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GRATING-MANHOLE COMPANY 
แชนคอน แหลง่รวมตะแกรง-ฝาบอ่ 
#แชนคอน ศูนยร์วมตะแกรงระบายนํ้าสาํเร็จรูป มีหลากหลายวสัดุและแบบ ใหเ้ลือกมากท่ีสุดในโลก     
World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist 

 
 
สนใจเป็นตวัแทนจาํหน่าย  เจา้หน้าทฝ่ีายขาย  หรือตอ้งการขอ้มลูดา้นผลติภณัฑ์เพมิเตมิ กรุณาตดิตอ่ท ี 
Office Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6 , 02 4510780-1  
E-mail: MKT@CHANCON.CO.TH       Line id: @GratingThai 
 
Websites:    http://www.chancon.co.th   www.gratingthai.co.th    http://gratingthai.com      

         http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหลก็ฝาท่อ.com      
 
PO/Invoice Name to:  

1. บรษิทั แชนคอน จาํกดั   เลขที 199 ถนนทา่ขา้ม แขวงแสมดาํ  
เขตบางขุนเทยีน   กทม. 10150   < รหสัผูเ้สียภาษี  010 554 902 1705 >       

2. บรษิทั เกรตตงิไทย จาํกดั   เลขที 3 ซอยทา่ขา้ม28/2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดาํ 
เขตบางขุนเทยีน   กทม. 10150   < รหสัผูเ้สียภาษี  010 555 712 9153 > 
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CHANCON PROFILE / ผลติภัณฑข์องบรษัิทแชนคอน 
บรษิทัแชนคอน ศนูยร์วมตะแกรงระบายนําสําเร็จรปู "มหีลากหลายวสัดแุละแบบ ใหเ้ลอืกมาก
ทสีดุในโลก"   World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist 
 
Overflow Grating แผน่ตะแกรง ฝาเกรตตงิระบายนําลน้ พนืทางเดนิยกระดบั 
1. PP GRATING ตะแกรงพลาสตกิสาํเร็จรปู ชนดิแข็งแรงเหนยีวพเิศษ 
ตะแกรงพลาสตกิสทิธบิตัร ProlyPropylene (PP)  ม ี2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. นําหนัก
เบา รับแรงไดด้สํีาหรับใหค้นเดนิผา่น ราคาถกูกวา่เหล็ก เหมาะสําหรับใชใ้นทรีม่ งานจัดสวน ทางเดนิบอ่ปลา
คารฟ์ คอนโดมเินยีม หมูบ่า้นจัดสรร รอบโรงงาน 

  ตะแกรงพลาสตคิ 25x100 และ 30x100cm. ขนาดชอ่ง 15x30mm. สงู 30mm. สเีทา
 

  มจีดุเชอืมตอ่ระหวา่งแผน่ 

 
 
2. HDG. STEEL GRATING  ตะแกรงเหล็กเชอืมชุบกลัวาไนซส์าํเร็จรปู 
เป็นตะแกรงเหล็กชบุ Hot Dip Galvanized ผลติจากเหล็กแผน่ นํามาเชอืมเขา้กนัดว้ยระบบ CO2 โดยหุน่ยนต ์
ทําใหเ้นอืเหล็กหลอมกนัสนทิกวา่เชอืมดว้ยแรงงานคน แลว้นําไปชบุ HDGหนา 75 ไมครอน ขอ้ดคีอืรับแรงไดส้งู
กวา่วสัดทุกุชนดิ  สว่นขอ้เสยีคอืเป็นสนมิได ้และมโีอกาสถกูขโมย ขนาด 25x100cm. และ 30x100cm. 

 ตะแกรงเหล็กเชอืมชบุกนัสนมิ   ตะแกรงขนับนัไดทางเดนิ  มปีีกขา้ง กรณีไมทํ่าบา่ตัว L รับ

 
 
3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรง
รางระบายนําสแตนเลสสาํเร็จรปู ฝาเกรตตงิสแตนเลสฟลอรเ์ดรน 
ตะแกรงสแตนเลสระบายนําสําเร็จรูป มชีอ่งรหูลายแบบ/ขนาด ดโูมเดริน์ แปลกใหมไ่มซ่าํใคร ผลติจากสเตนเลส
แท ้เกรด SUS304 จงึมันใจไดว้า่ปลอดสนมิตลอดอายกุารใชง้าน สามารถรับนําหนักคนเดนิผา่นได ้ออกแบบให ้
ใชง้านในพนืท ีระเบยีงคอนโด ทางเทา้ หอ้งนํา หอ้งครัว เหมาะสําหรับการใชใ้นพนืทเีปียก และ ตอ้งการกนั
แมลงสาป หนู หรอืสตัวเ์ลอืยคลานตา่ง 
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4. FRP FiberGlass GRATING  ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊สเสรมิแรงผสมเรซนิ 
"ตะแกรง FRP" ใชท้ดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลมูเินยีม ผลติจากเสน้ใยไฟเบอรผ์สมเรซนิ นําหนักเบา รับแรง
ไดส้งู ทนสารเคม ีไมเ่ป็นสนมิ ทนUV แสงแดด ไมแ่ตกผกุรอ่น ขโมยไมต่อ้งการ บํารุงรักษางา่ย อายกุารใชง้าน 
50-100 ปี เป็นวัสดทุางเลอืกใหม ่เลอืกสใีหเ้ขา้กบัพนืไดต้ามตอ้งการ แผน่มาตรฐานขนาดใหญ ่1.5x4M. เหมาะ
ทําแผน่พนืยกระดบั หรอืสามารถสงัไดท้กุขนาดตามทลีกูคา้ตอ้งการได ้ รับประกนั 3-5 ปี 

    มสีต๊อค พรอ้มสง่ทนัท ี   การตัดตะแกรง FRP งา่ย เร็ว 
 

   ตะแกรง ปิดขอบ 4 ดา้นครบ   ตะแกรงไมปิ่ดขอบหลังการตัด

 
 
5. Swimming Overflow Drainage Grating ตะแกรงนําลน้รอบสระวา่ยนํา 
ตะแกรงนําลน้รอบขอบสระวา่ยนํา ABS  ชนดิ 2 แกน ใชก้บัสระรปูทรงโคง้ได ้ม ี2 ขนาดมาตรฐานกวา้ง 25cm. 
และ 30 cm.  ม ี2 เกรดคณุภาพใหเ้ลอืกใชง้าน  นําหนักเบา ไมเ่ป็นสนมิ ราคาถกูทสีดุ เหมาะสําหรับใชใ้นทรีม่ 
รอบสระวา่ยนํา บรเิวณทไีมม่รีถวงิผา่น 

ตะแกรงนําลน้รอบสระ ขนาด 25x100 and 30x100cm ม ี2 เกรดคณุภาพ บาง-หนา    ปรบัโคง้ใหเ้ขา้กบัรปูสระได ้

 
 
6. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดกัขยะคนัหนิขา้งฟตุบาท 
วสัดตุะแกรงผลติจากเหล็กหลอ่เหนยีว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพอืใชเ้ป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ 
ดกัใบไม ้คนัหนิ ดา้นขา้งรมิฟตุบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมทางหลวงชนบท 
และกทม. ขนาดมาตรฐานไดแ้ก ่10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm. 

   มาตรฐานกรมทาง เทศบาล ใชใ้นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง    ผลติจากเหล็กหลอ่เหนยีวหลอม  

 
 
7. FRP/Ductile Iron/Composite Big Tree Ring Guard Grating 
Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนตน้ไม ้ 
ใชสํ้าหรับงานตกแตง่ พรวนดนิใหด้แูลรดนําถงึรากแกว้ไดง้า่ย ทังยงัเป็นการป้องกนัรากแกว้กรณีมรีถวงิผา่นได ้
นยิมใชก้นัมากในงาน Land Garden Scape งานภมูสิถาปัตย ์มคีวามเหนยีวแข็งแรงทนทาน   
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8. Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel    
แผงระแนงบงัตาหนา้กากตะแกรงกนัชอ่งแสงไฟ กรองลม ระบายอากาศ 
แผงตะแกรงกนัชอ่งไฟกรองแสง ฉากแผน่ฝ้าเพดานผนังมา่น ระแนงบงัตาหนา้กากกรองชอ่งลม แผน่บานเกล็ดรู
ระบายอากาศ ครอบคลมุปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแตง่ประดบัอาคาร 

 
 
 
9. หนา้กากกนั แผน่กรองแสง แผน่โลหะฉลลุายตกแตง่ ตดัดว้ยเลเซอรข์นึ
รปู Laser Cutting perforated Metal Panel 
Aluminum Stainless Grating, Decorative Image Architectural Laser Cut Wall Panels, Facade Cladding 
perforated Laser Screen แผน่เกรตตงิเจาะร ูรางระบายนํา หนา้กากแผน่กนักรองแสง สงัทําปัมเจาะพับขนึรปู
เป็นลวดลายแบบพเิศษ ผลติจากสแตนเลส เหล็ก อลมูเินยีม  

    
 
 
10. Anti-Slip FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cap  
แผน่ปิดจมกูขอบมมุควิแผงครอบบนัไดกนัลนืไฟเบอรก์ลา๊ส ใชสํ้าหรับปิดคลมุแผน่
ขนับนัได ชว่ยป้องกนัการลนืไถลหกลม้ เสรมิความแข็งแรงและเพมิคณุคา่พนืบนัไดใ้หส้วยงาม 

 
 
11. Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor  
ตวัคลปิล็อคอปุกรณ์ยดึจบัแผงตะแกรงเหล็ก อลมูเินยีม แสตนเลส  
ตวัคลปิล็อคยดึแผน่ตะแกรง ม ี2 ประเภทวัสด ุทงัแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized 
Steel เนอืงจากถกูออกแบบมาใหใ้ชพ้นืทตีา่งกนั  
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Manhole Cover ฝาปิดบอ่ครอบทอ่พกั ฝาแมนโฮลรางระบายนํา 
12. FRP Manhole Cover  ฝาบอ่พกัไฟเบอรเ์สรมิแรงพรอ้มเฟรม 
ผลติจากวสัดไุฟเบอรเ์สรมิแรง FRP ไดม้าตรฐาน EN124 ไมเ่ป็นสนมิ รับแรงไดเ้หมอืนเหล็กหลอ่เหนยีว เลอืก
ไดต้งัแต ่2-40 ตนั สวยงามเขา้กบัธรรมชาต ิไมเ่ป็นทนียิมในตลาดรับซอืของเกา่ไมม่ปัีญหาโดนขโมย  

ฝาบอ่FRP  
รับแรง 2-40 ตัน 

 
 
13. Ductile Cast Iron Manhole Cover  ฝาปิดทอ่เหล็กหลอ่เหนยีว 
ผลติจากวสัดเุหล็กหลอ่เหนยีว(Ductile Cast Iron) ผลติตามมาตรฐาน EN124 มผีลทดสอบจากสถาบันรับรอง
คณุภาพในเมอืงไทย เลอืกไดห้ลายเกรดคณุภาพตงัแต ่2-40 ตนั มทีังรุ่นทมีบีานพับและตัวล็อคป้องกนัขโมย 
ตดิตงัและบํารงุรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชดุประกอบดว้ยตัวฝาพรอ้มเฟรม  

ฝาบอ่เหล็กหลอ่ พรอ้มเฟรม ดา้นหลงั
 

รับแรง 2-40ตัน ฝาบอ่สเีหลยีม

 
 
14. FRP Diamond Top Cover (Custom Made to Order for any size)  
ฝาปิดบอ่ครอบทอ่พกัไฟเบอรก์ลา๊ส ชนดิสงัตดัตามขนาดไดท้นัท ี 
เทคโนโลยใีหมล่า่สดุของฝาปิดบอ่พักระบายนําไฟเบอรก์ลา๊ส สงัผลติตัดไดท้กุขนาด (Tailor Made) รับสนิคา้
ไดท้นัทภีายใน 2-3 วนั นําหนักเบา ไมเ่ป็นสนมิผกุรอ่นตลอดอายกุารใชง้าน ตดิตงัสะดวก เปิดฝาบํารงุรักษางา่ย 
ออกแบบมาทดแทนแผน่ฝาเหล็กลายตนีเป็ด ฝาบอ่เหล็กหลอ่รุน่เดมิ 
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PegBoard กระดานเพ็กบอรด์    Robot Pipe Shelf เฟอรน์เิจอรช์นัวางทอ่  
 
15. Pegboards ฉากกนัแผน่กระดานเพ็กบอรด์แผงเหล็กเจาะรตูดิผนงั
กาํแพงแขวนเก็บอปุกรณ์เครอืงมอืชา่ง     Pegboard คอื แผน่กระดานเพ็กบอรด์แผงเหล็กเจาะ
รตูดิผนังกําแพงแขวนเก็บอปุกรณ์เครอืงมอืชา่ง ผลติจากวสัดอุลมูเินยีม เหล็ก ไมอ้ดัเกรดสง่ออก เป็นวสัดทุมีี
คณุภาพสงู แข็งแรงทนทาน ไมบ่ดิงอ สามารถนําไปจัดระเบยีบตกแตง่ของใชต้า่งๆในทกุๆหอ้งใหส้วยงาม เป็น
งานศลิปะตกแตง่บา้น คอนโด โรงงาน  

 

 
 
 
16. ขอ้ตอ่อลมูเินยีม สสีนมิดาํปดัทอง ไมต่า๊ปเกลยีว Rustic Golden Sign 
Color Aluminum Pipe Connectors    
Series A: Pipe Decor (ไปป์เดค๊คอร)์ เฟอรน์เิจอรช์นัวางทอ่เหล็กตดิผนัง ราวแขวน ฮกุเกยีวของ ฐานรองหงิ 
ฉากรับชนั แทน่วาง มอืจับประต ู::  Series B: Loft Shelves หงิชนัวางของสไตลล์อ๊ฟต ์เพมิแผน่หงิไม ้เป็นได ้
ทังราวแขวนเก็บและหงิชนัวางของตังโชว ์ 
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คําแนะนําในการตดัสนิใจซอืตะแกรงรางระบายนํา ทงั 5 ชนดิ 
Overflow Grating Selection Factors Recommendation 
 
        1. Price: ราคาเปรยีบเทยีบเฉลยีตอ่ตารางเมตร เรยีงลําดบัจากราคาถกูไปแพง ไดแ้ก ่พลาสตคิABS 
พลาสตกิPP เหล็กเชอืมชบุกนัสนมิ ไฟเบอรก์ลา๊ส และ สแตนเลส 
 
        2. Stardard Size: ขนาดของแผน่มาตรฐาน ตะแกรงพลาสตคิทัง ABS และ PP เหล็กแผน่เชอืม ตะแกรงส
แตนเลส ม ี2 ขนาดความกวา้ง 25x100cm. , 30x100cm. สว่น ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส FRP สามารถสงัตดัไดท้กุ
ขนาด จากแผน่มาตรฐานขนาด 1.5x4 เมตร 
 
        3. Application : คณุสมบตัขิองแตล่ะวสัดทุเีหมาะกบัแตล่ะพนืทใีชง้าน ตะแกรงพลาสตคิ เหมาะกบัพนืที
สมัผสัแชใ่นนําไดต้ลอดเวลาเหมาะใหค้นเดนิผา่น ตะแกรงเหล็กแข็งแรงกวา่แตเ่ป็นสนมิเหมาะใชไ้ดท้ังใหร้ถวงิ
ผา่นและคนเดนิ สว่นตะแกรง FRP และ Stainless สวย หรหูรา ทันสมยั ไรส้นมิ แข็งแรง ไมเ่ป็นสนมิ 
 
        4. Rusty Proof Problem: ความคงทน ไมเ่ป็นสนมิ ควรเลอืกใชต้ะแกรง Plastic FRP Stainless มี
คณุสมบตัไิมเ่ป็นสนมิ แชใ่นนํารอบบา้น รอบสระนํา ใชจ้ัดสวน วางกรวดหนิดา้นบนทําบอ่นําพไุดด้ ีชอ่งรเูล็ก คน
เดนิผา่นไมบ่าดคม ยงิชอ่งรูเล็กสามารถป้องกันแมลงสาบงสูตัวเ์ลอืยคลานได ้เชน่ ตะแกรงสแตนเลสชอ่งร ู9.5 
มม. 
 
        5. Chemical Resistance: ปัญหาสกึหรอกดักรอ่นจากสารเคม ีตะแกรงเหล็กไมม่คีณุสมบตัป้ิองการกดั
กรอ่นจากสารเคมทีังกรดและดา่ง ไมค่วรใชใ้นโรงงานผลติอาหาร เครอืงดมื หรอืพนืททีเีนน้ความสะอาดเป็น
พเิศษ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP ควรใชต้ะแกรง พลาสตคิ ไฟเบอรก์ลา๊ส หรอืสแตนเลส 
 
        6. Load Capacity: อัตราการรับนําหนัก มตีะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุฮอทดปิกลัวาไนซ ์เพยีงชนดิเดยีวที
ออกแบบมาใหรั้บแรงรถวงิผา่นได ้ทเีหลอืออกแบบใหค้นเดนิผา่นเทา่นัน 
 
        7. Production to delivery: ระยะเวลาการผลติและจัดสง่สนิคา้ภายในกวัีน ทกุสนิคา้มาตรฐานของบรษัิท 
มสีตอ๊คพรอ้มสง่ไดทั้นท ีสามารถสงัตดัไดก้รณีเป็น ตะแกรงไฟเบอรก์ลาส FRP และ ฝาทอ่สงัตดัพเิศษ FRP 
Top Cover 
 
        8. Weight: นําหนักของตัววสัด ุตะแกรงเหล็กมนํีาหนักมากทสีดุ สว่นตะแกรง Stainless FRP และ พลาส
ตคิมนํีาหนักเบากวา่ เชน่ ตะแกรงพลาสตคิPP หนัก 2.5 กก./แผน่ ถดัไปก็จะเป็นตะแกรงสแตนสเลส และ
ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส สว่นตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิ มนํีาหนักสดุในตัวเอง 
 
        9. Aesthetic and Design: ความสวยงาม สสีรรทมีใีหเ้ลอืกใชง้าน ตะแกรงพลาสตคิ PP FRP และ 
Stainless ดหูรูหราพรเีมยีม โดยเฉพาะตะแกรงพลาสตคิและไฟเบอรก์ลา๊ส มสีสีรรใหเ้ลอืกเพอืเขา้กบัพนืทหีนา้
งานไดอ้ยา่งลงตวั ออกแบบงานใหเ้ขา้กบัภมูสิถาปัตยไ์ดด้ ีสวยกวา่ทกุวสัด ุ
 
        10. Insulation: เป็นฉนวนไมนํ่าไฟฟ้าและสอืแมเ่หล็กรบกวน เฉพาะตะแกรง พลาสตกิPP กบั FRP มี
คณุสมบตัเิป็นฉนวน ไมเ่หนยีวนําไฟฟ้า เหมาะกบัหอ้ง Lab, X-RAY, MRI/CRT Room ในโรงพยาบาล หรอืใน
ระบบงานไฟฟ้า 
 
        11. Services Life: อายกุารใชง้าน คณุภาพของวสัดแุตล่ะประเภท เลอืกใชวั้สดปุระเภทใด ขนึอยูก่บัการ
ใชง้านในทรี่มหรอืกลางแดด และสมัผัสแชใ่นนําตลอดเวลา หรอืโดนสารเคมบีอ่ยเพยีงใด 
 
        12. Burglar Problem: ปัญหาเรอืงการสญูหายจากการลกัขโมย วสัด ุFRP และ PP/ABS ไมเ่ป็นทตีอ้งการ
ของขโมย เพราะไมม่รีาคาขายตอ่ในตลาดรับซอืของเกา่ 
 
        13. Product Warranty: การรับประกนัสนิคา้ รับประกนั 1-5 ปีขนึอยูก่บัวสัด ุและสภาวะความเปียกชนืใน
พนืท ีการรับแรงคนเดนิหรอืรถวงิผา่น สมัผสัความรอ้นและกรดดา่ง 
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งานตดิตงั Shower Modern Stainless Grating ทรีาง
ระบายนําในโครงการคอนโดมเินยีมระดบัไฮเอนดต์า่งๆ 
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH   

Line iD: @ChanCon   

Sales Contact : 061 647 0184 - 6   

No.      ราคาตะแกรงระบายนําแยกตามวสัด ุ ** ราคา บาท/เมตร/ชนิ
ลําดบั

ตะแกรงระบายนํ้ารอบสระว่ายนํ้า / ABS SwimmingPool Grating 25x100 30x100

1 ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type 550.- 650.-
(46 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 12.5mm. ร ุ่นมาตรฐาน, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

2 ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load 750.- 850.-
(38 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 15mm. ร ุ่นหนาพิเศษ, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงพลาสติคระบายนํ้าชนิดแขง็แรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating
3 ตะแกรงระบายนํ้าPP    สีเทา (สีปนูเปลือย Loft ) 650.- 650.-

( สิทธิบตัรเฉพาะ,  ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องร  ู15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)

4 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีดาํเงาพิเศษ  (Glossy Black) 800.- 800.-
5 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีผลิตพิเศษ (แดง นํ้าเงิน เหลือง ฯลฯ) 950.- 950.-

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผน่ตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงเหลก็แผน่เชื่อมสาํเรจ็รปูชุบกลัวาไนซก์นัสนิม HotDip Grating 

6 Steel Grating ช่องร  ู40x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 3mm 1,000 1,100

7 Steel Grating ช่องร  ู30x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 5mm 2,000 2,200

FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอรเ์สริมแรงทดแทนแสตนเลส   ตดัได้ทุกขนาด
8 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 25mm. แกนหนา 6.4mm. 1,750 2,100

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดาํ นํ้าเงิน, ทนสารเคมี สนิม)
9 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 38mm. แกนหนา 6.4mm. 2,750 3,300

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง  เทา  ทนสารเคมี สนิม)

Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 
ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสาํเรจ็รปู สแตนเลสฟลอรเ์ดรนเกรตติ้ง (เสริมคาน)

10x100cm 15x100cm
10 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Small 2,000 2,400

25x100cm 30x100cm
11 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Big Size 3,400 3,800

แผน่เกรตตงิตะแกรงระบายนํา ขนาดมาตรฐาน กวา้งxยาว (ซม.)  
ทกุตวัมสีตอ๊ค

พรอ้มสง่ !



วธิกีารเลอืกซอืตะแกรงระบายนํา  Grating Shopping Guidance Expert
วสัดตุะแกรง \ 
คณุสมบตั ิ

ขนาดที
มสีตอ๊ค

ระดบัราคา
 (บาท)

แชน่ําได ้
ไมเ่ป็นสนมิ

รถวงิ
ผา่นได?้

สงัตดั สงั
ทําพเิศษ

ความ
สวยงาม

รปูสนิคา้ สสีนั ความ
หรหูรา สวยงาม

1. ABS Plastic 

Grating ตะแกรง
พลาสตกิเอบเีอส

25x100cm.,  

30x100cm.     

สงู 2.5cm. 450 ‐700.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 150กก.

สงัทําและตดั
ปรับไมไ่ด ้ ใช ้
กบัสระโคง้ได ้

สขีาวครมี
เหมอืนใน
ทอ้งตลาด
ใชท้ัวไป

2. PP Platic Grating

 ตะแกรงราง
ระบายนํา
พลาสตกิพพีี

25x100cm.,  

30x100cm.    

สงู 3cm. 650 ‐ 950.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 200กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษ 
และนํามาวาง
ตอ่กนัได ้

สวยดดู ี
เหนยีวทน ไร ้
รอยตอ่ มี
เอกลัษณ์

3. Hdg. Steel 

Grating ตะแกรง
เหล็กแผน่เชอืม
ชุบกนัสนมิ

25x100cm.,  

30x100cm.  สงู
 2.5cm. หนา 3,

 5mm. 850‐2,000.‐

เหมาะใชใ้น
พนืทแีหง้      
รับนําหนักรถ
วงิผา่นได ้ 1.5 ‐ 25 ตนั

สงัผลติขนาด
พเิศษ ภายใน 

14‐21 วนั

เหล็กแผน่
เชอืม ชบุ
ฮอทดปิ สบี
รอนเ์งนิ

4. FRP Molded 

Grating ตะแกรง
ไฟเบอรก์ลา๊ส

150x400cm. 

สงู 2.5cm., 

3.8cm., 5cm. 1,600‐2,000

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 500กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษได ้
ภายใน 3 วนั

สวย ชอ่งรู
สเีหลยีม
จตรุัส มี
เอกลัษณ์

5. Stainless 304 

Grating ตะแกรงส
แตนเลสปมัเจาะรู

10, 15, 20, 25,

 30x100cm. สงู
 2.5cm. 2,000‐3,800

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 200กก.

สงัทําขนาด
ชอ่งร ูแบบ

พเิศษ  ภายใน 
 14 ‐ 21 วนั

หรหูรา สงา่
งาม เสรมิ
คณุคา่ทอียู่

 1. ตะแกรงพลาสตกิพพีเีกรตตงิ สทิธบิตัรเฉพาะ ไมม่ใีครเหมอืน แข็งแรง เหนยีวพเิศษ ชอ่งรเูล็ก กนัลนื ใชท้ดแทนตะแกรงรอบสระวา่ยนํารุน่เกา่ไดด้ ี

 2. ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส สงัตัดเป็นขนาดพเิศษไดภ้ายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม ่สวยงามดดู ีมเีอกลัษณ์ ทนแดด สารเคม ีใชท้ดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส 

 3. ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิ เลอืกวัสดเุกรดเอ ใชร้ะบบเชอืมหลอมเป็นเนอืเดยีวดว้ยระบบออโตเมตคิ CO2/MIG เคลอืบผวิกนัสนมิ 75 ไมครอน 

 4. ตะแกรงแสตนเลส 304 เลอืกวัสดหุนา 2มม. (หนาทสีดุในตลาด) เชอืมคานซพัพอรท์ดา้นลา่งหา่งทกุๆ 20 ซม. เพอืเสรมิความแข็งแกรง่ทัวแผน่
 5. ถา้ตอ้งการใหม้รีถวงิผา่นบนตะแกรง  เลอืกไดเ้พยีงวัสดเุดยีว คอืใช ้ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิเทา่นัน แตห่ากลกูคา้ตอ้งการเพยีงใชใ้นรอบบา้น  
หอ้งนํา ตลาดสด ทไีมม่รีถวงิผา่น  สามารถเลอืกตามงบประมาณและพนืทตีอ้งการใช ้

25x100, 30x100cm. H 3cm.

25x100, 30x100cm. H2.5cm.

25x100, 30x100cm. H 2.5cm.

150x400cm. H25,38,50mm.

5 sizes   H 2.5cm.



บริษทั แชนคอน จาํกดั   เลขท่ี 199   ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม. 10150     

Tel: 02 451 0780-1, 081 932 7894, 061 647 0184-6   Fax: 02 451 0786    < รหสัผูเ้สียภาษี  010-554-902-1705 >  

                                               E-mail: mkt@chancon.co.th       Line id: @ChanCon      www.CHANCON.co.th 
 

Line: @ChanCon

บริษทั แชนคอน จาํกดั / บริษทั เกรตติงไทย จํากดั  www.ChanCon.co.th  

(ซอยท่าขา้ม 21/1 ตรงขา้มเซ็นทรลัพระราม2  เขตบางขุนเทียน  ปากซอยมี HomePro, Big-C และ  Mc Donald)  

 

 

 
 

 
 
 

Order Instruction: คาํแนะนําในการสงัซือสนิคา้ เงือนไขการสง่สนิคา้ ขอใบเสนอราคา  
 

1. ราคาทนํีาเสนอทกุรายการตามใบเสนอราคา  เป็นราคารบัสนิคา้เองทคีลงัของบรษิทั ยงัไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพมิและคา่ขนสง่สนิคา้ (Price offered excluded VAT and Delivery) 

2. การขอใบเสนอราคา  ใหเ้ขา้เว็บไซท์   www.CHANCON.co.th  จากนนัเลือกสนิคา้ทตีอ้งการ

ขอราคา จะมใีบเสนอราคาขนึมาทหีน้าแรกเสมอ  ใหค้ลกิทใีบเสนอราคาหน้าเว็บไซท ์ เป็นการ 

Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File  เพือเซฟนํามาพมิพ์ในเครืองไดท้นัท ี

3. การขอดตูวัอยา่งหรือตดิตอ่สงัซือไดท้ ีบรษิทัแชนคอน โดยตรง(ไมม่สีาขาทอีนื) ตามทอียู:่ เลขท ี

199 ซอยทา่ขา้ม21/1 ถนนพระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150    

4. บรกิารสง่ฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบัยอดสงัซือ มากกวา่ 30,000 บาท    

หากยอดสงัซือตาํกวา่ ลูกคา้จะตอ้งประสานงานจดัเตรียมขนสง่มารบัสนิคา้ทบีรษิทั โดยตรง   หาก

ใหบ้รษิทัประสานงานและจดัเตรียมขนสง่พรอ้มคนยก จะมคีา่ใชจ้า่ย 2,000 บาท ตอ่รอบ 

5. กรณีชาํระเป็นเงนิสด ลูกคา้ตอ้งชาํระเงนิใหค้รบถว้นกอ่นเขา้รบัสนิคา้  โดยจา่ยเป็นเงนิสดทบีรษิทั 

หรือโอนผา่นบญัชีธนาคาร เชน่ SCB Easy Pay   แตห่ากจา่ยเป็นเช็ค จะตอ้งรอใหเ้ช็คเคลียร์

ผา่นเงนิโอนจากธนาคารโดยสมบรูณ์กอ่น จงึจะรบัสนิคา้ได ้ 

 
 

E‐Mail: mkt@chancon.co.th Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6
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Tel: 02‐451 0780‐1  Fax: 02‐451 0786
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