็ดตามดวยผาแหงที่สะอาดทันที

1 2 3 4

5 !

คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม  ใชในการ : เขามุมเสา, เขามุมโตะ, เขามุมพื้นตางระดับ, ตกแตงผนัง   ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม,
ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด   ติดตั้งดวย : เซรามิคบอนด, ปูน, ปูนกาว, สกรู

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.7 ซม.

0.7ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ไมเกิน 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)
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คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

Aluminium Corner
Trim (Square)



DC 090 DC 120 DC 140

DC 091 DC 121 DC 141

DC 092 DC 122 DC 142

ใชกับคิ้วโคง
ขนาด 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

ใชกับคิ้วโคง
ขนาด 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

ใชกับคิ้วโคง
ขนาด 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

DL 090 DL 120 DL 140

สีเ
งิน

เง
า

DL 091 DL 121 DL 141

สีท
อง

DL 092 DL 122 DL 142

ตัดออกทั้ง 2 ดาน ดานที่
จะนำมาตอกันเปนมุม

เมื่อเตรียมอุปกรณแลว
นำคิ้วไปปูกระเบื้องไดตามปกติ

หลังจากติดคิ้วแลวดานหนึ่ง
ใหติดตัวปดมุมดวยกาว
หรือซิลิโคนที่ปลายคิ้วดานนั้น

เมื่อติดคิ้วอีกดานแลวจึงติดกระเบื้อง
หรือวัสดุอื่นๆใหชนและเสมอขอบคิ้วจนทั่วพื้นที่
จากนั้นยาแนวหรือเก็บงานใหเรียบรอย

1 2 3 4

ALUMINIUM TRIMS
ตัวปดมุมอลูมิเนียม
ตัวปดมุมอลูมิเนียม คืออุปกรณที่ใชประกอบกับคิ้วอลูมิเนียม เพื่อเขามุมกระเบื้องไดงายขึ้น

0.9 ซม.

1.2 ซม. 0.9 ซม.

1.4 ซม.

1.25 ซม. 1.4 ซม.

1.2 ซม.

1.2 ซม. 1.2 ซม.

ใชกับคิ้วเหลี่ยม
ขนาด 1.4 ซม.

1.4ขนาด
(ซม.)

ใชกับคิ้วเหลี่ยม
ขนาด 0.9 ซม.

0.9ขนาด
(ซม.)

ใชกับคิ้วเหลี่ยม
ขนาด 1.2 ซม.

1.2ขนาด
(ซม.)

0.9 ซม.

1.2 ซม. 0.9 ซม.

1.4 ซม.

1.25 ซม. 1.4 ซม.

1.2 ซม.

1.2 ซม. 1.2 ซม.

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม
ตัดปกคิ้วเฉียง45องศาโดยใชเลื่อย

หรือหินเจียรมือ(ลูกหมู)
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ALUMINIUM SKIRTING
บัวเชิงผนังอลูมิเนียม

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางาน
และทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ALUMINIUM
DIVIDING STRIPS
เสนแบงแนวอลูมิเนียม

เสนแบงแนวอลูมิเนียม/ หนากวาง 1.5 ซม. / สีทอง / DDSA 152502

5

สามารถติดตั้งโดยใชอุปกรณประเภทกาวไดทุกแบบ
แลวแตพื้นผิวและวัสดุที่ประกอบการติดตั้ง

!

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

DDSA 152500(2.5 ม.)

สีเ
งิน

เง
า

DDSA 152501(2.5 ม.)

สีท
อง

DDSA 152502(2.5 ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

1.5หนากวาง
(ซม.)

0.5 ซม. 0.65 ซม.

1.5 ซม.

ใชวิธีตัดคิ้วเฉียง
45องศา
ในการเขามุม

เสนแบงแนวอลูมิเนียม คืออุปกรณที่ใชเปนเสนปดรอยตอ

สำหรับงานพื้นและผนัง เชน พรม ไมวีเนียร หรือ ลามิเนต

สามารถตัดเสนแบงแนวอลูมิเนียมไดโดย
ใชเลื่อยหรือหินเจียรมือ(ลูกหมู)

8

ตัวปดมุมอลูมิเนียมแบบโคง / ขนาด 1.4 ซม. / สีทอง / DC 142

ถาเปนคิ้วขนาด 0.7 ซม. หรือคิ้วสีอื่นๆที่ไมมี
ตัวปดมุมอลูมิเนียมเปนตัวชวย!

ตัวปดมุมอลูมิเนียม

Aluminium Trim

เสนแบงแนวอลูมิเนียม

Aluminium Dividing Strips



สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

NA 401200(1.2ม.)

NA 401500(1.5ม.)

NA 402000(2ม.)

NA 402500(2.5ม.)

NA 404000(4ม.)

NA 406000(6ม.)

NA 501200(1.2ม.)

NA 501500(1.5ม.)

NA 502000(2ม.)

NA 502500(2.5ม.)

NA 504000(4ม.)

NA 506000(6ม.)

NDM 402004(2ม.) NDM 501204(1.2ม.)

NDM 502004(2ม.)

NDP 401202(1.2ม.)

NDP 402002(2ม.)

NDP 501202(1.2ม.)

NDP 502002(2ม.)

NDP 401203(1.2ม.)

NDP 402003(2ม.)

NDP 501203(1.2ม.)

NDP 502003(2ม.)

สีด
ำ 

เม
ท

ัลล
ิค

NAC 401210(1.2ม.)

NAC 401510(1.5ม.)

NAC 402010(2ม.)

NAC 501210(1.2ม.)

NAC 501510(1.5ม.)

NAC 502010(2ม.)สีเ
งิน

ปด
ลา

ย
สีเ

ท
าเ

ขม
 พ

าว
เด

อร
โค

ท
สีน

้ำต
าล

เข
ม

 พ
าว

เด
อร

โค
ท

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

5.0หนากวาง
(ซม.)

ตัดจมูกบันไดใหมีความยาวพอดีโดย
ใชหินเจียรมือ(ลูกหมู)

จมูกบันไดอลูมิเนียม / ขนาด 5 ซม. / สีเงินปดลาย / NAC 502010

2
 ซ

ม
.

5 ซม.

2
 ซ

ม
.

4 ซม.

เลือกจมูกบันไดและวัสดุ
ที่จะนำมาติดตั้งใหมีหนากวาง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่งาน

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ ที่จะติด
จมูกบันไดและกดจมูกบันได
ทับลงไป

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

กดจมูกบันไดและขยับไปมา
ใหขาของจมูกบันไดยึดอยูกับ
ปูนที่ฉาบไว

ฉาบปูนเพิ่มใหทั่วพื้นที่แลวติดกระเบื้องหรือ
วัสดุอื่นๆใหชนและเสมอขอบจมูกบันไดจนเสร็จ
จากนั้นยาแนวหรือเก็บงานใหเรียบรอย

1 2 3 4

cm.4 cm.5
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จมูกบันไดอลูมิเนียม

Aluminium Step Nosing



ALUMINIUM BORDER
WITH WOODEN PVC

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบคู

ALUMINIUM

STEP NOSING

จมูกบันไดอลูมิเนียม

จมูกบันไดอลูมิเนียม / ขนาด 4 ซม. / สีดำไฮกลอส / DNHG 401204

เช็ดทำความสะอาดจมูกบันไดดวยฟองน้ำหรือผาบิด
หมาดๆและเช็ดตามดวยผาแหงที่สะอาดทันที5 !

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม
ไฮ

ก
ลอ

ส
สีโ

ก
ลด

เบ
จไ

ฮก
ลอ

ส
สีโ

อก
ไฮ

ก
ลอ

ส
สีด

ำไ
ฮก

ลอ
ส

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

5.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

5.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

5.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

5.0หนากวาง
(ซม.)

DNHG 401201(1.2ม.)

DNHG 401501(1.5ม.)

DNHG 402001(2ม.)

DNHG 402501(2.5ม.)

DNHG 404001(4ม.)

DNHG 406001(6ม.)

DNHG 501201(1.2ม.)

DNHG 501501(1.5ม.)

DNHG 502001(2ม.)

DNHG 502501(2.5ม.)

DNHG 504001(4ม.)

DNHG 506001(6ม.)

DNHG 401202(1.2ม.)

DNHG 401502(1.5ม.)

DNHG 402002(2ม.)

DNHG 402502(2.5ม.)

DNHG 404002(4ม.)

DNHG 406002(6ม.)

DNHG 501202(1.2ม.)

DNHG 501502(1.5ม.)

DNHG 502002(2ม.)

DNHG 502502(2.5ม.)

DNHG 504002(4ม.)

DNHG 506002(6ม.)

DNHG 401203(1.2ม.)

DNHG 401503(1.5ม.)

DNHG 402003(2ม.)

DNHG 402503(2.5ม.)

DNHG 404003(4ม.)

DNHG 406003(6ม.)

DNHG 501203(1.2ม.)

DNHG 501503(1.5ม.)

DNHG 502003(2ม.)

DNHG 502503(2.5ม.)

DNHG 504003(4ม.)

DNHG 506003(6ม.)

DNHG 401204(1.2ม.)

DNHG 401504(1.5ม.)

DNHG 402004(2ม.)

DNHG 402504(2.5ม.)

DNHG 404004(4ม.)

DNHG 406004(6ม.)

DNHG 501204(1.2ม.)

DNHG 501504(1.5ม.)

DNHG 502004(2ม.)

DNHG 502504(2.5ม.)

DNHG 504004(4ม.)

DNHG 506004(6ม.)

จมูกบันไดอลูมิเนียม  ใชในการ : เขามุมบันได, เขามุมพื้นตางระดับ 
ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม, ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด  
ติดตั้งดวย : เซรามิคบอนด, ปูน, ปูนกาว, สกรู

จมูกบันไดอลูมิเนียม คืออุปกรณเขามุมกระเบื้องเพื่อกันลื่น และปองกันการ

แตกราว สำหรับบันไดและพื้นตางระดับโดยเฉพาะ ซึ่งทำมาจากอลูมิเนียม และผาน

การทำสีดวยเทคโนโลยีอะโนไดซทำใหมีทั้งความแข็งแรงและความสวยงามที่ยาวนาน
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จมูกบันไดอลูมิเนียม

Aluminium Step Nosing



BAS 102021(2ม.) BAS 402021(2ม.)

BAS 102031(2ม.) BAS 402031(2ม.)

BAS 102041(2ม.) BAS 402041(2ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

1.2หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

สีเ
งิน

ปด
ลา

ย
สีบ

อร
น

ปด
ลา

ย
สีท

อง
ปด

ลา
ย

กรุยเชิงอลูมิเนียมปดลาย / ขนาด 4 ซม. / สีเงินปดลาย / BAS 402021

เลือกขนาดของกรุยเชิง
ใหเหมาะสมกับพื้นที่และวัสดุ
ที่จะติดตั้ง

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ ที่จะติด
กรุยเชิง และกดกรุยเชิงทับ
ลงไปในปูน

ฉาบปูนใหทั่วและติดกระเบื้อง
ใหชนและเสมอขอบกรุยเชิง
จนเสร็จ จากนั้นยาแนวหรือ
เก็บงานใหเรียบรอย

เช็ดทำความสะอาดกรุยเชิงอลูมิเนียม
ดวยฟองน้ำหรือผาบิดหมาดๆ และเช็ดตาม
ดวยผาแหงที่สะอาดทันที

1 2 3 4

ALUMINIUM BORDER
กรุยเชิงอลูมิเนียม

HAIRLINE BORDER กรุยเชิงอลูมิเนียมปดลาย

กรุยเชิงอลูมิเนียม คืออุปกรณที่ใชสำหรับตกแตงผนังและพื้น ดวยการเดินเสนแบง
พื้นที่ระหวางวัสดุ ที่ไมเหมือนกันหรือใชเปนเสนนำสายตา เพื่อความหลากหลายในการ
ใชงานกรุยเชิงอลูมิเนียมจึงมีหนากวางใหเลือก 4 ขนาด มีผิวสัมผัส 2 แบบและมี 4 สี
ใหเลือกใช

1 ซม.

1.2 ซม. 4 ซม.

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

cm.

11

cm.0.5 cm.1 cm.1.2

4

ตัดกรุยเชิงอลูมิเนียมโดยใชเลื่อย
หรือหินเจียรมือ(ลูกหมู)

กรุยเชิงอลูมิเนียม

Aluminium Border



CURVE BORDER
กรุยเชิงอลูมิเนียมเคิรฟ

ALUMINIUM BORDER WIDTH 0.5 CM.
กรุยเชิงอลูมิเนียมหนากวาง 0.5 ซม.

กรุยเชิงอลูมิเนียม/ หนากวาง 0.5 ซม. / สีทอง / DBA 052002

กรุยเชิงอลูมิเนียมแบบโคง/ หนากวาง 1 ซม. / สีเงินเงา / DBA 102001

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

DBA 102000(2ม.)

สีเ
งิน

เง
า

DBA 102001(2ม.)

สีท
อง

DBA 102002(2ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนาขนาดใดก็ได

1.0หนากวาง (ซม.)

0.6 ซม.0.8 ซม.

1.0 ซม.

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

DBA 052000(2ม.)

สีเ
งิน

เง
า

DBA 052001(2ม.)

สีท
อง

DBA 052002(2ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

0.5หนากวาง
(ซม.)

1 ซม.

0.5 ซม.
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กรุยเชิงอลูมิเนียม

Aluminium Border

กรุยเชิงอลูมิเนียม

Aluminium Border



อลูมิเนียมขอบเงิน

BWD 152011(2ม.)

BWD 152511(2.5ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWD 152021(2ม.)

อลูมิเนียมขอบเงิน

BWD 152012(2ม.)

BWD 152512(2.5ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWD 152022(2ม.)

อลูมิเนียมขอบเงิน

BWD 152013(2ม.)

BWD 152513(2.5ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWD 152023(2ม.)

ลา
ย

ไม
สีบ

ีช
ลา

ย
ไม

สีโ
อก

ด
ำ

ลา
ย

ไม
สีโ

อก
แด

ง

เลือกกรุยเชิงและวัสดุที่จะนำมา
ติดตั้งใหมีความหนาพอดีกัน
หรือนอยกวา

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ที่จะติด
กรุยเชิงและกดกรุยเชิงทับลงไป

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ใชเกรียงปาดปูนใหทั่ว ติด
กระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆใหชน
และเสมอขอบกรุยเชิงจนทั่วพื้นที่

หลังจากนั้นยาแนวเรียบรอยแลว เช็ดทำความ
สะอาดกรุยเชิงดวยฟองน้ำหรือผาบิดหมาดๆ
และเช็ดตามดวยผาแหงที่สะอาดทันที

1 2 3 4

ตัดกรุยเชิงใหมีความยาวพอดีโดย
ใชหินเจียรมือ(ลูกหมู)

2.0 ซม.

1.2 ซม.1.2 ซม.

2.25 ซม. 2.0 ซม. 2.25 ซม.

ใชกับวัสดุที่มีความหนาไมเกิน 1.2 ซม.

2.0หนากวาง (ซม.)

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม / ขนาด 2 ซม. / สีโอกแดง-ขอบเงิน / BWD 152513
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ALUMINIUM BORDER

WITH WOODEN PVC
กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบคู

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม คืออุปกรณที่ใชตกแตงผนังและพื้นดวยการเดินเสนแบงพื้นที่ระหวาง

วัสดุที่ไมเหมือนกัน หรือใชเปนเสนนำสายตา ซึ่งทำมาจากพีวีซีลายไมประกอบกับขอบอลูมิเนียม 2 ชิ้น

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบคู
ใชในการ : ตกแตงผนังและพื้น
ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม, ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด
ติดตั้งดวย : เซรามิคบอนด, ปูน, ปูนกาว, สกรู

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม ขอบคู

Aluminium Border with Wooden PVC Couple Edge



ALUMINIUM CORNER
WITH WOODEN PVC
กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบเดี่ยว

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม / ขนาด 1.8 ซม. / สีโอกแดง-ขอบทอง / BWDL 152023
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อลูมิเนียมขอบเงิน

BWDL 152011(2ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWDL 152021(2ม.)

อลูมิเนียมขอบเงิน

BWDL 152012(2ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWDL 152022(2ม.)

อลูมิเนียมขอบเงิน

BWDL 152013(2ม.)

อลูมิเนียมขอบทอง

BWDL 152023(2ม.)

ลา
ย

ไม
สีบ

ีช
ลา

ย
ไม

สีโ
อก

ด
ำ

ลา
ย

ไม
สีโ

อก
แด

ง

18 mm.

12 mm. 13 mm.

22.5 mm. 18 mm.

ใชกับวัสดุที่มีความหนาไมเกิน 1.2 ซม.

1.8หนากวาง (ซม.)

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบเดี่ยว คืออุปกรณเขามุมกระเบื้องเพื่อปองกันกระเบื้องแตกราว

ซึ่งทำมาจากพีวีซีลายไมประกอบกับขอบอลูมิเนียม 1 ชิ้น จึงใชงานเหมือนคิ้วจบงานกระเบื้องทั่วไป

เลือกกรุยเชิงและวัสดุที่จะนำมา
ติดตั้งใหมีความหนาพอดีกัน
หรือนอยกวา

ฉาบปูนลงบนพื้นที่ที่จะติด
กรุยเชิงและกดกรุยเชิงทับลงไป

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ใชเกรียงปาดปูนใหทั่ว ติด
กระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆใหชน
และเสมอขอบกรุยเชิงจนทั่วพื้นที่

หลังจากนั้นยาแนวเรียบรอยแลว เช็ดทำความ
สะอาดกรุยเชิงดวยฟองน้ำหรือผาบิดหมาดๆ
และเช็ดตามดวยผาแหงที่สะอาดทันที

1 2 3 4

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไมขอบเดี่ยว
ใชในการ : เขามุมเสา, เขามุมโตะ, เขามุมพื้นตางระดับ, ตกแตงผนัง
ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม, ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด
ติดตั้งดวย : เซรามิคบอนด, ปูน, ปูนกาว, สกรู

ตัดกรุยเชิงใหมีความยาวพอดีโดย
ใชหินเจียรมือ(ลูกหมู)

กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม ขอบเดี่ยว

Aluminium Border with Wooden PVC Single Edge



ใชกับวัสดุไดทุกขนาดทุกประเภท

1.2ความหนา (ซม.)

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม / ความหนา 1.2 ซม. / สีเงิน-ขอบทอง / DK 102003
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ALUMINIUM SKIRTING

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม คืออุปกรณที่ใชตกแตงผนังดานลาง เพื่อปกปดรอยที่ไมเรียบรอย

ระหวางผนังและพื้น หรือกันกระแทกผนังในบริเวณที่ใชงานหนัก ติดตั้งไดกับวัสดุหลากหลายชนิด

และดวยความหนา 1.2 ซม. จึงสามารถสอดสายไฟไวดานในได

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม
ใชในการ : ตกแตงผนังดานลาง   ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน, พรม, ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด   ติดตั้งดวย : กาวตะปู, สกรู

ถอดฝาดานหนาบัวออก
และยึดดานในดวยสกรู
กับผนังเปนระยะทุก 40 ซม.

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

หากมีสายไฟ อยาลืม!
ใสสายไฟไวในบัวเชิงผนัง
กอนปดฝาบัวดานหนา

ปดฝาดานหนาบัวและขอตอบัวดวย
กาวสองหนาตามมุมที่ผนัง

1 2 3

4.1 ซม.

1.7 ซม.

0.9 ซม.

0.9 ซม.

1.2 ซม.

8.2 ซม. 10 ซม.

4 ซม.

อุปกรณติดปลายบัวเชิงผนัง อุปกรณติดบัวเชิงผนังมุมใน อุปกรณติดบัวเชิงผนังมุมนอก อุปกรณติดปลายบัวเชิงผนัง อุปกรณติดบัวเชิงผนังมุมใน อุปกรณติดบัวเชิงผนังมุมนอก

ตัดบัวเชิงผนังใหมีความยาวพอดีโดย
ใชหินเจียรมือ(ลูกหมู)

สีเ
งิน

DK 102001(2 ม.)

สีท
อง

DK 102002(2 ม.)

สีเ
งิน

ขอ
บท

อง

DK 102003(2 ม.)

สีท
อง

ขอ
บเ

งิน

DK 102004(2 ม.)

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม

Aluminium Skirting



ALUMINIUM SKIRTING (SLIM)
บัวเชิงผนังอลูมิเนียมแบบบาง

บัวเชิงผนังอลูมิเนียมแบบบาง คืออุปกรณที่ใชตกแตงผนังดานลาง

เพื่อปกปดรอยที่ไมเรียบรอยระหวางผนังและพื้น ดวยความหนาเพียง 0.5 ซม

และรูปทรงที่ดูเรียบจึงสามารถใชไดงายกับทุกสถานที่

บัวเชิงผนังอลูมิเนียมแบบบาง / ความหนา 0.5 ซม. / สีอลูมิเนียม / DSKS 102012
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ใชกับวัสดุไดทุกขนาดทุกประเภท

0.5ความหนา (ซม.)

0.5 ซม.

3.6 ซม.

4 ซม.

1.8 ซม. 10 ซม.

0.5 ซม.

ถอดฝาดานหนาบัวออก
และยึดดานในดวยสกรู
กับผนังเปนระยะทุก 40 ซม.

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ปดฝาหนาบัวเชิงผนัง
ดวยการสวมจากดานบน

เมื่อปดฝาดานหนาบัวเชิงผนังแลว อาจเก็บงานดวย
ซิลิโคนชนิดใสตามรอยตอใหเรียบรอย

1 2 3

กดลง

ตัดบัวเชิงผนังใหมีความยาวพอดีโดย
ใชหินเจียรมือ(ลูกหมู)

สีอ
ลูม

ิเน
ีย

ม

DSKS 102000(2 ม.)

สีเ
งิน

ปด
ลา

ย

DSKS 102011(2 ม.)

สีท
อง

ปด
ลา

ย

DSKS 102012(2 ม.)

บัวเชิงผนังอลูมิเนียมแบบบาง  ใชในการ : ตกแตงผนังดานลาง   ใชงานไดกับ : กระเบื้อง, ไม, หิน,
พรม, ปูนเปลือย, ยิปซัมบอรด   ติดตั้งดวย : กาวตะปู, สกรู

บัวเชิงผนังอลูมิเนียมแบบบาง

Aluminium Skirting (Slim)



เพิ่มความแข็งแกรงและเงางาม ดวยผิวสเตนเลส

STAINLESS PRODUCTS

STAINLESS SKIRTING
บัวเชิงผนังสเตนเลส

บัวเชิงผนังสเตนเลส/ หนากวาง 10 ซม. / สีเงินปดลาย (hairline) / DSSK 103026

สีเ
งิน

ปด
ลา

ย
 (

h
a

ir
lin

e
)

DSSK 103026(3 ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนาขนาดใดก็ได

10.0หนากวาง (ซม.)

1.0 ซม.

10.0 ซม.

บัวเชิงผนังสเตนเลส คืออุปกรณที่ใชตกแตงผนังดานลางเพื่อปกปดรอย

ระหวางผนัง หรือกันกระแทกผนังในบริเวณที่ใชงานหนัก ติดตั้งไดกับวัสดุหลาก-

หลายชนิด

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองสามารถดูไดที่
หนาบัวเชิงผนังอลูมิเนียม(หนา 15-16)
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บัวเชิงผนังสเตนเลส

Stainless Skirting



STAINLESS STEP NOSING จมูกบันไดสเตนเลส

สีเ
งิน

เง
า 

(m
ir

ro
r)

NL 401231 (1.2ม.)

NL 401531 (1.5ม.)

NL 402431 (2.4ม.)

NL 403031 (3.0ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนาขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง (ซม.)

CS 122431 (2.4ม.)

CS 123031 (3.0ม.)

CS 122431-0 (2.4ม.)

CS 122441 (2.4ม.) CS 122441-0 (2.4ม.)

CS 122440 (2.4ม.) CS 122440-0 (2.4ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนาไมเกิน 1.2 ซม.

1.2ขนาด (ซม.)
สีเ

งิน
เง

า 
(m

ir
ro

r)
สีโ

รส
โก

ลด
 (

m
ir

ro
r)

CS 122442 (2.4ม.) CS 122442-0 (2.4ม.)

สีด
ำก

รา
ไฟ

ท
 (

m
ir

ro
r)

สีท
อง

 (
m

ir
ro

r)

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม / ขนาด 1.2 ซม. / สีโรสโกลด (mirror) / CS 122441

จมูกบันไดสเตนเลส / หนากวาง 4 ซม. / สีเงินเงา / NL 402431

STAINLESS CORNER
ค้ิวสเตนเลสแบบเหล่ียมและแบบโคง

1.2 ซม.

2.2 ซม. 1.2 ซม.

1.2 ซม.

2.2 ซม. 1.2 ซม.

2
.2

 ซ
ม

.

1.
15

 ซ
ม

.

4.0 ซม.
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วิธีการติดตั้งที่ถูกตองสามารถดูได
ที่หนาจมูกบันไดอลูมิเนียม(หนา9-10)

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองสามารถดูไดที่หนาคิ้วอลูมิเนียม(หนา3-6)

คิ้วสเตนเลสแบบเหลี่ยม

Stainless Corner
Trim (Square)

จมูกบันไดสเตนเลส

Stainless Step Nosing



สีเ
งิน

เง
า 

(m
ir

ro
r)

BSC 151221 (1.2ม.)

BSC 152421(2.4ม.)

BSC 401221 (1.2ม.)

BSC 402421(2.4ม.)

ลา
ย

ห
ม

าก
รุก

 (
m

ir
ro

r)

ลา
ย

ลีล
าว

ด
ี (

m
ir

ro
r)

ลา
ย

ไม
เล

ื้อย
 (

m
ir

ro
r)

BSC 152424(2.4ม.) BSC 402424(2.4ม.)

BSC 402422 (2.4ม.)

BSC 402423(2.4ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

1.5หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

กรุยเชิงสเตนเลส
STAINLESS BORDER กรุยเชิงสเตนเลส ใชสำหรับตกแตงผนังและพื้น ดวยการเดินเสนแบงพื้นที่

ระหวางวัสดุ ที่ไมเหมือนกันหรือใชเปนเสนนำสายตา ซึ่งนอกจากจะมีผิวมันวาวแลว
ยังมีผิวสัมผัสอีก 3 แบบและมี 3 ลวดลายใหเลือกใช

กรุยเชิงสเตนเลส U-CUT / ขนาด 1.5 ซม. / สีเงินเงา / BSC 152421

BORDER U-CUT กรุยเชิงสเตนเลสที่มีรอยพับโคงเล็กนอย

กรุยเชิงสเตนเลสกัดลาย

4.0 ซม.1.5 ซม.

1.0 ซม.

V-CUT
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วิธีการติดตั้งที่ถูกตองสามารถดูไดที่หนากรุยเชิงอลูมิเนียม(หนา 11)

กรุยเชิงสเตนเลส

Stainless Border



สีเ
งิน

เง
า 

(m
ir

ro
r)

BSC 101231(1.2ม.)

BSC 102431(2.4ม.)

BSC 103031(3.0ม.)

BSC 151231(1.2ม.)

BSC 152431(2.4ม.)

BSC 153031(3.0ม.)

BSC 251231(1.2ม.)

BSC 252431(2.4ม.)

BSC 253031(3.0ม.)

BSC 401231(1.2ม.)

BSC 402431(2.4ม.)

BSC 403031(3.0ม.)

สีเ
งิน

ด
าน

 (
m

a
tt

)

BSC 101225(1.2ม.)

BSC 102425(2.4ม.)

BSC 103025(3.0ม.)

BSC 151225(1.2ม.)

BSC 152425(2.4ม.)

BSC 153025(3.0ม.)

BSC 251225(1.2ม.)

BSC 252425(2.4ม.)

BSC 253025(3.0ม.)

BSC 401225(1.2ม.)

BSC 402425(2.4ม.)

BSC 403025(3.0ม.)

สีเ
งิน

ปด
ลา

ย
 (

h
a

ir
lin

e
)

BSC 101226(1.2ม.)

BSC 102426(2.4ม.)

BSC 103026(3.0ม.)

BSC 151226(1.2ม.)

BSC 152426(2.4ม.)

BSC 153026(3.0ม.)

BSC 251226(1.2ม.)

BSC 252426(2.4ม.)

BSC 253026(3.0ม.)

BSC 401226(1.2ม.)

BSC 402426(2.4ม.)

BSC 403026(3.0ม.)

สีท
อง

 (
m

ir
ro

r)

BSC 152440(2.4ม.)BSC 102440(2.4ม.) BSC 252440(2.4ม.) BSC 402440(2.4ม.)

สีโ
รส

โก
ลด

 (
m

ir
ro

r)

BSC 152441(2.4ม.)BSC 102441(2.4ม.) BSC 252441(2.4ม.) BSC 402441(2.4ม.)

สีด
ำก

รา
ไฟ

ท
 (

m
ir

ro
r)

BSC 152442(2.4ม.)BSC 102442(2.4ม.) BSC 252442(2.4ม.) BSC 402442(2.4ม.)

กรุยเชิงสเตนเลส V-CUT / ขนาด 1 ซม. / สีเงินเงา / BSC 102431
กรุยเชิงสเตนเลส V-CUT / ขนาด 2.5 ซม. / สีเงินเงา / BSC 252431

กรุยเชิงสเตนเลส

Stainless Border

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

1.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

4.0หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

1.5หนากวาง
(ซม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

2.5หนากวาง
(ซม.)

BORDER V-CUT
กรุยเชิงสเตนเลสที่มีรอยพับคม แนบสนิท
เมื่อชนขอบกระเบื้อง

40 mm.15 mm.10 mm.

10mm.

25 mm.
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กรุยเชิงสเตนเลส

Stainless Border



CSC 251231(1.2ม.)

CSC 252431(2.4ม.)

CSC 253031(3.0ม.)

CSC 251225(1.2ม.)

CSC 252425(2.4ม.)

CSC 253025(3.0ม.)

CSC 251226(1.2ม.)

CSC 252426(2.4ม.)

CSC 253026(3.0ม.)

ใชกับวัสดุที่มีความหนา
ขนาดใดก็ได

2.5หนากวาง
(ซม.)

สีเ
งิน

เง
า 

(m
ir

ro
r)

สีเ
งิน

ด
าน

 (
m

a
tt

)
สีเ

งิน
ปด

ลา
ย

 (
h

a
ir

lin
e

)

ฉากสเตนเลส / ขนาด 2.5 ซม. / สีเงินดาน (matt) / CSC 253025

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะ
ติดตั้งฉากสเตนเลส

1 2 3 4

ตัดฉากสเตนเลสโดยใชเลื่อย
หรือหินเจียรมือ(ลูกหมู)

STAINLESS ANGLE
ฉากสเตนเลส

วิธีการติดตั้งที่ถูกตองจะชวยลดปญหาหนางานและทำใหงานออกมาเรียบรอยสวยงาม

ฉากสเตนเลส คืออุปกรณใชตกแตงมุมตางๆเพื่อเปนการปองกันพื้นผิวจากรอยบิ่น
รอยแตกราวที่อาจเกิดขึ้นบริเวณมุมเสา หรือใชปกปดมุมที่ไมเรียบรอย

2.5 ซม.2.5 ซม.

หยอดกาวอีพอกซี่ ที่ดานใน
ของฉากสเตนเลส

แปะฉากไปที่มุมเสาหรือยึดดวยสกรู
เพียงอยางเดียวโดยไมตองใชกาว
ยึดสกรูทุกระยะ 40 ซม.

ระ
ย

ะป
ระ

ม
าณ

 4
0

 ซ
ม

.

เช็ดทำความสะอาดดวยผาแหง
ที่สะอาดเพื่อความสวยงาม
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ฉากสเตนเลส

Stainless Angle



วิธีการทำความสะอาดและแกปญหาจากการติดตั้ง

AFTER SETTING

คราบขาวบนอลูมิเนียม

1

2

เมื่อเกิดคราบขาวเพราะน้ำปูนบนผิวอลูมิเนียม
สามารถแกไขไดดังนี้

เตรียมน้ำผสมน้ำยาลางจานแบบเจือจาง
และใชผาสะอาดชุบน้ำแลวบิดหมาดๆ

3
เช็ดดวยผาสะอาดที่ชุบน้ำแลวบิดหมาดๆ

และเช็ดตามดวยผาแหงจนแหงสนิท

4
หยดน้ำยาขัดเคลือบสีรถลงบนผาแลว
เช็ดบนอลูมิเนียมอีกครั้งเพื่อความเงางาม

นำผาที่ชุบน้ำแลวไปเช็ดที่รอยเปอน
โดยถูไปมาจนรอยคอยๆจางลงไป

1

1

2

2หยดน้ำยาขัดเคลือบสีรถลงบนผาแลว
เช็ดบนสเตนเลสอีกครั้งเพื่อความเงางาม

คราบขาวบนสเตนเลส
เมื่อเกิดคราบขาวเพราะน้ำปูนบนผิวสเตนเลส
สามารถแกไขไดดังนี้

ใชกระดาษทรายยูริเทนเบอร 1000
ชุบน้ำแลวขัดเบาๆบนรอยเปอนไปในทาง
เดียวกันตามแนวเสนของผิวปดลาย

เช็ดดวยผาแหงใหสะอาด

ใชลูกหมูขัดโดยเปลี่ยนใบขัดเปนลูกผายีน
ขนาด 4 นิ้ว และคอยๆขัดบริเวณ
รอยเปอนจนรอยจางลง

ในกรณีที่เปนสเตนเลส
ผิวปดลายหรือผิวดาน

ในกรณีที่เปนสเตนเลส
ผิวมันเงา

ถึงแมการแกไขคราบขาวบนอลูมิเนียมหรือ
สเตนเลสจะดูไมยุงยากแตเพื่อใหประหยัดเวลา
ในการทำงาน ก็ควรระวังตั้งแตขั้นตอนการ
ติดตั้งซึ่งมีขอควรระวังดังนี้

หลีกเล่ียงการใชอุปกรณทำความสะอาด

ท่ีมีผิวหยาบและแหลมคมเพ่ือปองกัน

ผิวอลูมิเนียมและสเตนเลส ใหมีความ

สวยงามท่ียาวนาน

เมื่อติดตั้งเสร็จแลวการเช็ดทำความสะอาด

1

2

3

ไมควรใชน้ำยาที่มีความเปนกรดหรือ
ดางเขมขนในการทำความสะอาด
เชน กรดเกลือ เปนตน

การดูแลรักษาเพื่อไมใหเกิด
รอยหรือคราบขาว

ไมควรทิ้งชวง
ใหนานเกินไป เพราะอาจ
ทำใหเกิดคราบขาวได

ผลิตภัณฑสำคัญมาก

กร
ดเ

กล
ือ
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www.facebook.com/napavas product www.napavas.comและรานวัสดุกอสรางทั่วประเทศ

มีจำหนายที่
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