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รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. ) ( ) ( ) ( ุ ) g ( ุ ) g

XS-31 12 x 30.5 mm. 1.2 mm. 1.5 mm. 7.01
XS-32 12 x 30.5 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 12.45
XS-33 12 x 30.5 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 26.84

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XS-34 15 x 32 mm. 1.2 mm. 1.5 mm. 5.60XS 34 15 x 32 mm. 1.2 mm. 1.5 mm. 5.60
XS-35 15 x 32 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 10.00
XS-36 15 x 32 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 19.46

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XS-41 22 x 50.8 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 6.78
XS-42 22 x 50.8 mm. 2.3 mm. 2.5 mm. 12.18
XS-43 22 x 50.8 mm. 3.2 mm. 3.5 mm. 23.78

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XS-51 25 x 61 mm. 1.6 mm. 2.5 mm. 7.46
XS-52 25 x 61 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 12.87
XS-53 25 x 61 mm. 3.2 mm. 4.0 mm. 23.92
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รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. ) ( ) ( ) ( ุ ) g ( ุ ) g

XS-61 34 x 76.2 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 9.48
XS-62 34 x 76.2 mm. 3.2 mm. 4.0 mm. 17.60
XS-63 34 x 76.2 mm. 4.5 mm. 5.0 mm. 30.91

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟต)Kg. (5X10ฟต)Kg.Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XS-71 50 x 152.4 mm. 2.3 mm. 3.5 mm. 7.50
XS-72 50 x 152.4 mm. 3.2 mm. 4.0 mm. 11.90
XS-73 50 x 152.4 mm. 4.5 mm. 5.0 mm. 21.00

รหัสสนิคา้ ขนาดร ความหนา สนัตะแกรง ํ้ ั / ่ น้ําหนัก/แผน่รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ นําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

S-6 24 x 40.7 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 13.50
81.4 mm.

้รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

S-18 30 x 151 mm. 2.3 mm. 3.0 mm. 10.80

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. 61x244cm

Rib Lath ตะแกรงกา้งปลา 0.3 mm. - 61cm x 2.44m.

1.3 kg

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. 45 x 250 cm

ั ้FM 26 ตะแกรงกัน้จอ้ยท์ 0.4 mm. - 45x250 cm

3.0 kg
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รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.

CT1
60x 550 cm 2.5 x 5.0 0.60            0.60       5.00 

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.

CT3
60x 550 cm 4.0 x7.0 0.60            0.80       5.00 

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.

CT6
60x 650 cm 7.0 x 14.0 0.60            1.00       5.00 

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No SWM x LWM) mm (T) mm (W) mmModel No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.

No.22 8.6 x 20.0 mm. 0.6 mm. 0.6 mm. 91cmx1.83m

เหล็กรดีเย็น 1.15
No.22 8.6 x 20.0 mm. 0.6 mm. 0.6 mm. 70cmx2.50m

เหล็กชบุซงิค์ 2.70

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่

Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm.

No.23 12.7 x 25.4 mm. 0.6 mm. 0.6 mm. 91cmx1.83m

เหล็กชบุซงิค์ 0.95ุ
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รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่รหสสนคา ขนาดรู ความหนา สนตะแกรง นาหนก/แผน นาหนก/แผน
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XG-11 34 x 135.4 mm. 4.5 mm. 7.0 mm. 43.20
XG-12 34 x 135.4 mm. 6.0 mm. 7.0 mm. 57.60
XG-13 34 x 135.4 mm. 6.0 mm. 9.0 mm. 74.10

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

XG-21 36 x 101.6 mm. 4.5 mm. 7.0 mm. 40.80
XG-22 36 x 101.6 mm. 6.0 mm. 7.0 mm. 54.40
XG-23 36 x 101.6 mm. 6.0 mm. 9.0 mm. 70.00

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

G-1 23 x 122.0 mm. 3.2 mm. 7.0 mm. 43.30    

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

G-5 9.0 x 44.0 mm. 1.6 mm. 2.5 mm. 14.90    

รหัสสนิคา้ ขนาดรู ความหนา สนัตะแกรง น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
M d l N SWM LWM) (T) (W) ( 8ฟ ) ( 0ฟ )Model No. SWM x LWM) mm (T) mm. (W) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. 

G-10 15.0 x 50.0 mm. 1.6 mm. 5.0 mm. 24.80    
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รหัสสนิคา้ ความหนา น้ําหนัก/แผน่ น้ําหนัก/แผน่
Model No. (T) mm. (4X8ฟตุ)Kg. (5X10ฟตุ)Kg. ( ) ( ุ ) g ( ุ ) g

เหล็กดํา-ตนีไก่ 1.20              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 1.50              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 2.00              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 3.00              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 4.00              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 5.00              
เหล็กดํา-ตนีไก่ 6.00เหลกดา ตนไก 6.00              
อล-ูตนีไก่ 1.20              
อล-ูตนีไก่ 1.50              
อล-ูตนีไก่ 2.00              
อล-ูตนีไก่ 3.00              
อล-ูตนีไก่ 4.00              
อล-ูตนีไก่ 5.00              
เหล็กดํา ตนีเป็ด 1 20เหล็กดํา-ตนีเป็ด 1.20              
เหล็กดํา-ตนีเป็ด 1.50              
เหล็กดํา-ตนีเป็ด 2.00              
อล-ูตนีเป็ด-หลอ่ 1.20              
อล-ูตนีเป็ด-หลอ่ 1.50              
อล-ูตนีเป็ด-หลอ่ 2.00              
อล-ูตนีเป็ด-หลอ่ 3.00              
อล-ูตนีเป็ด-หลอ่ 4.50              
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