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ี วิ สแตนเลส Hairline รุน
้ อลูมเิ นียมสผ
บ ัวพืน
่ LT100.12HL ขนาด 4 นิว้ / 10 เซนฯ หนา 5 มิลฯ

บัวพื ้นอลูมิเนียม ALLOY รุ่น LT100.12HL บัวอลูมิเนียมสีผิวสแตน
เลส Hairline ผลิตด้ วยอลูมิเนียมคุณภาพผ่านขบวนการทําสีแบบ
Anodize Color

ให้ สีที่คงทนยาวนาน

บัวพื ้นอลูมิเนียม LT100.12HL ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
นิยมใช้ (สเปค)ในธนาคารออมสิน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
รวมถึงออฟฟิ ตสํานักงาน โรงพยาบาลที่ทนั สมัยตกแต่งสไตล์ Modern

อุปกรณ์ บัวอลูมเิ นียม ALLOY รุ่ น LT100.12HL มีดังนี ้
1.บัวฯขนาดความสูง 4 นิ ้วหรื อ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.00
2.ยาวปิ ดขอบอลูมิเนียม ยาว 2.80เมตร 3.00 เมตร
3.ตัวจบซ้ าย เป็ นอุปกรณ์ปิดหัวด้ านซ้ าย(เวลาหันหน้ าเข้ าผนังด้ านซ้ ายมือ)
4.ตัวจบซ้ าย เป็ นอุปกรณ์ปิดหัวด้ านซ้ าย(เวลาหันหน้ าเข้ าผนังด้ านซ้ ายมือ)
5.มุมนอก เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ สําหรับเหลี่ยมเสาหรื อเหลี่ยมผนังต่างๆ

บัวพืน้ อลูมเิ นียม LT100.12 HL เป็ นการนําบัวฯที่มีในสต๊ อก
ส่ งเข้ าโรงงานทําสี โดยขบวนการทําจะใช้ เครื่ องมือหนีบหัว
ท้ ายแล้ วปล่ อยกระแสไฟแรงสูงเพื่อให้ เกิดลายเส้ น แล้ ว
นําไปชุบด้ วยสารอะโนไดซ์ ซึ่งจากขบวนการผลิตที่เกิดจาก
การหนีบจะทําให้ บัวเสียไปด้ านละ 5 เซนฯหรื อ10 เซนฯต่ อ
เส้ น
***ระยะเวลาในการผลิต 15-30 วันนับจากได้ รับชําระมัดจํา
เท่ านัน้
***ยอดสั่งผลิตขัน้ ตํ่า 30000 บาทต่ อครั ง้
***กรณียอดสั่งผลิตไม่ ถงึ คิดค่ าล้ างบ่ อสี 3000 บาท/ครั ง้
ผู้จดั จําหน่าย : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อลูมิเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์ วิส 90/39 หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091 ID‐LINE : alloythailand@gmail.com / http://www.alloy‐thailand.com

http://www.houseidea.net
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้ อลูมเิ นียม Alloy D.I.Y
วิธก
ี ารติดตงบ
ั้ ัวพืน

1.วัดพื ้นที่เพื่อเตรี ยมสําหรับนําไปใช้ ตดั บัวพื ้นอลูมิเนียม
Trip : ในขันตอนนี
้
้สามารถวัดแล้ วจดใส่กระดาษได้

2.ตัดบัวพื ้นอลูมิเนียมตามขนาดที่วดั มาได้
Trip : อุปกรณ์ที่ใช้ ตดั จะใช้ แท่นตัด
อลูมิเนียมหรื อเครื่ องตัด 45 ก็ได้ แต่ใบเลื่อย
ควรเป็ นใบตัดอลูมิเนียมที่มีความถี่ไม่น้อย

อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือสําหรั บติดตัง้
1.เครื่ องตัด45องศาหรื อแท่นตัด

กว่า 100 ฟั นขึ ้นไปเพื่อความคมของเส้ นตัด

อลูมิเนียม
2.กาวตะปูพร้ อมเครื่ องยิงกาว
3.ตลับเมตรวัดระยะ

3.ยิงกาวตะปูบนหลัง

4.พุกพร้ อมสกรูเกลียวหัวเตปเปอร์ เบอร์ 4

บัวพื ้นอลูมิเนียม

หรื อ 5

กาวตะปูที่ใช้ ควรมีสว่ นผสมของ

5.แด็บขาวสําหรับเก็บรายละเอียดงาน

อะคริ ลคิ 100 % หรื อจะใช้ กาว PU
สําหรับติดตังอลู
้ มิเนียมคอมโพสิทก็
ได้

4.นําบัวพื ้นอลูมิเนียมไปติดตังบนตํ
้ าแหน่งของผนังที่เราวัดมาในขันตอนแรก
้
รอให้ กาวตะปูแห้ งแล้ วค่อยไล่ยดึ ด้ วยสกรูเกลียวตามตําแหน่งที่ต้องการ
หลังจากยึดแล้ วค่อยปิ ดด้ วยคิ ้วอลูมิเนียมหรื อยางสีเทา
Trip : หลังจากเช็ครายละเอียดแล้ วควรเก็บรายละเอียดหลังบัวด้ วยแด็บขาว
เพื่อความเรี ยบร้ อยของงาน
ผู้จดั จําหน่าย : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อลูมิเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์ วิส 90/39 หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091 ID‐LINE : alloythailand@gmail.com / http://www.alloy‐thailand.com

ห้ างหุ้นส่วน จํากัด อลูมิเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์ วสิ ( สํานักงานใหญ่ )
90/39 หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 02-199-0091 , 086-333-4553 , 061-419-8899
E-mail : alloythailand@gmail.com

ใบเสนอราคา
Quotation Price
Update :

เรียน
เรื่อง

1 เมษายน 2559

ลูกค้ าผู้มีอปุ การะคุณ
ขอเสนอราคาบัวพื ้นอลูมิเนียม alloy พร้ อมอุปกรณ์
ทางห้ างฯขอเสนอราคาบัวพื ้นอลูมิเนียมผิวสแตนเลส Hairline รุ่น LT100.12HL พร้ อมอุปกรณ์ตามรายละเอียดดังนี ้

ลําดับที่

รายละเอียด

ปริ มาณ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็ นเงิน

Item

Description

Quantity

Unite

Price @ Unite

Total Bath

1
2
3

บัวพื ้นอลูมิเนียมผิว Hairline LT100.12HL ขนาด 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร
ปิ ดขอบอลูมิเนียมHairline ยาว 2.80 เมตร
จบซ้ าย / จบขวา Stop End Left & Stop End Right Hairline
มุมนอก Skirting Conner Hairline

1
1
1

เส้ น
เส้ น
ตัว
ตัว

4

1

896.00
224.00
50.00
50.00

เงื่อนไขการชําระ / สั่งซือ้ / สั่งผลิต
1
สินค้ าสัง่ ผลิต มัดจําการผลิต 50 % ยอดคงเหลือชําระ(เงินโอน)เมื่อผลิตแล้ วเสร็จก่อนส่งสินค้ า
***บริษัทฯจะส่งเอกสารแจ้ งหนี ้/โทรแจ้ งเพื่อโอนชําระยอดคงเหลือ
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเช็คหรือเก็บเงินสดหน้ างานทุกกรณี
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พนักงานจัดส่งสินค้ าหรือพนักงานที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องเก็บเงินสดจากลูกค้ าไม่วา่ กรณีใดๆ
2
กรุณาสัง่ ผลิตสินค้ าล่วงหน้ า 15 - 30 วันทําการ
***เมื่อผลิตแล้ วเสร็จบริษัทฯจะทําการโทรแจ้ งเพื่อนัดส่งสินค้ าทันที
3
ยอด 10,000 บาทขึ ้นไปส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมลฑล
***กรณียอดสัง่ ซื ้อไม่ถึง 10,000 บาท บริษัทฯคิดค่าขนส่ง 800 บาทต่อเที่ยว
1. ราคาไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 %
รวมเป็ นเงิน (Total )
2. สงวนสิทธ์ ปรับราคาตามภาวะต้ นทุนทางการตลาดโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า

ส่วนลด( Discount )
3.ในขบวนการผลิตเป็ นการนําบัวในสต๊ อกไปล้ างสีแล้ วทําผิว Hairline ด้ วยไฟฟ้า
ชุบสารอะโนไดร์ ทาํ ให้ บัวเป็ นรอยที่เกิดจากสารอะโนไดร์ เข้ าไม่ ถึงจุดที่ใช้ เครื่ องมื ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %( Vat )
ยอดรวมสุทธิ (Total Net )
ทําให้ บัวฯเสียด้ านละ 5 เซนฯรวม 10 เซนฯต่ อ 1 เส้ น
.............................................
้ ( Puse Order )
ผู ้สั่งซือ
.............../.............../.............

Mr.sanya thapchana
Personal Quotation
Tel : 086-333-4553

896.00
224.00
50.00
50.00
-

-

