
                ชดุบานประต ูพีวีซี อยา่งหนา
                           ตรา   TOP

           บานประตูพวีีซี ตราท็อป ท าดว้ยพวีีซี เกรดA ข้ึนรูปท ัง้บานอย่างหนา มาตราฐานอตุสาหกรรม เคลอืบเงาน ้ายายูวี 
ขนาดมาตราฐาน : 70x180  70x200  80x180  80x200  ส ัง่ตดัตามขนาดได ้

T2 สีครมี 
บานเรยีบ      

T2 สีเทา 
บานเรยีบ      

T2 สีสักเหลอืง 
บานเรยีบ      

T2 สีฟๅ า 
บานเรยีบ      

T2 สีขาว 
บานเรยีบ      

T3 สีครมี 
ชไองลม 1/4     

T3 สีเทา 
ชไองลม 1/4       

T3 สีสักเหลอืง 
ชไองลม 1/4     

T3 สีฟๅ า 
ชไองลม 1/4      

T3 สีขาว 
ชไองลม 1/4      

T4 สีครมี 
เกลใดครึไงบาน     

T4 สีเทา 
เกลใดครึไงบาน       

T4 สีสักเหลอืง 
เกลใดครึไงบาน       

T4 สีฟๅ า 
เกลใดครึไงบาน       

T4 สีขาว 
เกลใดครึไงบาน       



                ชดุบานประต ูพีวีซี อยา่งหนา
                           ตรา   TOP

           บานประตูพวีีซี ตราท็อป ท าดว้ยพวีีซี เกรดA ข้ึนรูปท ัง้บานอย่างหนา มาตราฐานอตุสาหกรรม เคลอืบเงาน ้ายายูวี 
ขนาดมาตราฐาน : 70x180  70x200  80x180  80x200  ส ัง่ตดัตามขนาดได ้

T5 สีครมี 
เกลใดครีไงบาน 2 ตอน      

T5 สีเทา 
เกลใดครีไงบาน 2 ตอน     

T5 สีสักเหลอืง 
เกลใดครีไงบาน 2 ตอน     

T5 สีฟๅ า 
เกลใดครีไงบาน 2 ตอน      

T5 สีขาว 
เกลใดครีไงบาน 2 ตอน      

T6 สีครมี 
เกลใดตลอดบาน      

T6 สีเทา 
เกลใดตลอดบาน      

T6 สีสักเหลอืง 
เกลใดตลอดบาน      

T6 สีฟๅ า 
เกลใดตลอดบาน      

T6 สีขาว 
เกลใดตลอดบาน      

T 7 สีครมี 
เกลใดขๅางตลอดบาน     

T 7 สีเทา 
เกลใดขๅางตลอดบาน      

T 7 สีสักเหลอืง 
เกลใดขๅางตลอดบาน      

T 7 สีฟๅ า 
เกลใดขๅางตลอดบาน      

T 7 สีขาว 
เกลใดขๅางตลอดบาน      



                ชดุบานประต ูพีวีซี อยา่งหนา
                           ตรา   TOP

           บานประตูพวีีซี ตราท็อป ท าดว้ยพวีีซี เกรดA ข้ึนรูปท ัง้บานอย่างหนา มาตราฐานอตุสาหกรรม เคลอืบเงาน ้ายายูวี 
ขนาดมาตราฐาน : 70x180  70x200  80x180  80x200  ส ัง่ตดัตามขนาดได ้

      T8 สีครมี 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T8 สีครมี 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T8 สีครมี 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T8 สีเทา 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

  T8 สีสักเหลอืง 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T8 สีฟๅ า 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T8 สีขาว 
เกลใดขๅางครีไงบาน 

      T9 สีครมี 
  เกลใดคูไครีไงบาน 

      T9 สีเทา 
  เกลใดคูไครีไงบาน 

  T9 สีสักเหลอืง 
  เกลใดคูไครีไงบาน 

      T9 สีฟๅ า 
  เกลใดคูไครีไงบาน 

      T9 สีขาว 
  เกลใดคูไครีไงบาน 

      T10 สีครมี 
เกลใดคูไ+เกลใดครีไง 

      T10 สีเทา 
เกลใดคูไ+เกลใดครีไง 

  T10 สีสักเหลอืง 
เกลใดคูไ+เกลใดครีไง 

      T10 สีฟๅ า 
เกลใดคูไ+เกลใดครีไง 

      T10 สีขาว 
เกลใดคูไ+เกลใดครีไง 



                ชดุบานประต ูพีวีซี อยา่งหนา
                           ตรา   TOP

           บานประตูพวีีซี ตราท็อป ท าดว้ยพวีีซี เกรดA ข้ึนรูปท ัง้บานอย่างหนา มาตราฐานอตุสาหกรรม เคลอืบเงาน ้ายายูวี 
ขนาดมาตราฐาน : 70x180  70x200  80x180  80x200  ส ัง่ตดัตามขนาดได ้

      T11 สีครมี 
  เกลใดคูไบน-ลไาง 

      T11 สีเทา 
  เกลใดคูไบน-ลไาง 

  T11 สีสักเหลอืง 
  เกลใดคูไบน-ลไาง 

      T11 สีฟๅ า 
  เกลใดคูไบน-ลไาง 

      T11 สีขาว 
  เกลใดคูไบน-ลไาง 

      T12 สีครมี 
เกลใดคูไตลอดบาน 

      T12 สีเทา 
เกลใดคูไตลอดบาน 

  T12 สีสักเหลอืง 
เกลใดคูไตลอดบาน 

      T12 สีฟๅ า 
เกลใดคูไตลอดบาน 

      T12 สีขาว 
เกลใดคูไตลอดบาน 

      T13 สีครมี 
    เกลใด 3 ตอน 

      T13 สีเทา 
    เกลใด 3 ตอน 

  T13 สีสักเหลอืง 
    เกลใด 3 ตอน 

      T13 สีฟๅ า 
    เกลใด 3 ตอน 

      T13 สีขาว 
    เกลใด 3 ตอน 


