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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่
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@kingkitchen_th

02-542-0555

4289 6395

วงกบไม้สังเคราะห์ซับเฟรม
มี 2 แบบ ขอบเรี ย บ / ขอบหลุ ย ส์

ขอบเรียบ

วงกบไม้สังเคราะห์

6 cm.
4 cm.

5.5 cm.

ซับเฟรม

ปรับขยายไดถึง 5 นิ้ว

สีขาว

สีโอ๊คดํา

ขอบหลุยส์

ขนาด
เซนติเมตร

6 cm.
4 cm.

7.5 cm.

(cm.)

ปรับขยายไดถึง 5 นิ้ว

70x200
80x200
90x200

*สินค้ามีทัง
� ขอบเรียบ และขอบหลุยส์

วงกบไม้สังเคราะห์มีซับเฟรม

“วงกบ ไม้สังเคราะห์
แบบมีซับเฟรม”
้

ใหม่ ระบบ Click lock ไม่ต้องตอกตะปูหรือยิงน็อต
แข็งแรง ทนทาน รับนํ้าหนัก
ประตูได้ถึง 50 Kg.
กันนํ้า กันปลวก 100%
ไม่ผุไม่โก่งตัว
ติดตั้งง่าย
สามารถขยายได้ถึง 5 นิ้ว

สีขาว สีโอ๊คดํา

Siam House & Home Co.,Ltd. (Head ofﬁce & Showroom)
365 Soi Chalongkrung 55, Chalongkrung Rd., Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok 10560 Thailand, www.siamhouse.co.th

วงกบไม้สังเคราะห์ และยูพีวีซีโฟม
สํ า หรั บ ประตู ห นา 35 mm

สีขาว สีโอ๊คดํา

วงกบไม้สังเคราะห์

วงกบไม้สังเคราะห์

ขนาด
เซนติเมตร

6 cm.
4 cm.

3.5 cm.

(cm.)

70x180
70x200
80x200
90x200

10 cm.

สีขาว

วงกบยูพีวีซีโฟม

สีโอ๊คดํา

วงกบยูพีวีซีโฟม

สีเทา

ขนาด
เซนติเมตร
(cm.)

70x200
80x200
90x200

*วงกบยูพีวีซีโฟม มีทัง
� ลาย B1 และ บี2

ลาย B1

ลาย B2

วงกบไม้สังเคราะห์

“วงกบ ไม้สังเคราะห์”
้

แข็งแรง ทนทาน รองรับการใช้งานประตูทุกชนิด
ลดการใช้งานวงกบไม้จริง หมดปัญหาเรื่องปลวก
แข็งแรง ทนทาน รับนํ้าหนัก
ประตูได้ถึง 50 Kg.
กันนํ้า กันปลวก 100%
ไม่ผุไม่โก่งตัว
ติดตั้งง่าย
ติดตั้งแบบแห้ง

สีขาว

ติดตั้งแบบเปียก

สีโอ๊คดํา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand

@kingkitchen_th

02-542-0555

วงกบโพลีไวนิล
สํ า หรั บ ประตู ห นา 30 mm

3.5 cm.
3.5 cm.

4 cm.

10 cm.

วงกบโพลีไวนิล

สีขาว

ขนาด : เซนติเมตร (cm.)
70x180

70x200

วงกบโพลีไวนิล

“วงกบ โพลีไวนิล”

ใส่ใจในดีไซน์ เพิ่ มความโค้งมน สวยงาม
แข็งแรง ทนทาน รับนํ้าหนัก
ประตูได้ถึง 50 Kg.
กันนํ้า กันปลวก 100%
ไม่ผุไม่โก่งตัว
ติดตั้งง่าย
ติดตั้งแบบแห้ง

สีขาว

ติดตั้งแบบเปียก

*เหมาะสําหรับใช้กับประตู KING GOLD SERIES

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand

@kingkitchen_th

02-542-0555

80x200

KING DOOR

GOLD SERIES ประตูสําเร็จรูป ตรา คิงส์
ประตู KING GOLD SERIES

“ประตู KING GOLD SERIES
มีให้เลือกถึง 8 แบบ“
เคลือบผิวด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี
ทําความสะอาดง่าย
โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
แข็งแรงด้วยการขึ้นรูปหน้าบาน
ในครั้งเดียว
เสริมด้วย Liner เพิ่ มความ
แข็งแรง ในการติดตั้ง

เหตุผลที่ทําให้คุณต้องเลือก

KING DOOR GOLD SERIES
แข็งแรง

เสริมด้วย LINER

้ รูป
ด้วยการ ขึน

“เคลือบผิว”

หน้าบานในครั้งเดียว
ไร้รอยต่อ

ด้วยระบบ นาโนเทคโนโลยี

่ มแบบ
การเชือ
“Ultrasonic Machine”

ทําความสะอาดง่าย

สวยงาม

ทนทาน

เสริมความ แข็งแกร่ง ด้วย

้ เมือ
่ ใช้คู่กับวงกบประตู Poly Vinyl Foam ตรา KING
หมายเหตุ : เพิ่ มความแข็งแรงและทนทานยิ่งขึน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand

@kingkitchen_th

02-542-0555

เพิ่ มความ แข็งแรง

ในการติดตั้ง

KING DOOR

GOLD SERIES ประตูสําเร็จรูป ตรา คิงส์
มีให้เลือกถึง 8 แบบ

KG-1

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

KG-2

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

*เสริมแผ่น PS-BOARD

KG-6

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

KG-7

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

KG-3

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

*เสริมแผ่น PS-BORAD

KG-8

70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand

KG-5

70 x 180 CM.
70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

@kingkitchen_th

02-542-0555

KG-10

70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

KING POLYVINYL
ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยลามิ เ นต

โครงสร้างผลิตจาก POLYVINYL FOAM
แข็งแกร่ง ทนทานหนาถึง 3 mm
ปิดผิวด้วยแผ่นฟิล์ม HIGH PRESSURE
LAMINATED ลายไม้ให้ความสวยงาม
ขอบข้างหนา 25 mm สามารถปรับแต่ง
ตามความเหมาะสมได้ถึง 5 mm
เคลือบ UV COATING ทําความสะอาดง่าย
ช่วยชะลอการเปลี่ยนสี ยืดอายุการใช้งาน

ประตู โ พลี ไ วนิ ล

ขนาด : 80 x 200 CM.

ปิดผิวลามิเนต

P1 นํ้าตาลอ่อน

P2 นํ้าตาลเข้ม

P3 งาช้าง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand
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02-542-0555

P4 ไวท์โอ๊ค

KING UPVC DOOR
ประตู ยู พี วี ซี

ใหม่

ประตูยูพีวีซีคิงส์

“ผิวสัมผัสให้ความรู้สึก
เหมือนไม้จริง“
ปิดผิวด้วย UPVC ลายไม้
ให้สัมผัสเหมือนไม้จริง
โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
ทําความสะอาดง่าย
ประตูเหมาะสําหรับใช้งาน
ภายใน

ขนาดประตูให้เลือก

70 x 200 CM.
80 x 200 CM.

ประตู ยู พี วี ซี
สีใหม่

สีใหม่

ลายไม้เบจ

ลายไม้เทา

ลายไม้ขาว

ลายไม้นํ้าตาล

ลายไม้แดง

มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาด : 70 x 200 CM.
ตามความต้องการของลูกค้า

ขนาด : 80 x 200 CM.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

KingKitchen Thailand

@kingkitchen_th

02-542-0555

ลายไม้โอ๊คดํา

