
หางหุนสวนจํากัด เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย

น็อตหัวเสาปมเย็น แบบชุบ และไมชุบ
Description

ขายสงน็อตหัวเสาปมเย็น แบบชุบ และไมชุบ

ขนาดสกรู 6 x 3/4 น้ิว, 6 x 1 น้ิว และ 6 x 1.5 น้ิว
ขนาดบรรจุภัณฑ 600 กรัม

สกรูยิงฝา ไดวอล (D.W.SCREWS)

Description

จําหนายสกรูยิงฝา ไดวอล (D.W.SCREWS)

ขนาด 6 x 3/4", 6 x 1" และ 6 x 1.5"
บรรจุกลองละ 600 กรัม
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Accessories

ราคารางซีไฟฟา

ราคา พุกระเบิด, Drop In

ราคา พุกตะกัว่, Duble
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ราคา พุกเหล็ก, Stud Bolt

ราคา แคลมประกับ, C-Channel Clamp

Band Hanger หยดนํ้า
Description

หางหุนสวนจํากัด เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย ผลิตและจําหนาย Band
Hanger หยดน้ํา บริการสงทั่วประเทศ ราคาเปนกันเอง

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-752 8834 หรือ 083-908 1862
แฟกซ. 02-752 8835
เปดบริการวัน : จันทร-เสาร
เวลา : 8:00-17:30 น.

ราคา Strap U-Bolt, ยูแบน

ราคา Rod Coupling, ขอตอสตัด

เคลวิส แฮงเกอร
Description
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หางหุนสวนจํากัด เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย ผลิตและจําหนายเคลวิส แฮ
งเกอร บริการสงทั่วประเทศ ราคาเปนกันเอง

ติดตอสอบถามเพิม่เติม

โทร. 02-752 8834 หรือ 083-908 1862

แฟกซ. 02-752 8835

เปดบริการวัน : จันทร-เสาร

เวลา : 8:00-17:30 น.

ราคา Thread Rod, สตัดเกลียวตลอด

ราคา Adjustable Split Ring Hanger, SR-19,
ไพพแฮงเกอร

ราคา U-Bolt, ยูโบลท

ไพพแฮงเกอร
Description

หางหุนสวนจํากัด เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย ผลิตและจําหนาย
ไพพแฮงเกอร บริการสงทั่วประเทศ ราคาเปนกันเอง

ติดตอสอบถามเพิม่เติม

โทร. 02-752 8834 หรือ 083-908 1862

แฟกซ. 02-752 8835

เปดบริการวัน : จันทร-เสาร

เวลา : 8:00-17:30 น.

4 of 9

tel:0839081862
tel:0839081862


พุกระเบิด Drop In

พุกตะกัว่ Duble

พุกเหล็ก Stud Bolt

รางซีไฟฟา
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หินเจียรทุกชนิด

น็อต สกรู
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ขาฉ่ิง ฝาฉ่ิง

ใบเจีย ใบตัด

แคลมฟนจระเข

J bolt L bolt
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Rod Coupling

แคลมประกับ
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Tel 083-908 1862
Tel 02-752 8834
Fax 02-752 8835
E-Mail ton_milk55@hotmail.com
E-Mail jjpipehanger@gmail.com
Website www.ไพพแฮงเกอร.net

หางหุนสวนจํากัด เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย
3, ซอยรามคําแหง 2 ซอย 12 แยก 6, ถนนรามคําแหง 2, แขวงดอกไม เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร, 10250

Twitter twitter.com/jjIndustry
Facebook

www.facebook.com/pages/JJ-Pipe-
Support/652100971600304

LINE ID tonton9339
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