ระบบหลังคา
Roof Application

เขาใจคุณ ทุกเรื่องบาน
หลั ง คาเป น ส ว นที ่ ป กป อ งบ า นจากสิ ่ ง แวดล อ มภายนอก
เพื่อกันแดดกันฝนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน นอกจากวัสดุ
มุงหลังคาทีจ
่ ะตองแข็งแรงทนทานแลว วัสดุมงุ หลังคาก็จะตอง
สามารถรับน้ำหนักและยึดวัสดุมุงหลังคาทั้งหมดเขาไวดวยกัน
ไดอยางมั่นคงและสวยงาม
ระบบหลังคาจึงเปนเรือ
่ งจำเปนทีส
่ ด
ุ อันดับตนๆ ของการกอสราง
บานและอาคาร เพราะหากเกิดปญหาขึ้นภายหลังจะทำใหการ
ซอมแซมคอนขางยาก ดังนัน
้ การเลือกวัสดุมงุ หลังคาทีม
่ าพรอม
กับคุณสมบัติที่ตอบความตองการทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและ
ความงามจึงเปนเรื่องที่ใหความใสใจเปนอยางยิ่ง เพื่อใหสมาชิก
ผูใชชีวิตภายใตหลังคาของอาคารหลังนั้น ที่จะไดอยูรวมกัน
อยางมีความสุขความสบายใจ

หลังคา เฌอรา ชีดาร เชค
หลังคา เฌอรา สเลท
ไมเชิงชาย เฌอรา
ไมเชิงชาย เฌอรา รุนโปร
ไมเชิงชาย เฌอรา รุนวันพลัส
ไมปดกันนก เฌอรา
ไมเชิงชายน้ำหยด เฌอรา
ไมเชิงชายน้ำยอย เฌอรา

หลังคา เฌอรา
ซีดาร เชค

เติมกลิ่นอายความงามแบบธรรมชาติใหกับงานออกแบบดวย หลังคา
เฌอรา ซีดาร เชค นวัตกรรมวัสดุหลังคารูปลักษณแบบไมจริง ทีพ
่ น
้ื ผิว
สวยงามตามธรรมชาติมาพรอมกับประสิทธิภาพของวัสดุ โดดเดน
ในเรื่องความทนทาน จากกระบวนการผลิตคุณภาพสูง ตามมาซึ่ง
คุณสมบัติปลอดการกัดกินจากปลวก พรอมกับระบบ Inter-Lock
ชวยปองกันการรัว่ ซึมของน้ำ เพือ
่ เพิม
่ ความมัน
่ ใจวาไดผา นการทดสอบ
มาแล ว ตามมาตรฐาน ASTM C1530-04 การติ ด ตั ้ ง แผ น หลั ง คา

เหลือง แซนเต 481

จึ ง ไม จ ำเป น ต อ งใช แ ผ น รองใต ห ลั ง คา จึ ง ช ว ยประหยั ด ตั ้ ง แต เ รื ่ อ ง

Yellow Zante

งบประมาณ เวลาในการติดตั้ง และการดูแลรักษา

Inspired by

The Beauty
of Nature

กลุมสีเปลือกไมในเฉดออน สะทอนความออนละมุน อบอุน
ในแบบธรรมชาติ ดวยสีอมเหลืองบางๆ ของไมสนในฤดูรอน
เสมือนแสงอุนของพระอาทิตยในวันสดใส ผสานลวดลาย
เปลือกไม ที่จะชวยเพิ่มความอบอุนใหบานคุณ เติมเต็มวัน
พักผอนในทุกๆ วัน

เพิ่มเสนหของหลังคาที่เสมือนไมธรรมชาติดวยเทคโนโลยีผสมสีในเนื้อ
ผลิตภัณฑ (Color Through) ผานทางสีเปลือกไม 3 ระดับ สีเหลืองแซนเต
สีบราวนเชสนัท และสีแบล็คเวงเก มาใหเลือก กับหนากวาง3 ขนาด
จึงเลือกใชงานไดหลากหลายตามดีไซนไดอยางใจ เกิดเปนบานและอาคาร
ทีภ
่ าคภูมใิ จทัง้ กับนักออกแบบ ผูใ ชงานและผูค
 นที่พบเห็น

บราวน เชสนัท 482
Brown Chestnut

ความสงบ ความสบายที่ลงตัวกับอีกกลุมสีเปลือกไมที่มา
ในเฉดธรรมชาติ ดีไซนโดยดึงสุนทรียะแหงไมสนในฤดูฝน
สีทเ่ี ขมขึน
้ จากความชืน
้ ในปาฝนชวยเพิม
่ ความสงบ ความรูส
 ก
ึ
สบาย เพิ่มเสนหใหการอยูอาศัยเปนมากกวาการพักผอน

Site Reference

แบล็ค เวงเก 483
Black Wenge

เสนหที่แฝงภายใตเฉดสีเขมของเปลือกไม มาพรอมความ
แข็งแกรง มีพลังดุจไมสนในฤดูหนาว ทามกลางสีของหิมะที่
ตัดกัน ความเทหแบบเขมขรึมที่จะเสริมใหหลังคามีเสนห
ดึงดูดที่นาสนใจ

เมโทร เกรย 484
Metro Grey

สีเทาทีส
่ ะทอนความสุขม
ุ กับความหรูหราของเมืองใหญ ดวย
แรงบันดาลใจจากหลังคาไมสนซีดารเกาที่ผานการใชงาน
จนเกิดคราบและสีทไ่ี มสม่ำเสมอ โดยเสริมแตงดวยโทนสีเทา
ไลเฉดเขมออน เพื่อความลงตัวระหวางธรรมชาติและความ
ศิวิไลซที่ผสมผสานอยางสมดุล

ขอมูลสินคา
ปริมาณบรรจุหลังคา เฌอรา ซีดาร เชค ตอ 1 กลอง (ปริมาณการใช 0.8 ตร.ม./กลอง)
หนากวาง

ความยาว

ความหนา

น้ำหนัก/แผน

10 ซม. (cm)

35 ซม. (cm)

12 มม. (mm)

0.75 กก. (kg)

จำนวนใน 1 กลอง
5 แผน (pc)

15 ซม. (cm)

35 ซม. (cm)

12 มม. (mm)

1.19 กก. (kg)

10 แผน (pc)

20 ซม. (cm)

35 ซม. (cm)

12 มม. (mm)

1.47 กก. (kg)

10 แผน (pc)
20x35 cm.

15x35 cm.

10x35 cm.

หลังคา เฌอรา
สเลท

Beauty In
Simplicity

เติมลุคโมเดิรนใหกับบานและอาคารไปพรอมกับการสราง
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับโลกของเราใบนี้ ดวย หลังคา เฌอรา
สเลท ผลิตภัณฑนวัตกรรมในกลุม
 ไฟเบอรซเี มนต ผลิตจาก
เสนใยธรรมชาติจากการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Product) ปราศจากแรใยหิน จึงดีทั้ง
กับสิ่งแวดลอม กาวล้ำดวยเทคโนโลยีการทำสีแบบพิเศษให
ความสวยงาม คงทนตอบสนองรสนิยมแบบมีเอกลักษณ
และดีสำหรับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยทุกคน

หลังคา เฌอรา ยู-สเลท

146
สีคาเนเลียน บราวน
Canelian Brown

U-slate
ตอบความตองการของงานดีไซนอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
อาคารแตละหลัง ดวย หลังคา เฌอรา ยู-สเลท ทีม
่ เี สนสายทีโ่ ดดเดน

601
สีบริซซี่ ไอวอรี่
Breezy Irory

สะทอนความทันสมัยของผืนหลังคา ดีไซนสวยเรียบอยางมีสไตล
โคโลเนียลและโมเดิรน หลากสีสัน ดวย 4 เฉดสีและรุนเมทัลลิก
“บรอนซ บราวน” กับเทคโนโลยีระบบพิเศษ ทำใหสม
ี ค
ี วามทนยาวนาน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งน้ำไมรั่วซึม ดวยระยะซอนทับกระเบื้องที่มากกวา

163
สีไมกา เกรย
Mica Gray

ปลวกไมกิน ทนความชื้น ลดคาใชจายในการดูแลรักษา ติดตั้งงาย
สะดวก รวดเร็ว
544
สีบรอนซ บราวน
Bronze Brown

172
สีแอทลาส ออเรนจ
Atlas orange

หลังคา เฌอรา วี-สเลท
V-slate

182
สีพวิ เตอร เกรย
Pewter Grey

รูปลักษณของงานออกแบบก็เปนหนึง่ ในนวัตกรรมที่ หลังคา เฌอรา
สเลท ใสใจ จึงพัฒนาผลิตภัณฑความงดงามของเสนสายทีม
่ าพรอม

183
สีซล
ิ เวอร เกรย
Silver Grey

สีสันพิเศษในแบบวี-สเลท ความเรียบหรูตอบดีไซนรวมสมัยสไตล
ไทยประยุกต สะทอนรสนิยมและอารยธรรมในงานออกแบบบาน
อย า งโดดเด น ต อ ทุ ก สายตา กั บ คุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ แ ข็ ง แกร ง ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ติดตัง้ งาย ไมรว่ั ซึม ตอบโจทยการใชงาน
ที่เปนสวนสำคัญของบาน

ขอมูลสินคา
เฌอรา วี-สเลท
เฌอรา ยู-สเลท

ขนาด (ซม.)

น้ำหนัก

จำนวน

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

(แผน/ตรม.)

องศาหลังคา

ระยะแป (ซม.)

ผืนหลังคา

60 x 80 x 0.6

4.00

6.25

25-40

20

แผนเริ่ม

40 x 80 x 0.6

3.00

1.25

25-40

20

ผืนหลังคา

60 x 80 x 0.6

4.00

6.25

25-40

20

แผนเริ่ม

40 x 80 x 0.6

3.00

1.25

25-40

20

หลังคา เฌอรา
มินิ สเลท

172
สีแอทลาส ออเรนจ
Atlas Orange

ความละเอียดของเสนสายจุดเริ่มตนของ
เอกลักษณการออกแบบสถาปตยกรรม
ที่แตกตาง

หลังคา เฌอรา มินิ วี-สเลท
Mini v-slate

601
สีบริซซี่ ไอวอรี่
Breezy Ivory

ความงามจากงานดีไซนอันเปนเอกลักษณของวัสดุหลังคา
ยังมาพรอมกับการพัฒนาประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับการ

เสนสายความงามในรายละเอียดถูกเติมเต็มในทุกสวนประกอบ

ใชงานอาคารในประเทศไทย ดวยการพัฒนารุนคูล กับเฉดสี

ของอาคาร โดยเฉพาะกับหลังคา ผานทาง หลังคา เฌอรา

“บริซซี่ ไอวอรี่” หลังคา เฌอรา มินิ วี-สเลท กับคุณสมบัติ

มินิ-สเลท ดวยขนาดที่เล็กลง จึงลงลึกถึงดีเทลของหลังคาที่

สะทอนพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยไดสูงสุดถึง 70%

ละเอียดออนขึน
้ ทุกองคประกอบตางชวยกันสะทอนความงาม

(TSR79) จากผลการทดสอบคาการสะทอนพลังงานแสง

ในสไตลที่เรียบงายแตหรูหราอยางมีอัตลักษณใหกับบานและ

อาทิตย ตามมาตรฐาน JIS ประเทศญีป
่ น
ุ จึงชวยลดความรอน

อาคารไดอยางมีชั้นเชิง ทั้งในแบบมินิ วี-สเลท, มินิ ยู-สเลท

อยูอาศัยภายในบานไดอยางเย็นกายสบายใจ

และมินิ เคิรฟ-สเลท

146
สีคาเนเลียน บราวน
Canelian Brown

หลังคา เฌอรา มินิ ยู-สเลท
Mini u-slate

544
สีบรอนซ บราวน
Bronze Brown

ความเรียบงายและละเอียดออนของดีไซนหลังคาสไตลโมเดิรน

ทีซ
่ อ
 นคุณสมบัตอ
ิ น
ั เปนเอกลักษณเฉพาะของ หลังคา เฌอรา
มินิ ยู-สเลท และเพิ่มความทันสมัยดวยกับรุนเมทัลลิคเฉด
สีบรอนซ บราวน ความแวววาวที่สะทอนบุคลิกของบานให
โดดเดนภายใตหลังคาโมเดิรน

172
สีแอทลาส ออเรนจ
Atlas Orange
146
สีคาเนเลียน บราวน
Canelian Brown

หลังคา เฌอรา มินิ เคิรฟ
 -สเลท

601
สีบริซซี่ ไอวอรี่
Breezy Ivory

Mini curve-slate

ดึงองคประกอบของเสนโคง อัตลักษณอน
ั วิจต
ิ รสวยงามของ
ดินแดนตะวันออกเขามาสรางคาแร็กเตอรใหกบ
ั บานรวมสมัย
ดวยหลังคา เฌอรา มินิ เคิรฟ-สเลท จากรูปลักษณงดงาม
และสีสันที่ใหเลือกทั้งโทนสีสวางและสีมืด สรางเสนหใหบาน
หลังนี้เรียบหรูโดดเดนอยางยั่งยืน

ขอมูลสินคา
เฌอรา มินิ วี-สเลท
เฌอรา มินิ ยู-สเลท
เฌอรา มินิ ยู-สเลท

Site Reference

ขนาด (ซม.)

น้ำหนัก

จำนวน

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

(แผน/ตรม.)

องศาหลังคา

ระยะแป (ซม.)

ผืนหลังคา

30 x 80 x 0.6

2.50

12.50

25-40

10 หรือ 20

แผนเริ่ม

20 x 80 x 0.6

2.00

1.25

25-40

10 หรือ 20

ผืนหลังคา

30 x 80 x 0.6

2.90

12.50

25-40

10 หรือ 20

แผนเริ่ม

30 x 80 x 0.6

2.00

1.25

25-40

10 หรือ 20

ผืนหลังคา

30 x 80 x 0.6

2.50

12.50

25-40

10 หรือ 20

แผนเริ่ม

30 x 80 x 0.6

2.00

1.25

25-40

10 หรือ 20

ไมเชิงชาย เฌอรา

ไมเชิงชาย เฌอรา รุนวันพลัส

ลบข
อบ
สธ
ี รร
มชา
ติ

เติมเต็มความงามใหกับบานดวย ไมเชิงชาย เฌอรา ผลิตภัณฑปดโครงสรางหลังคาบาน ที่เติม

ไมเชิงชายทีอ
่ อกแบบมาเพือ
่ งานตกแตงหลังคาที่ “สวย ทนทาน งานเสร็จเร็ว”

ขอบ
บวั
สแี ด
งมะ
ฮอก
กาน
ี

ปลวก มอด แมลง ไมบิด ไมหดตัว เหมาะสำหรับสวนสำคัญของบานที่อยูในจุดดูแลรักษายาก

ลบข
อบ
สส
ี ก
ั นำ้
ผง้ึ

ความสวยงามไปพรอมความแข็งแรงตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน และทนตอ
พรอมใหเลือกสรรกับบานทุกสไตล ทั้งรุนลบขอบแบบโมเดิรน หรือรุนขอบบัวแบบคลาสสิค

วน
ั พล
ส
ั 1
6ม
ม.

วน
ั พล
ส
ั 2
2ม
ม.

ลบรองรอยตอระหวางสองวัสดุและปกปดจุดที่ไมเรียบรอยระหวางจันทันกับ
วัสดุมุงหลังคา ดวยงานดีไซนวัสดุไมเชิงชายที่พรอมใชงานและจบงานภายใน
ขัน
้ ตอนเดียว นัน
่ ก็เพราะดีไซนของวัสดุทถ
่ี ก
ู ออกแบบใหสวยมีมต
ิ เิ หมือนซอน 2 ไม
ในแผนเดียว เนื้อแนน ไมเปราะแตกงาย มีความหนาทั้ง 16 มม. และ 22 มม.

อีกระดับของงานดีไซนเชิงชายขอบบัว ที่จะทำใหบานดูมีสไตล
สะทอนความหรูหราในตัวคุณไดอยางชัดเจน

มีขนาดความยาวใหเลือกไดทั้งแบบ 3 เมตร และ 4 เมตร
DIAMOND CUT Technology

ไมเชิงชาย เฌอรา รุนวันพลัส สามารถลดขั้นตอนการติดตั้งจาก 2 ขั้นตอน
เหลือเพียงขั้นตอนเดียว (เทียบจากการติดตั้งไมเชิงชาย รุนปกติ)

สีขา

ไมเชิงชาย เฌอรา รุนโปร

วปะ

การ

ัง

ขอมูลสินคา
รุน

ยกระดับไมเขิงชายขึ้นอีกขั้น ดวย ไมเชิงชาย เฌอรา รุนโปร ที่มาพรอมนวัตกรรมวัสดุเพื่อ

ลาย

สี

การกอสรางที่สะดวกรวดเร็วกวาที่เคย จากรูปลักษณที่ออกแบบมาอยางดีดวยการเซาะรอง
สีสัก

น้ำผ

ึ้ง

สีธรรมชาติ

สวยงาม พรอมกับคุณสมบัตน
ิ ำ้ หนักเบา และทำสีสำเร็จมาจากโรงงาน จึงติดตัง้ ไดอยางรวดเร็ว
เสร็จสิ้นภายในชิ้นเดียว ครั้งเดียว แตยังคงคุณสมบัติทนแดด ทนชื้น แข็งแรง ไมบวม ไมโกงงอ

รุนวันพลัส
สีธรรมชาติ

บานหลังนี้ก็พรอมใชงานเพื่อสรางความเปนอยูอยางอบอุนของทุกคนในครอบครัว

ขอมูลสินคา
รุน

รุนลบขอบ
สีธรรมชาติ

ผิวเรียบ

สีขาวปะการัง

รุนขอบบัว

สีสก
ั น้ำผึง
้

ลาย

สีแดง
มะฮอกกานี

รุนโปร

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

นวัตกรรมการตัดแตงชิน
้ วัสดุดว ยหัวเพชร
ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร (CNC)
ทีแ่ มนยำตรงตามมาตรฐานทุกชิน
้ งาน

ขนาด (ซม.)

น้ำหนัก

สี

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

สีธรรมชาติ

1.6 x 15 x 300

11.03

สีขาวปะการัง

1.6 x 20 x 300

14.77

สีสักน้ำผึ้ง

1.6 x 15 x 400

14.71

สีแดงมะฮอกกานี

1.6 x 20 x 400

19.69

ผิวเรียบ

สีแดง
มะฮอกกานี

สีแดงมะฮอกกานี

ไมปดกันนก เฌอรา

1.6 x 15 x 300

10.99

งานออกแบบแผนไมทผ
่ี นวกความตองการใชงานเขากับความงามของดีไซน

1.6 x 20 x 300

14.73

สีสักน้ำผึ้ง

1.6 x 15 x 400

14.65

เพื่อเติมความเรียบรอยใหกับชายคาบาน พรอมกับความคงทนตอทุกสภาพ

สีแดงมะฮอกกานี

1.6 x 20 x 400

19.64

สีขาวปะการัง

1.6 x 24 x 300

17.05

1.6 x 24 x 400

22.73

1.6 x 24 x 300

17.05

สีแดงมะฮอกกานี

1.6 x 24 x 400

22.73

1.6 x 23.5 x 300

15.29

1.6 x 23.5 x 400

20.39

2.2 x 23.5 x 300

21.33

2.2 x 23.5 x 400

28.45

2.2 x 23.5 x 300

21.33
28.45

2.2 x 23.5 x 400

28.45

ปกปดชองชายคาปองกันสัตวตา งๆ เขาไปอยูอ
 าศัยดวย ไมปด
 กันนก เฌอรา

สีธรรมชาติ

สีสักน้ำผึ้ง

น้ำหนัก
(กก./แผน)

คู
ลอน

สีขาวปะการัง

สีน้ำตาลเมอรโบ

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

น
ลอ
ไตร

อากาศ ทนน้ำ ทนแดด ทนฝน ทนตอปลวก มอด แมลง ไมบด
ิ ตัว และไมหดตัว
ตลอดอายุการใชงาน โดยมีรป
ู แบบทีเ่ ขากับกระเบือ
้ งหลังคาลอนคูแ ละไตรลอน

ขอมูลสินคา

รุน
ลอนคู
ไตรลอน
สีธรรมชาติ
ลายสัก

ลาย
ลายสัก

สี
สีธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)

น้ำหนัก

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

0.8 x 15 x 300

3.50

0.8 x 15 x 300

4.00

ไมเชิงชายน้ำหยด
เฌอรา
งามอยางไทยดวย ไมเชิงชายน้ำหยด เฌอรา ลวดลายฉลุ
ที่เชื่อมตอคุณสมบัติของชายคาบานและหนาจั่วใหเขากับ
งานสไตลไดอยางวิจิตรบรรจง ดวยกระบวนการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีการตัดดวยแรงดันน้ำ หรือ Water Jet บนวัสดุ
พรอมกับความทนทานตลอดอายุการใชงานภายนอกบาน

ไมเชิงชายน้ำยอย เฌอรา

ทนทุกสภาพอากาศ ทนน้ำ ทนแดด ทนฝน ทนตอปลวก

เติมรูปลักษณของความงดงามดั่งงานไมแกะสลักในอีกรูปแบบที่นาประทับใจทั้งผูอยูอาศัยและผูมาเยือน กับไมเชิงชายน้ำยอย เฌอรา

ไฟเบอรซีเมนต ลวดลายที่ออกมาจึงละเอียดสวยงาม

มอด แมลง ไมบิดตัว และไมหดตัวตลอดอายุการใชงาน

แผงเชิงชายสำหรับงานตกแตงชายคาบานในแนวยาว ความทนทานของวัสดุเหมาะสำหรับการใชงานนอกบาน เพราะทัง้ ทนน้ำ ทนแดด ทนฝน
ทนตอปลวก มอด แมลง ไมบด
ิ ตัว และไมหดตัวตลอดอายุการใชงาน มาพรอมกับสีสน
ั หลากเฉดสี และลวดลายงดงามหลายรุน
 ใหเลือกใชงาน
ไดตามงานดีไซน สื่อเอกลักษณของตัวบานไดผานทางวัสดุและการออกแบบอยางมีชั้นเชิง

รุนคลาสสิค ลายสัก

รุนบัวหลวง ลายสัก

รุนดอกรัก ลายสัก

รุนทิวลิป ลายสัก

รุนหัวใจ ผิวเรียบ

รุนบานบุรี ลายสัก

รุนสรอยอินทนิล ผิวเรียบ

รุนหัวใจ ผิวเรียบ

รุนระฆังทอง ลายสัก

ขอมูลสินคา

รุน
รุนคลาสสิค

สีธรรมชาติ
ลายสัก

รุนพวงทอง ลายสัก

รุนดอกจิก ลายสัก

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

ลาย
ลายสัก

สี
สีธรรมชาติ

รุนดอกจิก

ลายสัก

สีธรรมชาติ

รุนพวงทอง

ลายสัก

สีธรรมชาติ

รุนระฆังทอง
รุนหัวใจ

ลายสัก
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
สีธรรมชาติ

ขนาด ซม.

น้ำหนัก

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

0.8 x 15 x 30

0.36

0.8 x 15 x 50

0.70

0.8 x 15 x 30

0.38

0.8 x 15 x 50

0.68

0.8 x 15 x 30

0.42

0.8 x 15 x 50

0.64

0.8 x 15 x 30

0.41

0.8 x 15 x 50

0.75

0.8 x 20 x 30

0.52

0.8 x 20 x 50

1.01

ขอมูลสินคา
ขนาด ซม.

น้ำหนัก

สี
ธรรมชาติ

(หนา*กวาง*ยาว)

(กก./แผน)

รุนบัวหลวง

ลาย
ลายสัก

0.8 x 20 x 100

1.42

รุนดอกรัก

ลายสัก

ธรรมชาติ

0.8 x 20 x 100

1.76

รุนทิวลิป

ลายสัก

ธรรมชาติ

0.8 x 20 x 100

1.56

รุนหัวใจ

ผิวเรียบ

ธรรมชาติ

0.8 x 30 x 100

2.83

รุนบานบุรี

ลายสัก

ธรรมชาติ

0.8 x 20 x 100

1.68

รุนสรอยอินทนิล

ผิวเรียบ

ธรรมชาติ

0.8 x 20 x 100

1.64

รุน
สีธรรมชาติ
ลายสัก

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

Appendix / ระบบหลังคา
กลุมสินคา

สี

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
กก./แผน

จำนวน
แผน/ตร.ม.

กลุมสินคา

ผิว

สี

สีเหลือง แซนเต

สีแอทลาส ออเรนจ

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

รุน
ขอบ/หนาตัด

น้ำหนัก
จำนวน
กก./กลอง กลอง/ตร.ม.

1.2 x 10 x 35
(หนา 4”)

หลังคา เฌอรา
วี-เสลท

สีพิวเตอร เกรย

60 x 80 x 0.6

4.00

สีบราวน เชสนัท

6.25
หลังคา
เฌอรา

คละขนาด

(หนา 6”)

จำนวนใน 1 กลอง

1.25

10.99

-

14.73

-

1.6 x 15 x 400

13.56

-

1.6 x 20 x 400

19.64

-

สีธรรมชาติ

1.6 x 15 x 300

11.03

-

สีขาวประการัง

1.6 x 20 x 300

14.77

-

1.6 x 15 x 400

14.71

-

สีแดงมะฮอกกานี

1.6 x 20 x 400

19.69

-

สีขาวประการัง

1.6 x 24 x 300

17.05

-

สีสักน้ำผึ้ง

1.6 x 24 x 400

22.73

-

1.6 x 23.5 x 300
1.6 x 23.5 x 400
2.2 x 23.5 x 300
2.2 x 23.5 x 400

15.29
20.39
21.33
28.45

สีแบล็ค เวงเก

ซีดาร เชค

สีซิลเวอร เกรย

1.2 x 15 x 35

≈ 33.23

ลายไม

หนา 4” = 5 แผน
หนา 6” = 10 แผน

สีเมโทร เกรย

1.2 x 20 x 35

หนา 8” = 10 แผน

(หนา 8”)

สีบรอนซ บราวน
สีธรรมชาติ

1.6 x 15 x 300

สีขาวประการัง

1.6 x 20 x 300

สีไมกา เกรย

หลังคา เฌอรา
ยู-เสลท

60 x 80 x 0.6

4.60

6.25

รุนขอบบัว
ผิวเรียบ

สีบริซซี่ ไอวอรี่

สีสักน้ำผึ้ง

สีแดงมะฮอกกานี

สีคาเนเลียน บราวน

สีแอทลาส ออเรนจ

หลังคา เฌอรา
มินิวี-เสลท

ไมเชิงชาย
30 x 80 x 0.6

2.50

12.50

รุนลบขอบ
ผิวเรียบ

สีบริซซี่ ไอวอร่ี

สีสักน้ำผึ้ง

สีคาเนเลียน บราวน
หลังคา เฌอรา
มินิยู-เสลท

30 x 80 x 0.6

2.90

12.50

สีบรอนซ บราวน

รุนโปร

ผิวเรียบ

สีแอทลาส ออเรนจ

สีธรรมชาติ

หลังคา เฌอรา
มินิเคิรฟ-สเลท

สีคาเนเลียน บราวน

30 x 80 x 0.6

2.50

12.50

ไมเชิงชาย
รุนวันพลัส

ผิวเรียบ
สีแดงมะฮอกกานี

2.2 x 23.5 x 300
2.2 x 23.5 x 400

สีบริซซี่ ไอวอรี่
เชิงชาย

ลายสัก

Website : SHERA

Line : SHERA

SHERA call Center : +662 289 9888

F : +66 2 289 9800 Line ID : @SHERA E-mail : callcenter@shera.com

3.50

-

0.8 x 15 x 300
สีแดงมะฮอกกานี

บริษท
ั เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหพันธ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
SHERA Public Company Limited 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkorlhaem, Bangkok 10120, Thailand

21.33
28.45
สำหรับไตรลอน

สีธรรมชาติ
ปดกันนก

รุนวันพลัส

สำหรับลอนคู

4.00

สีของผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางจากสีในภาพตัวอยางเนื่องจากการพิมพ
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