
บริษทั โพลี ่กรุป (โคราช) จํากัด @จัดสงในพื้นทีจ่ังหวัดเลย

สี โอค
ขนาด 4M., 5M. ,6M.

PRF ไวนิลทองเรียบเนื้อแข็ง สีโอค

Description

สีโอค
มีความยาวขนาด 4M., 5M. ,6M.

DB WAVE : แผนหลังคาDBเวฟ
Description

แผนหลังคา DB เวฟ หรือ DB WAVE เปนหลังคาลอนเล็ก มีลักษณะ
โปรงแสง คุณสมบัติชนิดเดียวกันกับแผนโพลี่คารบอเนต ชนิด แบบตัน ผลิต
จากเม็ดพลาสติกแท 100% มีสีสันที่สดใส ติดตั้งงายเขากับตัวบานไดทุก
รูปแบบ ทุกสไตล

คุณสมบัติของแผนหลังคา DB เวฟ (DB WAVE)

ติดตั้งงายและประหยัดเวลา
มีหลากหลายสีสันใหเลือกใชตามความเหมาะสม
มี 3 ขนาด เพื่อใหเหมาะกับโครงสราง (ขนาด 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร)
ไมเปลืองเศษของแผนหลังคา เหมือนกับหลังคาชนิดอื่นๆ ทั่วไป
ประหยัดงบประมาณในการทําหลังคา
ทนตอทุกสภาพภูมิอากาศ
เขากับบานทุกสไตล

มีใหเลือกถึง 9 สี

สีมุกน้ําเงิน
สีมุกใส
สีมุกเขียว
สีมุกฟาน้ําทะเล
สีมุกขาวขุน
สีมุกชา
สีมุกเทา
สีมุกชาเขม
สีมุกซิลเวอร

ชมสินคาเพิ่มเติม
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Brand DB Smart Roof Sheet

เสนปดขาง

Description

เสนปดขาง มีขนาดตามมาตรฐานดังตอไปน้ี

Thickness : 1.5 mm.
Width : 12.5 cm.
Length : 4M

มีทั้งหมด 3 สี ไดแก

1. รหัสสินคา DBK02-F1 สีขาว White

2. รหัสสินคา DBK02-F2 สีน้ําเงิน Blue

3. รหัสสินคา DBK02-S3 สีเทา Gray

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand DB Smart Roof Sheet

แฟรชชิง่ (Flashing)

Description

แฟรชชิง่ (Flashing) ใชสําหรับปดรอยตอดานขางของหลังคา เพื่อกันน้ําซึม
เขาตามรอยตอ

มีขนาดตามมาตรฐานดังตอไปน้ี

Thickness : 2.0 mm.
Width : 7cm. /7cm./7cm.
Length : 2.37M

มีทัง้หมด 3 สี ไดแก

1. รหัสสินคา DBK01-S1 สีขาว White

2. รหัสสินคา DBK01-S2 สีน้ําเงิน Blue

3. รหัสสินคา DBK01-S3 สีเทา Gray

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand DB Smart Roof Sheet

อุปกรณการติดตัง้หลังคา DB สมารทรูฟ
(APVC-PVC)

Description

จําหนายอุปกรณการติดตั้งหลังคา DB สมารทรูฟ (APVC-PVC)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
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Brand DB อลูมิเนียมลายไม

หัวปด อลูมิเนียมลายไม

Description

จําหนายหัวปด อลูมิเนียมลายไม มี 2 ขนาดดังน้ี

ขนาด 2 น้ิว
ขนาด 4 น้ิว

Brand DB อลูมิเนียมลายไม

สกรูน็อตสแตนเลส อลูมิเนียมลายไม

Description

จําหนายสกรูน็อตสแตนเลส อลูมิเนียมลายไม (เกรด 304) ของแท 100%

Brand Dobest Trading

ขอแนะนําในการติดตัง้แผนไวนิล

Description

คําแนะนําในการติดตัง้แผนหลังคาเฉพาะ UPVC หรือไวนิลสีโอค
สีนํ้าตาล หรือสีอื่นๆ โทนเขม (ลอนเดีย่ว, ลอนคู, ลอน PR3)

เน่ืองจากสภาวะโลกรอนขึ้น โดยเฉพาะอุณหภูมิในอากาศปจจุบันเพิ่มขึ้นอยู
ระหวาง 37-40◌ํC ในเวลาเที่ยงวันแผนสีเขมโดยเฉพาะสีโอค เปนสีเดียวที่ดูด
ความรอนเขามามากกวาแผนสีขาวถึง 20◌ํC ทําใหเขาไปใกลจุดที่ PVC เริ่ม
บิดตัวปญหาที่เราคนพบ เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ดังน้ี

1. การขนสง ปจจุบันการขนยายแผนหลังคาสีโอค บริษทัฯ จะตองมีกระดาษ
สีน้ําตาลหรือกระดาษลูกฟูกปดทับดานบนของแผนเสมอ เพื่อปองกันไมให
กระทบความรอนโดยตรง มิฉะน้ันเมื่อนําแผนสีโอคลงจากรถ แผนจะเกิดการ
บิดตัวขึ้นระหวางการขนสง

2. การเก็บรักษาแผน  เมื่อถึงหนาไซตงาน ลูกคาผูรับเหมารายยอยนําของ
วางทิ้งไวกลางแดดจัด โดยไมมีรมเงาบังและยังไมไดติดตั้งในทันที ทําใหเกิด
ปญหาเรื่องการบิดตัวขึ้นได ควรปฏิบัติ โดย

2.1 วางแผนไวในที่รม

2.2 แกะพลาสติกที่หอของออก

2.3 วางบนพื้นเรียบ
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3. การทําโครงคราวและการเชื่อมเหล็ก ควรใหถูกตอง โดยเฉพาะ
การเชื่อมแปคูหัว-ทาย ไมใหเชื่อมแตะเหล็กเปนจุด แตตองเชื่อมยาว
ตลอดแนว มิฉะน้ันเมื่อแผนขยายตัวจะมีการเหน่ียวรั้งของแผน ทําใหดึงแปคู
หัว-ทายเชิดขึ้นและแผนจะเชิดปลายขึ้นทั้ง 2 ดานหัว-ทาย

กรุณาดูภาพประกอบ การวางโครงหลังคาไวนิลสีโอค สีนํ้าตาลหรือสี
อื่นๆ โทนเขม

1. แปสวนหัว-ทาย ควรวางแปคู โดยมีระยะหางประมาณ 15 ซม. ตามรูป

2. ระยะแป ควรมีระยะหาง 30 ซม. ตามรูป

3. การเชื่อมแปติดโครง สําหรับแปคูสวนหัว-ทายควรเชื่อมแนวทั้งสองดานให
แนนหนา เพื่อปองกันการเหน่ียวรั้ง ของแผนหลังคา ขณะเกิดความรอนจาก
แสงแดดอาจสงผลใหเกิดการบิดงอเสียรูปได

4. การยึดแผนหลังคาเขากับแป ควรยึดทุกจุดตามที่ตรงกับตําแหนงแป

*** หากลูกคาไมปฏิบัติตามเอกสารน้ี บริษทัฯ จะไมมีการรับเคลมใดๆ ทั้งสิ้น
***

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Dobest Trading

อุปกรณติดตัง้

Description

อุปกรณติดตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนไวนิล

Description

วิธีติดตั้งกันสาดไวนิล พลาสวูด ตราภูเขา

วีดีโอสอนการติดตั้งกันสาดไวนิว แผนพลาสวูด ตราภูเขา

Part 1: youtube.com/watch?v=t5srTA6sfxE
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Part 2: youtube.com/watch?v=dJrdagGn8JM

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนดีกลาส

Description

กันสาดดีกลาส หรือ หลังคาดีกลาส

กันสาดดีกลาส (D-GLAS) เปนกันสาดโปรงแสง และ ดีกลาส แมกซ (D-
GLAS MAX) เปนกันสาดทึบแสง ที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced
Polyester) เปนวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิเ์ฉพาะแอมเพิลไลทประเทศ
ออสเตรเลีย กันสาดดีกลาสใหแสงธรรมชาติสองผานเขาสูภายในบานหรือ
อาคาร และ กันสาดดีกลาส แม็กซ เนนใหรมเงาแกบริเวณตางๆ ของบาน
พรอมออกแบบแผนใหสามารถลดความลาดเอียงนองสุด ปองกันการรั่วซึม
ใหความทันสมัยเรียบหรู และแข็แรง สามารถตอบโจทยทุกฟงกชั่น และดีไซน
ของกันสาดไดอยางลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหนาบาน โรง
จอดรถ หลังคาคลุมสระวายน้ําหรือสวนอื่นๆ ที่ตองการความสวยงามทันสมัย

การเคลื่อนยายและเก็บรักษาการ

เคลื่อนยาย

1. การเคลื่อนยายแผนกันสาดดีกลาสที่มีจํานวนมากขึ้นไปบนที่สูงหรือบน
หลังคา ควรใชคานกระจายน้ําหนักแบงระยะตามความยาวของแผน และใช
แถบผาใบยึดและรอง รับโดยรอบเพื่อปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการ
ยกหรือเคลื่อนยาย

2. การเคลื่อนยายกันสาดดีกลาสที่มีจํานวนนอยๆ ควรทําการเคลื่อนยายทีละ
แผน เพื่อปองกันการแตกหัก และการบิดงอของกันสาด

การเก็บรักษา

1. การเก็บรักษากันสาดดีกลาสใหมีความสมบูรณแบบเพื่อความพรอมกอน
นําไปใชงานน้ันควรเก็บไวในที่แหงเหนือพื้น มีหลังคาปองกันแสงแดด ฝน
และลม และควรมัดแผนกันสาดดีกลาส ดวยแถบผาใบรวมกันไวเปนมัด เพื่อ
ปองกันการเคลื่อนไหล และลมพัด

2. กรณีที่มัดแผนกันสาดดีกลาส เปยกน้ําหรือมีความชื้นมากๆ ควรแยกแผน
หลังคา โปรงแสง ออกทีละแผน เพื่อเช็ดทําความสะอาดผึ่งใหแหงกอนแลวจึง
คอยนํามามัดรวมกันอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
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Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนโปรไลท

Description

วิธีการติดตั้งแผนโปรไลท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนดีไลท

Description

กันสาดดีไลท กันสาดดีไลท ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) ซึ่ง
เปนวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิเ์ฉพาะจากแอมเพิลไลท ประเทศออสเตรเลีย
กันสาดดีไลทใหแสงธรรมชาติสองผานเขาสูภายในบานหรืออาคาร พรอมเพิ่ม
ความสวยงามและทันสมัยในบริเวณที่ตองการ เชน กันสาดหนา บานโรงจอด
รถ หรือสวนอื่นๆที่ตองการแสงสวาง

ศูนยรวมวัสดุกันสาด หลังคา ทุกชนิด โทร.02-9878835-7 โพลี่คารบอเนต
ลูกฟูก/แผนตัน เกล็ดมุก,อลูมิเนียมลายไม,ดีไลท,โปรไลท,ดี
กลาส,ไวนิล,ซุปเปอรเวฟ,อลูมิเนียมคอมโพสิต,ซิลิโคน,ยาแนว,เหล็กดัด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนโพลีฯ่ แบบตัน

Description

ศูนยรวมวัสดุกันสาด หลังคา ทุกชนิด โทร.02-9878835-7 โพลี่คารบอเนต
ลูกฟูก/แผนตัน เกล็ดมุก,อลูมิเนียมลายไม,ดีไลท,โปรไลท,ดี
กลาส,ไวนิล,ซุปเปอรเวฟ,อลูมิเนียมคอมโพสิต,ซิลิโคน,ยาแนว,เหล็กดัด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
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Brand Dobest Trading

วิธีการติดตัง้แผนโพลีฯ่ แบบลูกฟูก

Description

วิธีการติดตั้งแผนโพลี่ฯ แบบลูกฟูก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand DB อลูมิเนียมลายไม

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 6 นิ้ว

Description
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แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB (Aluminium wood) 

วัสดุเปนแผนอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไมดวยอบใหความรอนสูงจนเปนเน้ือ
เดียวกันกับแผนอลูมิเนียม ไมใชแผนพลาสติกหรือสติก๊เกอรเคลือบ วัสดุมี
ความคงทนแข็งแรง สีลายไมสวยสวยงามเสมือนไมธรรมชาติจริง ๆ ไมบิดงอ
ปลวกไมกิน ทนตอสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทํางาน ติดตั้งงายสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสําหรับใชทําประตูรั้วบาน, ประตูบาน, หนาตาง, ราวบันได
บานและงานอื่นๆ มีลายไมธรรมชาติใหเลือก 9 ลาย ไดแก ไมประดูทอง, ไม
จามจุรี, ไมมะคา, ไมสักเกา, ไมสักทอง, ไมแดงเขม, ไมสักไทย, ไมโอค, ไม
พะยูง 

คุณสมบัติของแผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB 

1. แข็งแรง คงทน ไมเปนสนิม 

2. ปลวกไมกิน เสมือนลายไมธรรมชาติ 

3. ไมลอกรอน เคลือบดวยความรอนพิเศษ 

4. ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 6 นิ้ว

รหัสสินคา DB 8146 อลูมิเนียมลายไมสักทอง

รหัสสินคา DB 8156  อลูมิเนียมลายไมแดงเขม

รหัสสินคา DB 8166อลูมิเนียมลายไมสักไทย

ความกวาง 6 น้ิว
ความยาว 6 เมตร 
ความหนา 1 มิล 6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand DB Aluminium Wood

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 4 นิ้ว

Description

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB (Aluminium wood) 

วัสดุเปนแผนอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไมดวยอบใหความรอนสูงจนเปนเน้ือ
เดียวกันกับแผนอลูมิเนียม ไมใชแผนพลาสติกหรือสติก๊เกอรเคลือบ วัสดุมี
ความคงทนแข็งแรง สีลายไมสวยสวยงามเสมือนไมธรรมชาติจริง ๆ ไมบิดงอ
ปลวกไมกิน ทนตอสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทํางาน ติดตั้งงายสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสําหรับใชทําประตูรั้วบาน, ประตูบาน, หนาตาง, ราวบันได
บานและงานอื่นๆ มีลายไมธรรมชาติใหเลือก 9 ลาย ไดแก ไมประดูทอง, ไม
จามจุรี, ไมมะคา, ไมสักเกา, ไมสักทอง, ไมแดงเขม, ไมสักไทย, ไมโอค, ไม
พะยูง 

คุณสมบัติของแผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB 

1. แข็งแรง คงทน ไมเปนสนิม 

2. ปลวกไมกิน เสมือนลายไมธรรมชาติ 

3. ไมลอกรอน เคลือบดวยความรอนพิเศษ 

4. ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินคา DB 810-4 อลูมิเนียมลายไมประดูทอง

รหัสสินคา DB 811-4 อลูมิเนียมลายไมจามจุรี

รหัสสินคา DB 812-4 อลูมิเนียมลายไมมะคา

รหัสสินคา DB 813-4 อลูมิเนียมลายไมสักเกา
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รหัสสินคา DB 814-4 อลูมิเนียมลายไมสักทอง

รหัสสินคา DB 815-4 อลูมิเนียมลายไมแดงเขม

รหัสสินคา DB 816-4 อลูมิเนียมลายไมสักไทย

รหัสสินคา DB 817-4 อลูมิเนียมลายไมโอค

รหัสสินคา DB 818-4 อลูมิเนียมลายไมพะยูง

ความกวาง 4 น้ิว
ความยาว 6 เมตร
ความหนา 1 มิล  6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand PENTENS

ซิลิโคน ยาแนว กันซึม

Description

ซิลิโคนกรด PENTENS 603

เปนซิลิโคนประเภทมีกรดชนิดแหงเร็วใชกับยาแนวทั่วไปมีความทนทานยาว
นาน

ใชเปนยาแนวเพื่อยึดเกาะและปองกันการรั่วซึม
เหมาะสําหรับงานกระจก กระเบื้อง ประตู หนาตาง อลูมิเนียม ใชไดดีทั้ง
ภายนอก และภายใน
มีสีใหเลือก สีใส สีขาว สีอลูมิเนียม สีดํา สีชา
ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

ซิลิโคนไรกรด PENTENS 605

เปนซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงชนิดแหงเร็วไรกรด 

ใชเปนยาแนวเพื่อยึดเกาะและปองกันการรั่วซึมของน้ํา
ใชไดดีกับงานแผนโพลีคารบอเนต สแตนเลส กระจ กระเบื้องเคลือบ
อลูมิเนียม โลหะ ปูน หลังคา โลหะ (เมทัลชีท) หัวสกรู อลูมิเนียมคอมโพสิต
ใชไดดีทั้งงานภายนอกและภายใน
มีสีใส สีอลูมิเนียม
ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

อะคริลิก มีความยืดหยุนสูงชนิดพิเศษ PENTENS 607

Elasticity Factor 35% สามารถทาสีทับได
ใชไดดีทั้งภายในและภายนอก
ยึดเกาะเน้ืองานไดดีเปนพิเศษ
ไมคายน้ํามันและไมเปลี่ยนสี
มีสีใหเลือก สีใส สีขาว สีไมเขม สีไมออน และสีดํา
ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
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Brand DB Smart Roof Sheet

แผนหลังคาสมารทรูฟ APVC - PVC

Description

แผนหลังคาสมารทรูฟ เหมาะกับทุกสภาพแวดลอม ทนตอกรดและสารเคมี
ไมจําเปนตองติดฉนวนกันความรอน 

แผนหลังคาสมารทรูฟ (APVC/PVC)

เปนผลิตภัณฑ Polyvinyl chloride resin เปนแผนทึบแสง กันความรอนไดดี
เก็บเสียงไดดีกวาหลังคาแบบ Metal Sheet มีใหเลือก 3 สี สีขาว , สีน้ําเงิน , สี
เทาAPVC ความหนา 2.0 mm. ระยะแปควรมีระยะหาง 80 cm.PVC ความ
หนา 1.5 mm. ระยะแปควรมีระยะหาง 60 cm.ความยาวมี 4 เมตร, 5 เมตร
และ 6 เมตร

ขอดีของแผนหลังคาสมารทรูฟ APVC/PVC 

1. คงทนทุกสภาพแวดลอม 

2. ไมจําเปนตองติดฉนวนกันความรอน เพราะแผนกันความรอนอยูแลว 

3. ทนตอกรดและสารเคมี แข็งแรง ทนทาน มีน้ําหนักเบา 

4. ติดตั้งงายเหมือนเมทัลชีท ไมเปนสนิม ระบายน้ําไดดีไมเกิดตะไครน้ํา 

5. เสียงเงียบกวาเมทัลชีทมากเมื่อฝนตกกระทบแผน 

6. ปราศจากใยหิน ไมมีสารกอมะเร็ง 

7. เปนแผนทึบแสง แสงสามารถลอดผานไดนอย ชวยลดความรอน ใหความ
เย็น 

8. มีสไตลที่สวยงาม โดดเดน และทันสมัย 

9. ราคาถูกกวาหลังคา-กันสาดโมเดิรนทุกชนิด 

10. ควรติดตั้งเปนแผนชิ้นเดียว หลีกเลี่ยงปญหาน้ํารั่วซึม (หากติดตั้งแผน
เอียงไมมากพอ อาจเกิดปญหาน้ําไหลยอนกลับได) เหมาะสําหรับติดตั้งงาน
เพียงชิ้นเดียว 

ขอเสียของแผนหลังคาสมารทรูฟ APVC/PVC 

1. ไมเหมาะกับสภาพแวดลอมที่มีลูกเห็บตก 

2. ไมควรติดตั้งแผน APVC/PVC ที่มีอุณหภูมิความรอนสูง 50 องศา - 60
องศาขึ้นไป เชน ใกลเตาผิงไฟ , เตาเผาความรอนโรงงาน 

3. ไมควรติดฉนวนความรอนหรือติดแผนฝา ใตแผน APVC/PVC ควรใหมี
อากาศถายเทไดสะดวก 

4. สีเขมกวาอาจมีปญหาการขยายตัวและสีซีดจางกวาสีขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand Plastwood

PR5 หลังคาไวนิลทองเรียบ ลอนเหลีย่ม

Description

หลังคา-กันสาด ไวนิล (Vinyl Plastwood) เปนแผนหลังคา-กันสาดทึบแสง
คุณภาพพรีเมียม ที่ผลิตจากเซลลูกาโฟมชั้นสูงซึ่งเปนวัตถุดิบชั้นยอดที่
สามารถปองกันทั้งความรอนและเสียงไดมากกวาวัสดุอื่นๆ

- ชวยเพิ่มความสวยงามใหกับบาน

- ชวยเรื่องความรอนที่จะผานเขาสูตัวบาน

- ชวยลดเสียงดังเมื่อเกิดฝนตก

เปนหลังคาใชวัสดุ PR5
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ขนาดหนากวาง 25 เซนติเมตร 

    ความยาว 3 - 7 เมตรและ
    3, 3.30, 3.50, 3.80 เมตร
    4, 4.30, 4.50, 4.80 เมตร
    5, 5.30, 5.50, 5.80 เมตร
    6, 6.30, 6.50, 6.80 เมตร
    ความหนา 6 มิล สีขาว

   * มีความยาวพิเศษเริม่ตน 7 เมตรขึ้นไป

    

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก>>

Brand Plastwood

PR2 หลังคาไวนิล ลอนคู

Description

กันสาดไวนิลลอนคู สามารถปองกันความรอนที่มาจากแสงแดดไดเปน
อยางดี ถึงแมวาประเทศไทยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยรอนถึง35-40องศาเซลเซียส
ตลอดทั้งป แตดวยการคัดเลือกวัสดุที่ผานการทดลองมาแลววายังสามารถกัน
ความรอนไดเปนอยางดี

หลังคา-กันสาดไวนิลลอนคู

หลังคา-กันสาดไวนิล คือ พลาสติกพิเศษชนิดหน่ึง ที่ไดมาจากการคิดคนและ
พัฒนาสูตรผสมระหวาง uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) คุณภาพสูง
และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเชน สารเพิ่มความทนทานตอสภาวะ
อากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานตอแรงกระแทก (Impact
Modifer), สารเพิ่มความทนทานตอแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer) ฯลฯ
เพื่อใหไดสูตรผสมพิเศษ (Compound) ซึ่งเหมาะสมแกการผลิตเปนกันสาด
หลังคาบาน

หลังคา - กันสาดไวนิล หรือ เรียกอีกอยางวา แผน พลาสวูด  นิยมติดตั้งมาก
กวาหลังคา - กันสาดไวนิลลอนเดี่ยว เพราะสะดวกกวาและทํางานไดรวดเร็ว
กวา หลังคา-กันสาดไวนิลลอนคู ปจจุบันมีใหเลือกเพียงสีเดียว คือ สีขาว เน่ือง
จากไมมีปญหาเรื่องของการโดนความรอนของแสงแดด หรือ แสงยูวี จะไม
เกิดปญหาความซีดจางของตัวแผน แผนที่เลิกผลิตไปแลวคือ สีน้ําตาลใบจาก,
สีแดงอิฐ และ สีโอค เปนสีที่มีปญหามากที่สุด จึงไมนิยมนํามาใชและเลิกผลิต
จากโรงงานแลว 

    ขนาดหนากวาง 25 เซนติเมตร 

    ความยาว 3 - 7 เมตรและ
    3, 3.30, 3.50, 3.80 เมตร
    4, 4.30, 4.50, 4.80 เมตร
    5, 5.30, 5.50, 5.80 เมตร
    6, 6.30, 6.50, 6.80 เมตร
    ความหนา 6 มิล สีขาว

   * มีความยาวพิเศษเริม่ตน 7 เมตรขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>
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Brand ALUMEBOND

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิต

Description

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิต เคลือบพีวีดีเอฟ
แผนอลูมิเนียมคอมโพสิต ALUMEBOND เปนแผนอลูมิเนียมที่เคลือบสีทั้งสอง
ดาน โดยมีพลาสติกชนิดพิเศษ เปนแกนกลางยึดแผนอลูมิเนียมไวผานการ
ผลิตและเคลือบสีดวยระบบอันทันสมัย ไดมาตรฐาน(PVDF) ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ทําใหแผนอลูมิ
เนียมมีความเรียบ ไมโกงงอ ไมเปนคลื่น มีสีเรียบสวยสมํ่าเสมอทั้งแผน
รับประกัน 10-15 ป 

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิต ALUMEBOND เปนวัสดุประเภทหน่ึงที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาเพื่อใหเปนวัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยการนําคุณสมบัติของวัสดุตางชนิดมา
ประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหไดวัสดุชนิดใหม ที่มีน้ําหนักเบา แตมีความแกรง
ของผิวมาเพียงพอที่จะนํามาใชภายนอกอาคาร ซึ่งตองทนรับสภาวะ อากาศ
ทุกประเภท ทั้งหนาว รอน หรือ แมแตกระทั่งน้ําฝน รวมทั้งหมอกควันตาง ๆ
ซึ่งมีสภาพความเปนกรดดาง หรือ ความชื้น ที่แตกตางกันไปแตละฤดูการ
โดยที่พื้นผิวยังคงความสวยงามไดอยางยาวนานนับ20ป และ สามารถดัดโคง
ขึ้นรูปไดงาย คุณภาพสีมีความยืดหนุนไดดี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand DB Aluminium Wood

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 2 นิ้ว

Description

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB (Aluminium wood) 

วัสดุเปนแผนอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไมดวยอบใหความรอนสูงจนเปนเน้ือ
เดียวกันกับแผนอลูมิเนียม ไมใชแผนพลาสติกหรือสติก๊เกอรเคลือบ วัสดุมี
ความคงทนแข็งแรง สีลายไมสวยสวยงามเสมือนไมธรรมชาติจริง ๆ ไมบิดงอ
ปลวกไมกิน ทนตอสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทํางาน ติดตั้งงายสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสําหรับใชทําประตูรั้วบาน, ประตูบาน, หนาตาง, ราวบันได
บานและงานอื่นๆ มีลายไมธรรมชาติใหเลือก 9 ลาย ไดแก ไมประดูทอง, ไม
จามจุรี, ไมมะคา, ไมสักเกา, ไมสักทอง, ไมแดงเขม, ไมสักไทย, ไมโอค, ไม
พะยูง 

คุณสมบัติของแผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB 

1. แข็งแรง คงทน ไมเปนสนิม 

2. ปลวกไมกิน เสมือนลายไมธรรมชาติ 

3. ไมลอกรอน เคลือบดวยความรอนพิเศษ 

4. ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว

แผนอลูมิเนียมลายไม ตรา DB ขนาด 2 นิ้ว 

รหัสสินคา DB 810-2 อลูมิเนียมลายไมประดูทอง

รหัสสินคา DB 814-2 อลูมิเนียมลายไมสักทอง

รหัสสินคา DB 816-2 อลูมิเนียมลายไมสักไทย

รหัสสินคา DB 818-2 อลูมิเนียมลายไมพะยูง

12 of 17

http://www.dobesttrading.com/s0113/index.php?pgid=0081


ความกวาง 2 น้ิว
ความยาว 6 เมตร
ความหนา 1 มิล 6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

Brand D-Glass

แผนดีกลาส D-Glass

Description

กันสาดดีกลาส หรือ หลังคาดีกลาส

     กันสาดดีกลาส (D-GLAS) เปนกันสาดโปรงแสง และ ดีกลาส แมกซ (D-
GLAS MAX) เปนกันสาดทึบแสง ที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced
Polyester) เปนวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิเ์ฉพาะแอมเพิลไลทประเทศ
ออสเตรเลีย กันสาดดีกลาสใหแสงธรรมชาติสองผานเขาสูภายในบานหรือ
อาคาร และ กันสาดดีกลาส แม็กซ เนนใหรมเงาแกบริเวณตางๆ ของบาน
พรอมออกแบบแผนใหสามารถลดความลาดเอียงนองสุด ปองกันการรั่วซึม
ใหความทันสมัยเรียบหรู และแข็แรง สามารถตอบโจทยทุกฟงกชั่น และดีไซน
ของกันสาดไดอยางลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหนาบาน โรง
จอดรถ หลังคาคลุมสระวายน้ําหรือสวนอื่นๆ ที่ตองการความสวยงามทันสมัย

คุณประโยชนของกันสาดดีกลาส

ติดตั้งงายดวยระบบ Standing-Seam ที่ปองกันการรั่วซึม 100%
สะทอนความรอนไดดีที่สุดในกลุมวัสดุหลังคาโปรงแสง
สีของแสงที่สองผานเปนสีธรรมชาติสบายตา
ใหความสวางและกระจายแสงอยางทั่วถึง
สรางรูปแบบที่ชวยใหบานดูทันสมัยปองกันรังสี UV ไดมากกวา 99 %

การเคลื่อนยายและเก็บรักษา
การเคลื่อนยาย

1. การเคลื่อนยายแผนกันสาดดีกลาสที่มีจํานวนมากขึ้นไปบนที่สูงหรือบน
หลังคา ควรใชคานกระจายน้ําหนักแบงระยะตามความยาวของแผน และใช
แถบผาใบยึดและรอง รับโดยรอบเพื่อปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการ
ยกหรือเคลื่อนยาย

2. การเคลื่อนยายกันสาดดีกลาสที่มีจํานวนนอยๆ ควรทําการเคลื่อนยายทีละ
แผน เพื่อปองกันการแตกหัก และการบิดงอของกันสาด

การเก็บรักษา                         

1. การเก็บรักษากันสาดดีกลาสใหมีความสมบูรณแบบเพื่อความพรอมกอน
นําไปใชงานน้ันควรเก็บไวในที่แหงเหนือพื้น มีหลังคาปองกันแสงแดด ฝน
และลม และควรมัดแผนกันสาดดีกลาส ดวยแถบผาใบรวมกันไวเปนมัด เพื่อ
ปองกันการเคลื่อนไหล และลมพัด

2. กรณีที่มัดแผนกันสาดดีกลาส เปยกน้ําหรือมีความชื้นมากๆ ควรแยกแผน
หลังคา โปรงแสง ออกทีละแผน เพื่อเช็ดทําความสะอาดผึ่งใหแหงกอนแลวจึง
คอยนํามามัดรวมกันอีกครั้ง
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Brand ProLite

แผนโปรไลท ProLite

Description

แผนหลังคาโปรงแสง โปรไลท มินิ

     โทนสีเดิมมี 11 สี ตามรสนิยมและลักษณะการใชงาน

ขนาดหนากวาง 1.03 เมตร
ความยาวมี 2 ขนาด คือ 6 เมตร และ 12 เมตร

     ผิวเรียบลื่น ลดปญหาการสะสมคราบสกปรกบนแผนหลังคาปกปองรังสี
UV (อุลตราไวโอเล็ต) ชั้นสูงสุดสําหรับคุณและบาน ระบบการติดตั้ง ประกอบ
ดวยยางรองกันน้ําคุณภาพสูง และสกรูที่รองรับการปองกันน้ํารั่วซึม ตลอด
อายุการใชงานของแผนหลังคาปกปองรังสียูวีสองชั้น ดวยเทคโนโลยีการ
จัดการรังสียูวี ภายในเน้ือแผนหลังคา UVAS(UV Absorber Stabilizer
Technology) ไดใชสาร NZA 18 ซึ่งเปนเทคโนโลยีลาสุด ของ Alzynite New
Zealand และปกปองชั้นนอกดวยเทคโนโลยีการเคลือบผิว UVIC (UV
Impeding Coating Technology) ซึ่งปกปองรังสียูวีไดมากกวา 99% อีกทั้งไมมี
การหลุดลอกตลอดอายุการใชงาน ทําใหแผนหลังคาโปรงแสง โปรไลท มินิ
คงความใสและสวยงามตลอดอายุการใชงาน มีผลทดสอบแสดงถึงผลิตภัณฑ
แผนหลังคาโปรงแสง โปรไลท มินิ ยังคงความใส  และรักษาระดับการสงผาน
ของแสง (Light Transmission)ไดตลอดอายุการใชงาน  รับประกันการรั่วซึม
ของน้ํานานถึง 20 ป 

ขอควรระวังการติดตัง้ใหถูกวิธี :ใหเอาดานที่มีตัวอักษรสกีนเลเซอร ขึ้น
ดานบน

แผนหลังคาโปรงแสง โปรไลท มินิ โทนสีใหมมี 6 สี เพิ่มความกลมกลืนให
กับบานมากขึ้น

ขนาดหนากวาง 1.03 เมตร 
ความยาวมี 2 ขนาด คือ 6 เมตร และ 12 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Brand D-LITE

แผนดีไลท D-Lite

Description

แผนหลังคาดีไลท -  กันสาดดีไลท

กันสาดดีไลท (D-LITE)  เปนกันสาดโปรงแสงผลิตจาก
GRP (Glass Reinforced Polyester) ซี่งเปนวัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิเ์ฉพาะจาก
แอมเพิลไลท ออสเตรเลีย มีใหเลือก 7 สี

กันสาดดีไลทใหแสงสวางธรรมชาติสองผานเขาสูภายในบาน หรืออาคาร
พรอมเพิ่มความสวยงามและทันสมัยในบริเวณที่ตองการเชน กันสาดหนาบาน
โรงจอดรถ กันสาดหลังบาน หรือสวนอื่นๆ ที่ตองการแสงสวาง        

ขอควรระวังการติดตัง้ใหถูกวิธี : ใหเอาดานทีม่ีตัวอักษรสกีนเลเซอร
ลงดานลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑกันสาดดีไลท

ความกวาง(ปดคลุม)           1.03 เมตร
ความยาวแผนมาตรฐาน6 และ 12เมตร
ความหนา1.2มม.ความสูงลอน    9 มม.
น้ําหนัก                      1,800กรัม/ตรม.
ระยะแปสูงสุดไมเกิน                75 ซม.
เชิงชาย                                  10ซม.
รัศมีดัดโคงตํ่ าสุด                    1 เมตร
ความลาดเอียงไมตํ่ ากวา          5 องศา
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Brand D'STRONG

แผนโพลีค่ารบอเนต แบบตัน เกล็ด
มุก/เรียบ

Description

รายละเอียดผลิตภัณฑ D’STRONG โพลีแ่ผนตัน

ความกวาง (ปดคลุม) 60 และ 80 ซม. และ 1.20 เมตร
ความหนา               2.7 มม. 
ความยาว 1 ลูก       40 เมตร
ความยาวมาตราฐานไมจํากัด  
น้ําหนัก           3.24กก./ตรม. 
ความลาดเอียง10 องศาขึ้นไป

Brand D'STRONG

แผนโพลีค่ารบอเนต แบบลูกฟูก

Description

แผนหลังคา - กันสาด โพลีค่ารบอเนต ชนิดลูกฟูก
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     แผนโพลีคารบอเนต (ลูกฟูก)  ยี่หอ D’Strong  ดีสตรอง  แผนโพลี
คารบอเนต เปนนวัตกรรมใหมของการผลิตเม็ดพลาสติกที่ทันสมัย และมี
คุณภาพ ผลิตมาจากการผลิตสารประกอบโพลีคารบอเนต (Makroblend®)
และพลาสติกผสมระหวางโพลีคารบอเนต ผสมกับ ABS (Bayblend®)  และ
Bisphenol-A(BPA) Polycarbonate+Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
(PC/ABS) (Bayblend®) เปนพลาสติกที่มีความโปรงใส และแข็งแรงสูง
ตานทานรอยขีดขวนไดดี จึงมักใชผลิตภัณฑประเภทน้ี แทนแกวหรือกระจก
เพราะทนความรอน ความเหนียวและความคงรูปที่ดี ไมเปนวัสดุเชื้อไฟ ติดตั้ง
งาย มีความยืดหยุนสูง ดัดโคงได ใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งภายนอก
อาคาร และภายในอาคาร

คุณสมบัติของแผนโพลีค่ารบอเนต

1. น้ําหนักเบา คงทน ไมแตกหักงาย ทนตอสภาวะแวดลอมตางๆไดดี

2. มีความแข็งแรงมากกวากระจกถึง 250 เทา แข็งแรงกวาแผนอะครีลิคถึง 20
เทา

3. เคลือบดวยสารปองกันรังสี UV จึงสามารถสะทอนรังสีความรอนไดเกือบ
100%

4. แผนโพลี่คารบอเนต สามารถดัดงอโคงไดโดยไมตองใชความรอน (ดัดได
ตามโครงสรางหนางาน)

5. ทนตอสภาพอากาศอุณหภูมิทั่วไป ไมบิดคดงอเปลี่ยนรูป

6. แผนโพลี่คารบอเนต สามารถทนตออุณหภูมิอยูไดตั้งแต -20 องศา ถึง 120
องศา

7. มีความยืดหยุนดี ไมหดตัวหรือฉีกขาดงาย

8. แผนโพลี่คารบอเนต สามารถดัดโคงได 150 เทาของความหนา

9. สามารถติดตั้งไดงายสะดวก และรวดเร็ว ไมเปลืองโครงสราง

10. แผนโพลี่คารบอเนต โปรงแสง สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได
ชัดเจน

11. ชวยปองกัน ลดเสียงรบกวน จากสภาพแวดลอมตางๆไดดี เชน ฝนที่ตก
กระทบแผนวัสดุ

12. แผนโพลี่คารบอเนต สามารถปองกันและเปนฉนวนไมสื่อเหน่ียวนําไฟฟา
หรือฟาผาจากธรรมชาติ

13. แผนโพลี่คารบอเนต ชวยประหยัดและลดการใชพลังงานไฟฟา ใหแสง
สวางธรรมชาติไดดี

14. สามารติดตั้งกับโครงสรางวัสดุประเภทตางๆได เชนโครงสราง
เหล็ก,อลูมิเนียม,สแตนเลสไม ฯลฯ

15. มีวัสดุและอุปกรณรองรับการทํางาน หาเปลี่ยนซอมแซมไดงาย

16. อายุการใชงานของวัสดุไดนาน 5 ปขึ้นไปมีการทดสอบตามกระบวนการ
ผลิตดวยเทคโนโลยีตางๆ ไดมาตรฐานสากล

17. มีการตรวจสอบรับประกันวัสดุการใชงาน

ขอเสียของการนําวัสดุแผนโพลีคารบอเนตมาใช

1. ยอยสลายตามธรรมชาติไมได

2. ความตานทานการขูดขีดตํ่า

3. ไมทนไฟ เมื่อเกิดการเผาไหมของไฟ

4. หากติดตั้งไมดีหรือน้ําสามารถเขาได อาจเกิดเปนคราบเชื้อรา

บริการจัดสงฟรี   ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และตางจังหวัด

ติดตอฝายขาย : โทร. 02-987-8835-7 ตอ 0 (คุณอาย) , 089-477-3342 (คุณ
นุย) 

สงฟรี ในเขตพื้นที่ สาขาลําลูกกา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
อยุธยา,อางทอง,สระบุรี ลพบุรี,สุพรรณบุรี,ปราจีนบุรี,สระแกว,ฉะเชิงเทรา

ในเขตพื้นที่พระราม 5 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,ราชบุรี หัว
หิน,เพชรบุรี,กาญจนบุรี

ในเขตพื้นที่พัทยา พัทยา,ชลบุรี,ระยอง,ศรีราชา,จันทบุรี,ตราด
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ในเขตพื้นที่โคราช ขอนแกน,อุดรธานี,บุรีรัมยปาก
ชอง,โคราช,ชัยภูมิ,สุรินทร,มหาสารคาม,กาฬสินธุ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โทร 044-372 045
โทร 044-372 046
แฟกซ 02-496 2160
อีเมล dobestlk@gmail.com
เว็บไซต www.dobesttrading.com

บริษทั โพลี ่กรุป (โคราช) จํากัด @จัดสงในพื้นทีจ่ังหวัดเลย
291/17-18 หมู 5, ถนนมิตรภาพ, ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา, 30310

ติดตอคุณนวลจิรา 081-559 4558
ติดตอคุณนวลจิรา 081-559 4984

บริษทั โพลี่ กรุป (โคราช) จํากัด @จัดสงในพื้นที่จังหวัดเลย
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