
หน้ากากป�องกันนํ�าลาย
SALIVA MASK

หนากากกันน้ําลาย-Saliva Mask

วัสดุทําจากพลาสติกเกรดสูง (Food Grade)

สวมใสงายโดยมีหูยางยืด ปรับระดับใหเหมาะ

กับโครงหนาของผูสวมใส                                   

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

 

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยกระดาษ
สีฟ�า Blue Color

หนากากอนามัยกระดาษ 

งานจีน

หนา 3 ช้ัน

สีฟา

บรรจุ 50 ช้ิน/กลอง                                  

มีเอกสารรับรอง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยกระดาษ
สีดํา Black Color

หนากากอนามัยกระดาษ 

งานจีน

หนา 3 ช้ัน

สีดํา 

บรรจุ 50 ช้ิน/กลอง                                  

มีเอกสารรับรอง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยกระดาษ
สีขาว White Color

หนากากอนามัยกระดาษ 

งานจีน

หนา 3 ช้ัน

สีขาว 

บรรจุ 50 ช้ิน/กลอง                                  

มีเอกสารรับรอง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยกระดาษ

หนากากอนามัยกระดาษ 

งานไทย

หนา 3 ช้ัน

สีขาว, สีเขียว, สีฟา, สีดํา 

บรรจุ 50 ช้ิน/กลอง                                  

มีเอกสารรับรอง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยกระดาษ
YAMADA

หนากากอนามัยกระดาษ 

งานไทย

หนา 3 ช้ัน

สีเขียว 

บรรจุ 50 ช้ิน/กลอง                                  

มีเอกสารรับรอง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากอนามัยฟองนํ�า

หนากากอนามัยฟองน้ําเกาหลี

งานไทย

หนา 1 ช้ัน

สีดํา 

บรรจุ 1 ช้ิน

code 02354                              

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากป�องกันสารเคมี
N95

ปองกันอนุภาคอันตรายท้ังฝุน ละออง

ฟูมท่ีปนเปอนอยูในบรรยากาศได 

มีประสิทธิภาพการปองกันเทากับช้ัน

คุณภาพ N95ตามมาตรฐาน

42CFR84ของ NIOSH* และปองกันสาร

ในขอ 1 ไดสูงสุดไมเกิน 10 เทา

ทําจากโพลีโพรพีลีน

(POLYPROPYLENE)

มีแถบอลูมิเนียมอยูดานบน และมีแถบ

โฟมบุอยูดานในหลังแถบอลูมิเนียมเพ่ือ

เพ่ิมความกระชับและความสบายขณะ

สวมใส    

บรรจุ 10 ช้ิน/กลอง (แบงจําหนาย)

code 00794                     

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



รองเทาบูทผลิตจากพีวีซีเกรด AAA ท่ีมี

คุณภาพดี

ผานกระบวนการผลิตดวยเคร่ืองจักรท่ีได

มาตรฐานและทันสมัย

พ้ืนยางปุมแท กันล่ืนอยางดี มีความคงทน

ยืดหยุนไดดี

เน้ือรองเทาบูทยางหนา 2 มิลลิเมตร

มีสวนผสมสูตรเคมีเฉพาะตัวท่ีทําใหรองเทา

บูททนทาน

ไมกรอบงาย มันเงา เก็บไดนาน

ดีไซนสวยทันสมัยและไดมาตรฐาน

code 02449                     

รายละเอียดสินคา

รองเท้าบูท

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



แวนครอบตานิรภัย ย่ีหอ 3M รุน 1621AF

วัสดุโพลีคารบอเนต เลนสใส ปองกันฝุนละออง กันสะเก็ด ไอระเหยสารเคมี

ปองกันอันตรายจากรังสี UV 

มีวาลวระบายอากาศ 4 จุด ปองกันการเกิดฝา

กรอบมีความยืดหยุน สวมใสสบาย กระชับพอดีกับใบหนา

มีรูปลักษณท่ีทันสมัย ปลอดภัย และมีรสนิยม

ผลิตตามขอกําหนดของ ANSI Z87.1-EN166.2001

สีใส

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

code 02401

รายละเอียดสินคา

แว่นป�องกันสารเคมี
3M 1621

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



แวนครอบตานิรภัย 

วัสดุโพลีคารบอเนต เลนสใส ปองกันฝุนละออง กันสะเก็ด ไอระเหยสารเคมี

ปองกันอันตรายจากรังสี UV 

กรอบมีความยืดหยุน สวมใสสบาย กระชับพอดีกับใบหนา

มีรูปลักษณท่ีทันสมัย ปลอดภัย และมีรสนิยม

ผลิตตามขอกําหนดของ ANSI Z87.1-EN166.2001

สีใส

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

code 02345

รายละเอียดสินคา

แว่นป�องกันสารเคมี

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากป�องกันกระเด็น
Face Shield

หนากากกันการกระเด็น-Face Shield

ทําจากพลาสติกเกรดสูง (Food Grade)

สวมใสงาย โดยสามารถสวมทับแวนได            

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

code 02351

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากป�องกันกระเด็น
Face Shield

หนากากกันการกระเด็น-Face Shield

ทําจากพลาสติกเกรดสูง (Food Grade)

สวมใสงาย โดยสามารถสวมทับแวนได            

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากป�องกันกระเด็น
Face Shield

หนากากกันการกระเด็น-Face Shield

ทําจากพลาสติกเกรดสูง (Food Grade)

สวมใสงาย โดยสามารถสวมทับแวนได            

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หน้ากากป�องกันกระเด็น
Face shield protective isolation mask

หนากากกันการกระเด็น-Face

Shield

ทําจากพลาสติกเกรดสูง สวมใสงาย

โดยสามารถสวมทับแวนได                            

ขนาดบรรจุ :1 ช้ิน / 1 แพ็ค

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมรองเท้า (พลาสติก)

ถุงคลุมรองเทาพลาสติก

บรรจุ 50 คู/แพ็ค (5 คู/มวน)

code 03258

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมรองเท้า (ใยสังเคราะห์)

ถุงคลุมรองเทาใยสังเคราะห

บรรจุ 50 คู/แพ็ค (5 คู/มวน)

code 02404

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมข้อเท้า (พลาสติก)

ถุงคลุมรองเทาพลาสติก

บรรจุ 1 คู

code 00779

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมขา (พลาสติก)

ถุงคลุมขาพลาสติก

บรรจุ 1 คู

code 00779

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมขา (ใยสังเคราะห์ สีฟ�า)

ถุงคลุมขาใยสังเคราะห

บรรจุ 1 คู

code 01631

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงคลุมขา (ใยสังเคราะห์ สีขาว)

ถุงคลุมขาใยสังเคราะห

บรรจุ 1 คู

code 01631

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



เทอร์โมมิเตอร์ปลายอ่อน
SOS Clinical Digital Thermometer

ปรอทวัดไข ดิจิตอล ปลายออน

สงเสียงเตือนเม่ือวัดเสร็จ 

ใชเวลาในการวัดเพียง 25 วินาที

สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีเองได

ไมควรวัดอุณหภูมิรางกายชวง 30 นาที หลังจา

กรับประทานอาหาร ออกกําลังกายหรืออาบน้ํา

มีกลองใสบรรจุเม่ือวัดเสร็จ

code 02436

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ซองหุ้มปรอทวัดไข้
 DISPOSABLE THERMOMETER COVER

100'S YUWELL

แผนหุมเทอรโมมิเตอร ชนิดใชแลวท้ิง

ใชสําหรับหุมท่ีวัดอุณหภูมิดิจิตอล

บรรจุ 100 ช้ิน

code 03167

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



เอี�ยมกันเป�� อน ชนิดผูกหลัง
PE Thump Loop Isolation Gown

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

ชุดคลุมพลาสติกท้ังตัว เปดหลัง มีสายผูก

ใชปองกันส่ิงสกปรก เชน สารคัดหล่ัง ของเหลว ละออง

ฝอย หรือฝุน

วัสดุ LLDPE

สีฟาขุน

ผิดอัดลาย

ความกวางตัว 185 เซนติเมตร

ความกวางแขน 100 เซนติเมตร

ความยาว 105 เซนติเมตร

น้ําหนัก/ช้ิน 70 กรัม

02832

รายละเอียดสินคา

*เปนสินคาท่ีหนวยงานโรงพยาบาล โรงแรม ASQ แนะนํา



ชุดป�องไมโครไฟเบอร์ (PPE)
Free Size 

วัสดุ 2 ช้ัน polypropylere+PE

กันน้ํา

มีซิปดานหนา แขน-ขาจ๊ัมป

ความหนา 60 กรัม/ตร.ม.

ขนาดความยาว 185 ซม.

CE certificate; CE standard compliance with

93/42/EEC

code 02344

รายละเอียดสินคา

*เปนสินคาท่ีหนวยงานโรงพยาบาล โรงแรม ASQ แนะนํา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ชุดคลุมพลาสติกท้ังตัว เปดแขน มีสายผูก

ใชปองกันส่ิงสกปรก เชน สารคัดหล่ัง ของเหลว ละออง

ฝอย หรือฝุน

วัสดุ LLDPE

สีใสขุน

ผิดเรียบ

ความกวางตัว 185 เซนติเมตร

ความยาว 105 เซนติเมตร

น้ําหนัก/ช้ิน 50 กรัม

02423

รายละเอียดสินคา

*เปนสินคาท่ีหนวยงานโรงพยาบาล โรงแรม ASQ แนะนํา

เอี�ยมพลาสติกกันเป�� อน 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ปรอทวัดไขหลอดแกว

วัดไดท้ังใตล้ิน และหนีบรักแร

มีกลองใสเพ่ือปองกันส่ิงสกปรก

code 03240

รายละเอียดสินคา

ปรอทวัดไข้ Yuwell รุ่น CRW-23

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



จอแสดงผล Digital LCD

มีไฟแสดงสถานะ 3 สีเพ่ือบงช้ีอาการ

แสดงผลอุณหภูมิ องศาเซลเซียส หรือ องศา

ฟาเรนไฮต

มีฟงคช่ันเรียกดูประวัติการอุณหภูมิคร้ังกอน

หนา

ปลอดภัยตอเด็กเล็ก ทารก และผูใหญ

วัดคาไดแมนยําดวยเซนเซอร SEMITECH

จากประเทศญ่ีปุน

ขนาดบรรจุ 1 ช้ิน

รายละเอียดสินคา

เครื�องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
 Genial T81

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ความแมนยํา : +- 0.2 องศา

อานอุณหภูมิของเซ็นเซอรอินฟราเรด : 0-50 องศา

เซลเซียส

หนาจอแสดงอุณหภูมิ : แบบตัวเลขดิจิทัล

แจงเตือนเม่ืออุณหภูมิเกิน : ไฟกระพริบ พรอมเสียงเตือน

ทํางานเม่ือฝามือเขามาในระยะ 5 - 10 เซนติเมตร

มไวของการตรวจวัดอุณหภูมิ : 0.5 วินาที

ความจุกระบอกน้ํายา : 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร)

พลังงาน : พอรต USB Type-C และถาน AAx4

รองรับการใชงานไดมากถึง 6 ภาษา

ติดต้ังไดท้ังบนผนัง ขาต้ัง และโตะทํางาน

รายละเอียดสินคา

เครื�องวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่าย
แอลกอฮอล์สเปรย์อัตโนมัติ

Infrared Thermometer K9 Pro

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



วัดอุณภูมิอัตโนมัติในระยะ 5-10 ซม.

ตรวจวัดรวดเร็ว 1 คนตอ 1-2 วินาที

ตรวจวัดแมนยํา+-0.2 องศา /บวก-ลบ 0.2

องศาเซลเซียส

หนาจอ : LCD แสดงตัวเลขอุณหภูมิท่ีตรวจวัดได

พรอมสงเสียงเตือน

ความจุในการนับ: 9,999 คร้ัง/ไฟล

น้ําหนักเคร่ือง: 303g / ขนาด: 170 x 115 x

140mm

 แบตเตอร่ี : ใชกับถานชนิด AA 4 กอน และใชกับ

ไฟบานผานปล๊ักแปลงกับสาย USB Type C

รองรับการใชงานไดมากถึง 6 ภาษา

ติดต้ังงายเพียงติดกับขาต้ังหรือแขวนติดผนัง

รายละเอียดสินคา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

เครื�องวัดอุณหภูมิ 
Infrared Thermometer K3 Pro



หมวกคลุมผมอนามัย 

สีขาว, สีเขียว, สีฟา 

ยาว 19 น้ิว

หนา 14 แกรม

จํานวนบรรจุ 50 ช้ิน/แพ็ค

รายละเอียดสินคา

หมวกตัวหนอนใยสังเคราะห์
แพ็ค 50 ชิ�น

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หมวกคลุมผมอนามัย 

สีขาว 

ยาว 19 น้ิว

หนา 12 แกรม

จํานวนบรรจุ 100 ช้ิน/แพ็ค

รายละเอียดสินคา

หมวกตัวหนอนใยสังเคราะห์
แพ็ค 100 ชิ�น

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



หมวกคลุมอาหารอนามัย 

สีใส

ยาว 19 น้ิว

หนา 5 แกรม

จํานวนบรรจุ 100 ช้ิน/แพ็ค

รายละเอียดสินคา

หมวกตัวหนอนพลาสติกใส
แพ็ค 100 ชิ�น

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ลายพรมและเสนใยของพรม มีการออกแบบเปน

แนวก้ันนําพิเศษ 3D

สามารถเก็บนํายาฆาเช้ือไวในพรมดักฝุนได

พรมดักฝุนมีแนวขอบกักน้ํายาฆาเช้ือ ไมให

น้ํายาไมไหลลงพ้ืน และสามารถเต็มน้ํายาได

ตลอดเวลา

พรมดักฝุนและซับความช้ืนสามารถซับรอยน้ํา

ไมใหเกิดรอยเทาภายในอาคาร

รายละเอียดสินคา

พรมฆ่าเชื�อ 2in1 เป�ยกและแห้ง 
ในผืนเดียว ขนาด 60x120 cm. 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



The fibers of the carpet have a 3D

water barrier design.

Disinfectant can be stored in the

dust-trap carpet.

The dust trap carpet has a line that

holds the disinfectant solution.

Prevent the liquid from flowing onto

the floor. and can be filled with

liquid at any time

Dust and moisture absorbent carpets

can absorb water marks to prevent

footprints inside the building.

Detail

Sanitize  Mat 2in1 Wet and Dry  
Size 60x120 cm. 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ลายพรมและเสนใยของพรม มีการออกแบบเปนแนว

ก้ันนําพิเศษ 3D

สามารถเก็บนํายาฆาเช้ือไวในพรมดักฝุนได

พรมดักฝุนมีแนวขอบกักน้ํายาฆาเช้ือ ไมใหน้ํายาไม

ไหลลงพ้ืน และสามารถเต็มน้ํายาไดตลอดเวลา

พรมดักฝุนและซับความช้ืนสามารถซับรอยน้ําไมให

เกิดรอยเทาภายในอาคาร

ราคาตางกันใน 3 รุนน้ี

รายละเอียดสินคา

พรมฆ่าเชื�อเป�ยก 
ขนาด 90x120 cm. 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



The fibers of the carpet have a 3D water

barrier design.

Disinfectant can be stored in the dust-

trap carpet.

The dust trap carpet has a line that

holds the disinfectant solution. Prevent

the liquid from flowing onto the floor.

and can be filled with liquid at any time

Dust and moisture absorbent carpets can

absorb water marks to prevent

footprints inside the building.

detail

Wet Sanitize Mat 
Size 90x120 cm. 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ลายพรมและเสนใยของพรม มีการออกแบบ

เปนแนวก้ันนําพิเศษ 3D

สามารถเก็บนํายาฆาเช้ือไวในพรมดักฝุนได

พรมดักฝุนมีแนวขอบกักน้ํายาฆาเช้ือ ไมให

น้ํายาไมไหลลงพ้ืน และสามารถเต็มน้ํายาได

ตลอดเวลา

พรมดักฝุนและซับความช้ืนสามารถซับรอยน้ํา

ไมใหเกิดรอยเทาภายในอาคาร

ราคาตางกันใน 3 รุนน้ี

รายละเอียดสินคา

พรมฆ่าเชื�อเป�ยก R&B  
ขนาด 90x120 cm. (ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ลายพรมและเสนใยของพรม มีการออกแบบ

เปนแนวก้ันนําพิเศษ 3D

สามารถเก็บนํายาฆาเช้ือไวในพรมดักฝุนได

พรมดักฝุนมีแนวขอบกักน้ํายาฆาเช้ือ ไมให

น้ํายาไมไหลลงพ้ืน และสามารถเต็มน้ํายาได

ตลอดเวลา

พรมดักฝุนและซับความช้ืนสามารถซับรอยน้ํา

ไมใหเกิดรอยเทาภายในอาคาร

ไฟลโลโก AI

ขนาดพรม

รายละเอียดสินคา

รายละเอียดท่ีคุณลูกคาตองเตรียม

รับผลิตพรมฆ่าเชื�อ
ขนาด และโลโก้ที�คุณลูกค้าต้องการ

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงมือยางดําหนาพิเศษ TIGER TEX NO.225

ถุงมือยางสีดําหนา และยาวพิเศษ

ความยาว 24น้ิว (ยาวประมาณหัวไหล)

เหมาะกับงานปองกันน้ํามัน จาระบี งานผสม

สารเคมีจําพวกกรด-ดาง งานซอมแซม งาน

ทาสี งานซอมบํารุงรักษา งานกอสราง งาน

เกษตร งานจับช้ินสวนท่ีมีความรอนไมมาก

และงานอุตสาหกรรมท่ัวไป

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางดําชนิดหนาป�องกันสารเคมี
TIGER TEX ยาว 24"

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากยางธรรมชาติ หนาพิเศษ มีความ

ยืดหยุนสูง

ถูกออกแบบมายาวพิเศษ ชวยปองกันไดท้ัง

ชวงแขน

ใชหยิบจับช้ินงานผิวหยาบและทนทานตอแรง

ดึงไดดี

ชวยปองกันการกัดกรอนจากสารเคมี และของ

มีคม

เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรม

อาหารและยา

สี : สม

จํานวน 1 คู

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางสีส้ม ถุงมือทําความสะอาด

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากยางไนไตรอยางดี

ไมมีแปง ปองกันน้ํามันและสารเคมีไดดี

ทนกวาถุงมือยางท่ัวไป

ใชกับงานสัมผัสอาหารได

สี : ฟา

* บรรจุ 100 ช้ิน / กลอง

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางไนไตรสีฟ�า (ไม่มีแป�ง)
100ชิ�น S, M, L

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากยางไนไตรอยางดี

ไมมีแปง ปองกันน้ํามันและสารเคมีไดดี

ทนกวาถุงมือยางท่ัวไป

ใชกับงานสัมผัสอาหารได

สี : ขาว

* บรรจุ 100 ช้ิน / กลอง

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางไนไตรสีขาว (ไม่มีแป�ง)
100ชิ�น S, M, L

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากพลาสติกฟูดเกรดอยางดี

สามารถสัมผัสอาหารไดไมเปนอันตราย

ปองกันเช้ือแบคทีเรีย

สี : ใส

* บรรจุ 500 ช้ิน / กลอง

รายละเอียดสินคา

ถุงมือพลาสติกใส 500 ชิ�น 
Free Size

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



แว่นตานิรภัย 3M
รุ่น 7117

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

แวนตานิรภัย 3M รุน1711 สําหรับใสตัดหญา กันลม 

ปองกันดวงตาเลนสสีโปรงใส

ทําจากพลาสติกโพลีคารบอเนตความหนาของเลนส

มากกวา 2 มิล

ประสิทธิภาพสูง ปองกันรอยขีดขวนดีเย่ียมกรอบแวน

แบบคลาสสิก 

สีน้ําเงิน ขาแวนตาสามารถปรับความส้ัน-ยาวตาม

ความตองการไดทนตอแรงกระแทก ชวยปองกันส่ิง

แปลกปลอมกระเด็นเขาตา

03209

รายละเอียดสินคา



แว่นตากันสะเก็ด YJ380 ใส

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

แวนตากันสะเก็ดดีไซนทันสมัย มีน้ําหนักเบา 

สวมใสสบายไมกดทับ สําหรับสวมใส ปกปองดวงตาจาก

การพุงกระเด็นของสะเก็ดงานเจียร, งานขัด, งานตัด,

งานทําความสะอาด 

กรอบแวนผลิตจากพลาสติก น้ําหนักเบา ไมกดทับ

เลนสแวนชวยลดแสงสะทอน ปองกันแสงท่ีอันตราย

ขาแวนใหญ เหน่ียวใบหูแนนย่ิงข้ึน ไมหลุดรวงงาย

02345

รายละเอียดสินคา



เครื�องวัดอุณหภูมิ Infrared
Thermometer รุ่น YT-1 Yuwell

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

แสดงคาเปนตัวเลข บนหนาจอ LCD

เลือกแสดงคาเปน °C หรือ °F ได

สัญลักษณแจงเตือนเม่ือระยะหางการวัดจากหนาผากไม

ไดตามกําหนด 0-5 cm.

มีเสียง และส่ันแจงเม่ือวัดคาเสร็จ

แสงหนาจอเปล่ียนเปนสีสมและมีเสียงเตือน เม่ืออุณหภูมิ

สูงกวาหรือเทากับ 37.6 °C

เคร่ืองจะปดอัตโนมัติหลังการใชงานใน 30 วินาที

ใชถาน Alkaline ขนาด AAA 1.5 V จํานวน 2 กอน

ขนาด 149 x 38 x 42 มม.

น้ําหนัก 68 กรัม (ไมรวมถาน)

02338

รายละเอียดสินคา



สติ�กเกอร์ PVC ติดพื�น เคลือบด้าน

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

สต๊ิกเกอรติดพ้ืน

เคลือบดานกันรอยขีดขวน

สินคาสามารถออกแบบไดตามความชอบของลูกคา

สี ลาย โลโก และขนาด

งานส่ังผลิต

ข้ันต่ํา 5 ช้ิน

รายละเอียดสินคา



ผ้าเย็นทําความสะอาด
Snow Refresh Towel

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

ขนาด 22.8X22.8 cm x 100 pcs

บรรจุ 100 ช้ิน

02610

รายละเอียดสินคา



ผ้าเย็นทําความสะอาด
 ไม่มีนํ�าหอม ผ้าเนื�อหนานุ่ม SATO

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

ผลิตจากผาเสนใยสังเคราะห หนาและเหนียวนุม

Powerful Texture! 

มีสวนผสมของ benzalkonium chloride 0.1%

ลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียไดมากถึง 99.9%

ปราศจากแอลกอฮอลและน้ําหอม

ขจัดส่ิงสกปรกและคราบไขมันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผานการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทยผิวหนัง วา

ไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิว

เหมาะสําหรับเช็ดทําความสะอาดผิวหนา มือ และ

บริเวณท่ีตองการทําความสะอาด

บรรจุ 1 ผืนตอซอง ปองกันการปนเปอน จากส่ิงสกปรก

และเช้ือโรค

บรรจุ 100 ช้ิน

02386

รายละเอียดสินคา



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เหมาะสําหรับ โรงงาน

อุตสาหกรรม ครัวเรือน โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร

หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียม 

18x20 Code 02438

24x28 Code 03150

30x40 Code 03149

36x45 Code 03142

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะติดเชื�อ
(ถุงขยะสีแดงสกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code 02374

20x30 code new

22x30 code new

24x28 Code 03163

28x36 code new

30x40 Code 03168

36x45 Code 03164

40x60 code new

45x60 code new

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีแดง ขยะอันตราย
(ถุงขยะสีแดง ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code 00760

20x30 code 00760

22x30 code 00760

24x28 Code 00760

28x36 code 00760

30x40 Code 00760

36x45 Code 00760

40x60 code 00760

45x60 code 00760

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีดํา
(ถุงขยะสีดํา ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code 02786

20x30 code new

22x30 code new

24x28 Code 03152

28x36 code new

30x40 Code new

36x45 Code new

40x60 code new

45x60 code new

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีเขียว ขยะเป�ยก
(ถุงขยะสีเขียว ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code 02413

20x30 code new

22x30 code new

24x28 Code 03154

28x36 code new

30x40 Code new

36x45 Code 03155

40x60 code new

45x60 code new

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีเหลือง ขยะรีไซเคิ�ล
(ถุงขยะสีเหลือง ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code new

20x30 code new

22x30 code new

24x28 Code new

28x36 code new

30x40 Code new

36x45 Code new

40x60 code new

45x60 code new

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีฟ�า ขยะทั�วไป
(ถุงขยะสีฟ�า ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงขยะสีประเภทตางๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE

มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใชในการคัดแยกขยะ

สําหรับขยะเปยก ขยะแหง ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล เพ่ือ

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

18x20 Code 01274

20x30 code new

22x30 code new

24x28 Code new

28x36 code new

30x40 Code new

36x45 Code new

40x60 code new

45x60 code new

รายละเอียดสินคา

ถุงขยะสีชา
(ถุงขยะสีชา ไม่สกรีนข้อความ)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



SCOTT® Alcohol Antibacterial Wipe สกอตต*

แอลกอฮอล แอนต้ีแบคทีเรียล ไวพ

ผลิตภัณฑเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวซ่ึงมีสวนผสม

ของ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล (Isopropyl Alcohol)

สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียไดถึง 99.9%* ชวยควบคุม

การติดเช้ือ (Infection Control)

รูปแบบกระปุก Canister สะดวกตอการใชงาน ว

สามารถใชเช็ดทําความสะอาดและฆาเช้ือแบคทีเรียท้ัง

บนพ้ืนผิวท่ัวไป และบนพ้ืนผิวในกระบวนการผลิต

อาหาร (Food Processing) และการเตรียมอาหาร

(Food Preparation)

รายละเอียดสินคา

กระดาษเช็ดทําความสะอาดพื�นผิว
Scott* Alcohol Antibacterial wipe 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



พับเก็บได น้ําหนักเบา กระทัดรัด

โครงเหล็กคารบอนสูง 

ลอตัน ขนาด 16 น้ิว

เบรคหนา/หลัง 4 จุด

รองรับน้ําหนัก 100 กิโลกรัม

เข็มขัดนิรภัยรัดเพ่ือความปลอดภัย

พนักวางเทาอลูมิเนียม

เบาะน่ังเปนผารังผ้ึงระบายอากาศ

กระเปาเก็บของดานหลัง

น่ังสบายดวยหนากวาง 41 cm.

ความสูงจากพ้ืนถึงเบาะ 48 cm.

รับประกันสินคา 3 เดือน

สีน้ําเงิน

รายละเอียดสินคา

รถวีลแชร์ 
WHEEL CHAIR 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



พับเก็บได น้ําหนักเบา กระทัดรัด

โครงเหล็กคารบอนสูง 

ลอตัน ขนาด 16 น้ิว

เบรคหนา/หลัง 4 จุด

รองรับน้ําหนัก 100 กิโลกรัม

เข็มขัดนิรภัยรัดเพ่ือความปลอดภัย

พนักวางเทาอลูมิเนียม

เบาะน่ังเปนผารังผ้ึงระบายอากาศ

กระเปาเก็บของดานหลัง

น่ังสบายดวยหนากวาง 41 cm.

ความสูงจากพ้ืนถึงเบาะ 48 cm.

รับประกันสินคา 3 เดือน

สีสม

รายละเอียดสินคา

รถวีลแชร์ 
WHEEL CHAIR 

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากวัสดุ PeLL

มีความเหนียว ทนทาน กันน้ํา  

สามารถสวมทับเส้ือแขนยาวได

ปลายแขนท้ัง 2 ดาน เปนยางยืด

สีฟา เน้ือใส

แพ็ค 1 คู

รายละเอียดสินคา

ปลอกสวมแขน PPE
Arm Cover

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงมือยางสําหรับปกปองมือขณะทํางาน ชวยปองกันสารเคมี

ไขมันสัตว น้ํามัน ตัวทําละลาย (solvent)

ผลิตจากยางไนไตร (Acrylonitrile Buladiene) สําหรับ

งานท่ีตองสัมผัสกับน้ํามัน

สามารถปองกันกรดและดางออนๆ ไดดี

มีลายนูนท่ีฝามือและปลายน้ิว ชวยใหหยิบจับส่ิงของไดกระชับ

ไมล่ืนหลุด

ความหนา 15 มม. ความยาว 13 น้ิว

ไมมีซับใน ผลิตดวยมาตรฐาน Food safe - CE & FDA

เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต

โรงงานกล่ันน้ํามัน ปโตเลียม อุตสาหกรรมท่ัวไป งานทําความ

สะอาด หรืองานดานการเกษตร

ไซส L

ขนาด 8 x 2 x 33 ซม.

สีเขียว

รายละเอียดสินคา

ถุงมือทําความสะอาด ลาเท็กซ์ PARAGON 
รุ่น 38-321308 ขนาด 12 นิ�ว สีเขียว

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงมือยางธรรมชาติแบบยาว เหมาะกับงานท่ีตอง

สัมผัสเคมีหรือผสมสารเคมีตางๆ 

ผลิตจากยางธรรมชาติเกรดพรีเม่ียม 

ยาว 12 น้ิว

ไซส L

สีมวง

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางทําความสะอาด ลาเท็กซ์
PARAGON ขนาด 12 นิ�ว สีม่วง

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ถุงมือยางธรรมชาติแบบยาว เหมาะกับงานท่ีตอง

สัมผัสเคมีหรือผสมสารเคมีตางๆ 

ผลิตจากยางธรรมชาติเกรดพรีเม่ียม 

ยาว 12 น้ิว

ไซส L

สีเหลือง

รายละเอียดสินคา

ถุงมือยางทําความสะอาด ลาเท็กซ์
PARAGON ขนาด 12 นิ�ว สีเหลือง

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



3D Mask Kf94 หนากากอนามัยสําหรับ

ผูใหญ 

รูปทรง สามมิติ ทําใหแนบสนิท กระชับ

พอดีปองกันฝุนละออง PM 2.5 ลอดผาน 

ปองกัน PM 2.5 ได 99% อนุภาคขนาด

(0.1μm – 1.0μm) หนา 4 ช้ัน 

ใสสบาย หายใจสะดวก เน่ืองจากเปนรูป

ทรง 3D ทําใหมีพ้ืนท่ีใหหายใจและพูดสบาย 

ไมเจ็บหู สายคลองหู ยืดหยุน สามารถใส

ไดยาวนานไมเจ็บหู

รายละเอียดสินคา

หน้ากากอนามมัย KF94
สีขาว และสีดํา

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



เส้ือกันฝน SUPER HIGHWAY สีสม สีสัน

สดใส โดดเดน สะดุดตา

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีความทนทาน

ตอการใชงานไดเปนอยางดี

น้ําหนักเบาสามารถพกพาสะดวกสบายให

คุณสามารถพกพาไปไดทุกท่ี

รายละเอียดสินคา

เสื�อกันฝน SUPER HIGHWAY 
สีส้ม (มีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง)

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



กระเปาขนาดกลางอยางดี 

มีชองใส 8 ชอง สามารถปรับขนาดชองได 

มีแถบสะทอนแสง 

น้ําหนักเบา แข็งแรง 

หูห้ิว 2 แบบ ถือหรือสะพายบา ปรับไดตามการใชงาน 

ขนาด ดานสูง 25 ดานกวาง 28 ดานยาว 40

เซนติเมตร 

เหมาะสําหรับหนวยกูชีพ-กูภัย หนวยพยาบาล

ฉุกเฉิน  โรงแรม มูลนิธิ

รายละเอียดสินคา

กระเป�าพยาบาล EMS
สีส้ม, สีแดง, สีนํ�าเงิน

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ผลิตจากโพลีเอสเตอรยืด ระบายอากาศไดดี  ไมระคายเคืองผิว

แกนพยุงหลังผลิตจาก Plastic resin คุณภาพดี ทนทานสูง

แถบยึดแบบตีนตุกแก (Velcro fasteners) สามารถใชงาน 

สามารถสวมทับเส้ือผาหรือสวมไวดานในไดโดยไมอึดอัด ยืดหยุนคลองตัว

ปรับความกระชับไดตามตองการ

สามารถปรับระดับความยาวของสายคาดตามความเหมาะสมกับชวงไหล

และลําตัวได

สามารถซักทําความสะอาดได 

สี : ดํา

ขนาดไซส S M L XL

จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดสินคา

(ติดยึด และดึงออก) ไดมากกวา 5,000 คร้ัง

เข็มขัดพยุงหลัง
Back Support

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



ทนความรอน สามารถใชกับเตาท้ังขณะเปยก และแหง ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 176°C

สามารถใชรวมกับน้ํามันปรุงอาหารเพ่ือทําความสะอาด และขัดเงาเตาและ

ตะแกรง

ผลิตจากใยสังเคราะหคุณภาพสูงเพ่ือการใชงานท่ียาวนาน

มีส่วนผสมของเม็ดแรท่ีสามารถขจัดส่ิงสกปรกบนแผนเหล็กเตายาง

โครงสรางเสนใยท่ีเปนรูจึงไมทําใหเกิดการอุดตัน ทําความสะอาดงาย และนํา

กลับมาใชใหมได

วางแผน Griddle Screen บนเตา ใชท่ีจับแผนเหล็กเชน Scotch-Brite ™

Griddle Pad Holder 461หรืออ่ืนอุปกรณอ่ืนๆ เชน ตะหลิว เกรียงทําอาหาร

ขัดเตาเปนวงกลม โดยใชแรงขัดใหเหมาะสมกับเศษอาหารท่ีติดอยู

เช็ดเตาดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ

ลางเศษอาหารจากแผนตะแกรง Griddle Screen ดวยน้ําสะอาด

ใชน้ํายาลางจานเพ่ือขจัดเศษอาหารและไขมันท่ีเหลืออยู

ลางออกดวยน้ําสะอาด และนําไปตากใหแหง

รายละเอียดสินคา

วิธีใช

วิธีทําความสะอาด Griddle Screen 200cc

3M Griddle Screen 200cc 
แผ่นตะแกรงขัดเตาย่าง

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869



กระดาษรองหมอน ทรงตัว U
ใช้แล้วทิ�ง

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

กระดาษรองหมอน

หนา 30 แกรม

ทรงตัว U

ขนาด 35x28 cm.

บรรจุ 100 แผน

ปูทับบนหมอนสปา

ใชแลวท้ิง

รายละเอียดสินคา

วิธีใช



กระดาษกันเป�� อนรองเตียง 
ใช้แล้วทิ�ง

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

กระดาษรองเตียงกันเปอน

ผลิตจากเย้ือกระดาษคุณภาพดี

ขนาด 80x180 cm

1 มวนมี 50 แผน

ใชงานสะดวก ใชแลวท้ิง ไมตองซัก

เหมาะกับใชในราน และนอกสถานท่ี

หนา 30 แกรม

ปูทับบนหมอนสปา

ใชแลวท้ิง

รายละเอียดสินคา

วิธีใช



หน้ากากป�องกันสารเคมี 
YAMADA 522

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

ตัวหนากากผลิตจากยางเอ็นจิเนียรเทอรโมพลาสติก ปลอดภัย 100%

ไมมีสารพิษ 

พรอมผารัดขอบลดการระคายเคืองผิว

สายรัดกระชับ ไมหลุดงาย

หนากากไดรับการออกแบบใหมีขนาดพอดีกับโครงหนาของคนเอเชีย

หายใจเขาและระบายอากาศออกไดสะดวก ไมอึดอัด ดวยตลับกรอง 2

อัน และวาลวระบายอากาศ 2 จุด

พรอมแวนตากันสารเคมี ชวยปองกันละอองสารเคมีหรือเศษฝุนผง

กระเด็นเขาตา และยังปองกันความช้ืนท่ีเกิดภายในแวนตา โดยสามารถ

ใสครอบแวนสายตาได

รองรับการใชงานไดหลากหลาย ท้ังงานแกส ไอระเหย หรือกรอง

อากาศ

เหมาะสําหรับสวมใสเม่ือตองทํางานตอไปน้ี

งานความสะอาดท่ีตองใชน้ํายาลางหองน้ําหรือน้ํายาฆาเช้ือ

งานกอสราง งานทาสี พนสี แลกเกอร ทินเนอร น้ํามันเบนซิน

ยานยนต เรือ เคร่ืองบิน เชน งานลางหองเคร่ือง ขจัดน้ํามัน

เกษตรกรรม เม่ือตองใชยาฆาแมลง ยากําจัดศัตรูพืช

สีน้ําเงิน

CODE 01602

รายละเอียดสินคา



ชุดป�องกันสารเคมี ไมโครไฟเบอร์
PPE 3M  รุ่น 4545/EN14126

สอบถามขอมูลและส่ังซ้ือสินคาโทร/ไลน 0800773869

 รุน : 4510 Limited (รุนท่ีมี EN14126) 

คุณสมบัติ : TYPE 6 ตองการของเหลวสารคัดหล่ังเลือดซึมเขาชุด

TYPE 5 ปองกันฝุนละอองแชแข็งในอากาศ Protective clothing

ตองการอนุภาพกัมมันตรังสี Class II 

ตัวเส้ือ : โพลิโพรพิลีน เปนพลาสติกท่ีไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย มีความ

แข็งกวาโพลิเอทิลีน ทนตอสารไขมันและความรอนสูง มีมาตรฐาน

ทดสอบการปกปองผิวหนังจากสารติดเช้ือ (Infective Agent) EN

14126 

การใชงาน : เหมาะกับงานท่ีมีฝุนเยอะๆ เทาน้ัน ปองกันลม ปองกันแสง

ทนตอแรงฉีกขาด ปองกันการซึมจากของเหลว ปองกันการซึมของ

เลือด เช้ือโรค เหมาะดูแลผูปวยติดเช้ือในโรงพยาบาล ปองกัน

ไฟฟาสถิต

CODE 03319

รายละเอียดสินคา


