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น้ำหนักเบา

ไม้เมเป้ิล

ไม้สน

ไม้วอลนัทแดง

ไม้สัก

ไม้โอ๊ค

ไม้มะค่า

อลูมิเนียมลายไม้
ALUMINIUM WOOD

ไม้เชอร์ร่ี

ไม้โอ๊คทอง

ไม้แดง

ใหม่

ใหม่

ผิวลายไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ มีสีให้เลือกหลากหลาย ตอบรับทุกแบบบ้าน
แข็งแรงทนทาน หมดปัญหาเรื่องปลวก ทนความชื้น ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนานกว่าไม้จริง

สวย เด่น เป็นธรรมชาติ
✔ ทนแดด ทนฝน✔ สีสวย ไม่ซีด✔ อายุใช้งานยาวนาน✔



คุณสมบัติพิเศษ

ขนาด 2 นิ้ว และ 4นิ้ว
หน้ากว้างเท่ากันทุกเส้น
ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
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สวย
เหมือนไม้จริง

น้ำหนักเบา

ติดต้ังง่าย

ราคาถูก

ทนแดด ทนฝน

อายุการใช้งาน
ยาวนาน

ไม่เป็นสนิม

Laminate ฟิล์ม PVC ลงบนช้ินงานสำเร็จด้วยกาวชนิดพิเศษ
ไม่ทิ้งคราบกาว และไม่ทำให้ผิวอลูมิเนียมหลุดลอกเมื่อลอกออก
เพื่อป้องกันรอยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง ให้มั่นใจว่าอลูมิเนียมลายไม้
จะส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ 100%

เลือกใช้อลูมิเนียมน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำสีลายไม้ด้วยกระบวนการ Transfer film โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ลายไม้
ลงบนแผ่นฟิล์ม Polyester เพื่อที่จะได้ลายไม้ที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุด

ผสานเนื้อฟิล์มเข้ากับชิ้นอลูมิเนียม โดยการเคลือบฟิล์มทับชิ้นอลูมิเนียม
ด้วยความร้อนสูง เพื่อให้ตัวฟิล์มสีลายไม้ และชิ้นอลูมิเนียมติดแน่น
เป็นเน้ือเดียวกัน ทำให้สีลายไม้ติดทน มีอายุการใช้งานยาวนาน
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1.0mm

1.0mm

น้ำหนักเบา

สีสวย ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น
✔ ทนแดด ทนฝน✔ สีสวย ไม่ซีด✔ อายุใช้งานยาวนาน✔

อลูมิเนียมกล่อง
ALUMINIUM B0X

ผิวเรียบ
เหนือกว่าอลูมิเนียมกล่องตามท้องตลาด ด้วยอลูมิเนียมที่มีความหนาถึง 1 มิลลิเมตร

ไม่มีเส้นคั่นกลาง ผิวหน้าเรียบสวย ไม่เป็นคลื่น น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทนความชื้น ไม่เป็นสนิม
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Modern white gloss

Black gloss

Midnight gloss

ใหม่
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อลูมิเนียมกล่อง
ALUMINIUM B0X

ผิวพ่นทราย
นวัตกรรมใหม่ อลูมิเนียมกล่องผิวพ่นทราย ทนแรงขูดขีดได้มากกว่า ลดการเกาะของฝุ่นละออง

ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม

ผิวพ่นทรายใหม่

น้ำหนักเบา

สีสวย ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น
✔ ทนแดด ทนฝน✔ สีสวย ไม่ซีด✔ อายุใช้งานยาวนาน✔

Modern white matt

Black matt

Midnight matt
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โดดเด่น อย่างมีระดับ ความหรูหรา ในราคาประหยัด

พื้นผิวลวดลายสวยสมจริง ใช้ทดแทนหินอ่อนได้ น้ำหนักเบา

ติดตั้งง่าย สวยไม่ซ้ำกับอลูมิเนียมลายหินอ่อนเวโรน่าสโตน

เหมาะสำหรับงานตกแต่งท้ังภายในและภายนอก

ช่วยให้บ้านของคุณโดดเด่นกว่าใคร มีจำหน่ายที่นี่ที่เดียว

ALUMINIUM B0X
อลูมิเนียมกล่อง

น้ำหนักเบา

สีสวย ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น
✔ ทนแดด ทนฝน✔ สีสวย ไม่ซีด✔ อายุใช้งานยาวนาน✔

ลายหินอ่อนเวโรน่าสโตน
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หัวหมวก
M10

หัวเหลี่ยม
M10

ฝาปิดสเตนเลส
ฝาสเตนเลสแบบปิด ผลิตจากสเตนเลสเกรด 304 พสมพลาสติก
น้ำหนักเบา ปิดอลูมิเนียมได้สนิท ผิดเงาสวย น้ำไม่ซึง ไม่ขัง
สามารถเช่ือมติดกับท่อสเตนเลสได้

ฝาปิดพลาสติก
ฝาพลาสติดแบบปิด ผลิตจากพลาสติก PP เกรด A อย่างดี
ชนิดละเอียด เน้ือแน่น ทนความร้อนได้ดี ไม่กรอบ สวยเนียบ สีไม่ซีด
น้ำหนักเบา ขอบเล็ก กันน้ำ

ฝาครอบสเตนเลส
ฝาสเตนเลสแบบครอบ ผลิตจากสเตนเลสเกรด 304 ท้ังช้ิน
สามารถเช่ือมติดกับอลูมิเนียมลายไม้ได้ดี ครอบสวย ทนทาน
ไม่เป็นสนิม

อุปกรณ์เสริม

หัวหมวก
M6



CHARTERWAY INTERNATIONAL CO.,LTD.

WWW.CTW-INTER.COM

4/7-9 Moo 8 Rattanathibet Rd. Bangkasor, Maung. Ninthaburi 11000
TEL : 02-580-9866 FAX : 02-580-9864-5

แผนที่รวมเส้นทางทุกสาขา

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร : 02-580-9866 แฟกซ์ : 02-580-9864-5

SCAN NOW FOR ALL LOCATION


