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วัตถปุระสงคของบรษิทัฯ

 สงเสริมนโยบายของรัฐบาลเรื่องการประหยัดพลังงาน

 เพื่อรองรับความตองการในงานดีไซนสมัยใหม

 ใหความรเกี่ยวกับตัวสนิคากอนเขารับบริการ ใหความรูเกยวกบตวสนคากอนเขารบบรการ

 ใหความมั่นใจแกลูกคากอนการตัดสนิใจในการตกแตง

 ใหบริการที่รวดเร็วและประทับใจแกลูกคา

 ใหบริการหลังการขายเพื่อความมั่นใจของลกคา ใหบรการหลงการขายเพอความมนใจของลูกคา



รายละเอียดของบรษิทัฯ

 กอตั้งเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2546
 เปนตัวแทนจําหนายและรับประกันการ

    ติดตั้งฟลมกรองแสงทุกชนิด
 ดําเนินธรุกิจทางดานการตกแตงภายในดวย  

  ฟลมฝา, สติกเกอรสี และสติ๊กเกอรลวดลาย    
  ทุกชนิด

 บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฟลมกรองแสง 
    โดยผูเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยตรง



รายละเอียดของบรษิทัฯ

 เขารวมเปนสมาชิกของสมาคมฟลมกรองแสง
    ระดับนานาชาติ  IWFA ( INTERNATIONAL 
     WINDOW  FILM ASSOCIATION )  

ไ   ใ ั S l C t l ไดผานการสอบอบรมในหลักสูตร Solar Control   
Film Specialist. จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนหลักสูตร 

     ของผเชี่ยวชาญดานฟลมกรองแสงโดยเฉพาะ (เปน     ของผูเชยวชาญดานฟลมกรองแสงโดยเฉพาะ (เปน
     บริษัทของไทยรายแรกที่ไดผานการทดสอบ)



สนิคาและบริการ
 ฟลมกรองแสงกันความรอน   

    (Solar Control Window Films)
3M , Prosper, Johnson Window Film, 
Hi-Kool, Xtra-Cole, Master, SmartTec, 
LiteTec, Sunshield, etc.

 ฟลมนริภยัและฟลมกรองแสงนริภยั
    (Safety & Security Window Films)
3M Safety & Security Film, Prosper Safety Film, Johnson Safe Plus, 
Madico Safety Shield, LiteTec, etc.Madico Safety Shield, LiteTec, etc.



สนิคาและบริการ
 ฟลมฝา (Frosted Window Films)

3M F  3M#7725 i  3M#5525 3M Fasara, 3M#7725 series, 3M#5525 
series, KT series, ฟลมฝาขาวนม

 สติกเกอรทุกชนิด (Decorative Stickers)
3M, Macmark, Kodak, Fushuen, etc.

 งานตัดสติกเกอร ดวยเครือ่งตัดพเิศษ
Logo  ปายตัวอักษร  ลายเสนตางๆLogo , ปายตวอกษร , ลายเสนตางๆ



สนิคาและบริการ

งานตัดตัวอักษรและโลโกทุกชนิดดวย
เครือ่ง
    เลเซอร, CNC และ WaterJet 

 วัสดุอะคริลิก, ทองเหลือง, แสตนเลส, สังกะสี, 
 พลาสวูด, MDF, etc.

 งานปายกลองไฟ , ปายหนาราน , งานพิมพ 
Ink- Jet Indoor/Outdoor ทุกชนดิ

ตามแบบที่ลูกคาตองการ



จุดเดนที่ไดรบัความไววางใจ

 มีผลงานที่มีคณุภาพและสามารถ อางอิง
้ ไดรับความไววางใจจากบริษัทชั้นนํา   

     มากมาย ในการใชบริการ
่ ้ มีบริการที่รวดเร็ว ทันใจ เปนกันเองทั้ง

     ใน และนอกสถานที่
้ รับประกันการติดตั้งและตัวสินคา พรอม

     ทั้งบริการหลังการขาย



ผลงานตดิตั้งฟลมนิรภัย
บริษัท พี.ซี. แลนด จํากัด  บางใหญ สแควร
 งานติดตั้งฟลมนิรภัย 3M#S50NEAR400 และ  

อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 30
World Bank งานตดตงฟลมนรภย 3M#S50NEAR400 และ  

   3M#SCLARL400
 ขนาดพืน้ทีต่ิดตั้ง  ประมาณ 20,000 ตรฟ.

World Bank

 ระยะเวลาดําเนินงาน  45 วัน

 ติดตั้งฟลมนิรภัย 3M#Ultra 600 
   จํานวนพื้นที่ติดตั้ง 8,800 ตรฟ.

 สติกเกอรฝาตกแตง 3M 
   จํานวนพื้นที่ติดตั้ง 1,500 ตรฟ.

 ใชระยะเวลาในการติดตั้ง 30 วัน



ผลงานตดิตั้งฟลมนิรภัย
บริษัท ปริญสริ ิจํากัด(มหาชน) บานคุณสกล บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด

ิ ั้ ฟ  ิ ั 3M#Ul  600 งานตดตงฟลมนรภย 3M#Ultra 600
 พื้นที่ติดตั้ง 2500 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน 7 วัน ระยะเวลาดาเนนงาน 7 วน

 งานติดตัง้ฟลมนิรภัย LiteTec Safty 4 mil
 ิ ั้ โ ไฟ ส  ศ   50  ตดตงบนโคมไฟ เสนผานศูนยกลาง 50 ซม.
 ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน



ผลงานตดิตั้งฟลมกรองแสง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 ติดตั้งฟลมกรองแสงลดความรอนรอบอาคาร
ศูนยตอตานผูกอการรายสากล

 ตดตงฟลมกรองแสงลดความรอนรอบอาคาร
HiKool#R 90 HC
 จํานวนพืน้ที่ในการติดตั้ง 1,200 ตรฟ.

้ ใชเวลาทําการติดตั้ง 2 วัน

 ติดตั้งฟลมกรองแสงลดความรอนรอบอาคาร
HiKool#R 75 HC
้ ่ ้ จํานวนพนืทีในการติดตัง 200 ตรฟ.

 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ชม.



ผลงานตดิตั้งฟลมกรองแสง
บาน ร.ต.อ.ดร.เฉลมิ อยูบํารุงบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง ( ไทยแลนด) จํากัด

ิ ี้  ั้อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร ชัน 9
 งานติดตั้งฟลมกรองแสงใส 3M#PR70
 ขนาดพื้นที่ติดตั้ง  ประมาณ 300 ตรฟ

ติดตั้งฟลมกรองแสงใส 3M#PR70

 ขนาดพนทตดตง  ประมาณ 300 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน  3  ชั่วโมง

ติดตั้งฟลมฝานิรภัยลายกระดาษสา 3M#SH2PTYA
ขนาดพืน้ทีต่ิดตั้ง  ประมาณ 1,100 ตรฟ.
ระยะเวลาดําเนนิงาน  2 วัน



ผลงานตดิตั้งฟลมกรองแสง
บริษัทซนัฟูดส จํากัด

 ติดตั้งฟลมกรองแสง Hi-Kool#R 10 HC  ตดตงฟลมกรองแสง Hi Kool#R 10 HC 
 พื้นที่ตดิตั้ง 200 ตรฟ.
 ระยะเวลาในการติดตั้ง 3 

เทศบาลเมืองตาก
ิ ั้ ฟ 

   ชั่วโมง

 ติดตังฟลมกรองแสง Hi-Kool#R 75 HC 
รอบอาคาร 3 ชั้น
 ติดตั้งสติกเกอรฝา KT#005 ตัดลายเสน ตดตงสตกเกอรฝา KT#005 ตดลายเสน
 จํานวนพื้นที่ตดิตั้ง 6,000 ตรฟ.
 ระยะเวลาในการติดตั้ง 2 อาทิตย ระยะเวลาในการตดตง 2 อาทตย



ผลงานตดิตั้งฟลมกรองแสง

บ. สาลี่อุตสาหกรรม ( มหาชน ) จํากัด 
่

โครงการบานพักตากอากาศ ที่เกาะสมุย 
จ สราษฎรธานีคลองสี่ จ.

ปทมุธานี

จ.สุราษฎรธาน

 ติดตั้งฟลมกรองแสงลดความรอนรอบอาคาร
้

 ติดตั้งสตกิเกอรฝาตกแตง KT#005 
 ํ ื้ ี่ ิ ั้ 1 200 ฟ

 ติดตั้งสตกิเกอรฝาตกแตง KT#005
 ตกแตงพเิศษดวยการตัดลายเสนแนวตั้งและแนวนอน

 ํ ื้ ี่ใ ิ ั้ 2 140 

 จานวนพนทตดตง 1,200 ตรฟ.
 ติดตั้งฟลมกรองแสงลดความรอน 80% ทั้ง

โครงการ จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง ประมาณ 2,000 ตรฟ. จานวนพนทในการตดตง 2,140 
ตรฟ.

โครงการ จานวนพนทตดตง ประมาณ 2,000 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห



ผลงานตดิตั้งฟลมกรองแสง
สนามบนิสุวรรณภูมิ

ออฟฟศสายการบินไทยและอื่นๆ  อาคาร Central World ชัน้ 21,22 ถ.พระราม 1 
    ิ ั  ิ ็  ั ั  ํ ั  (  ) ๆ    บรษท กมเอง ตลาดหลกทรพย จากด ( มหาชน )

 ติดตั้งสติกเกอรฝาตกแตง 3M
 ตกแตงพิเศษดวยการตัดเสน ตกแตงพเศษดวยการตดเสน

   แบบ Barcode ในแนวนอน           
 จํานวนพื้นที่ตดิตั้ง 3,000 ตรฟ.

 ิ ั้ ฟ  ส  ตดตงฟลมกรองแสงลดความรอน
 ติดตั้งสตกิเกอรตกแตง
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้งกวา 5,000 ตรฟ. จานวนพนทตดตงกวา 5,000 ตรฟ.



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง ๆ
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ABAC บาง วชิราวุธวิทยาลัย ถนน ราชวิถี
นา

 ติดตั้งสตกิเกอรลายไมบนผนงัตู
ขนาดพืน้ที่ติดตั้ง  ประมาณ 105 ตารางฟุต   

 ติดตั้งสตกิเกอรฝา KT#050 พรอมตัดลายเสน

ุ
 ระยะเวลาดําเนินงาน  2 ชั่วโมง

 ขนาดพื้นที่ติดตั้ง  ประมาณ 2,500 ตารางฟตุ   
 ระยะเวลาดําเนินงาน  3 วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
 บริษัท เพียวริตี้เฮาส จํากัด 

ถ.บางนาตราด กม. 9
บริษัท โควยูฮะ-อีซูซุเซลส จํากัด 

สาขา รมเกลาสาขา รมเกลา

ิ ั ้ ิ ฝ ็ ี ี
 ติดตั้งสติกเกอรฝาตกแตง KT#050 
ใ   ป ั ไ ึ้ ติดตังสตกิเกอรฝาเกล็ด 3M สีเขียว

 ตกแตงลวดลายดวยรูปแบบวงกลม
   ออกแบบและตัดวงดวยคอมพิวเตอร

  ในสวนหอง ประชุมและบนไดทางขึน
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 2,500 ตรฟ.
 ระยะเวลาในการติดตั้ง  5  วัน   ออกแบบและตดวงดวยคอมพวเตอร

 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 750 ตรฟ.
 ระยะเวลาในการตดตง  5  วน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
อาคาร ศภุาลัย  พระราม 3

 บ  Till k  & Gibbi   จํากัด ชัน้ 20  26 
 อาคาร ฟนิกส ชั้น 6,14-18

ิ ั บ. Tilleke & Gibbins  จากด ชน 20 - 26 

้

 บริษทั DST International

 งานติดตั้งสติกเกอรฝา 3M
 ตกแตงดวยการตัดลายเสน ตามแบบ
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง  12 500 ตรฟ จานวนพนทตดตง  12,500 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน 30 วัน

 ติดตั้งฟลมฝา 3M พรอมตัดลายเสน 9 ซม.  เวน ซม.
 ติดตั้งฟลมฝา 3M พรอมตัดลายสามเหลี่ยม
 ติดตั้งสตกิเกอร 3M สีดําเงา พรอมตัดลายสามเหลี่ยม
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 15,000 ตรฟ.



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
Lachule Cosmetic 
ถนนรชัดาภิเษก

Column Tower
Long Table ชั้น 25

 ติดตั้งสตกิเกอรฝา KT#050 ตัดลายโลโก
 ติดตั้งบนกระจกใตราวบันไดและหนาประตูหอง 

้ ้

g

   ทุกชั้น รวม 7 ชั้น
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 40 ชุด

ํ ิ ั ระยะเวลาดําเนนการ 3 วัน

 ติดตั้งสีดาํตัดเอาลายหนังสอืออก ตดตงสดาตดเอาลายหนงสอออก
 ปดทึบดวยสติกเกอรฝาดานหลัง
 ติดตั้งเคานเตอร DJ บนกลองไฟ

โดยรอบ 
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 10 ตรม.



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 

  การเดน คลิฟ บีช รีสอรท  พัทยาใต
 Central World ชั้น 36

Hotel Service ของโรงแรมชั้นนําHotel Service ของโรงแรมชนนา
 ติดตั้งสติกเกอรฝาเรียบ 3M ตกแตงกั้นหอง
 ลักษณะเปนลายเสน แนวนอน  ขนาด 1”เวน 1”

้ ่   

 ลกษณะเปนลายเสน แนวนอน  ขนาด 1 เวน 1
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง ประมาณ 4,000 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  2 อาทิตย

 ติดตังฟลมฝา 3M ทีเคานเตอร หองอาหารของ
โรงแรม

 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 500 ตรฟ จานวนพนทตดตง 500 ตรฟ.
 ระยะเวลาในการติดตั้ง 1 วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
 อาคาร SCB. ถ. รชัโยธิน  

บมจ. ยนูลิิเวอร ( ประเทศไทย )
 อาคาร CRC All Season Place 
  ชั้น 37-38  ออฟฟศไมโครซอฟทู ( )

Logo Unilever ( Acrylic )      
   ตัดลายดวยเครื่องตัดพิเศษ ( Laser )

้

  ชน 37 38  ออฟฟศไมโครซอฟท

 ติดตั้งสติกเกอรฝาตกแตง 3M สฟีา
 ตกแตงพเิศษดวยการตัดลายวงกลม   

 ิ ดวยระบบคอมพิวเตอร  ติดตั้งฟลมฝาเกล็ด 3M พรอม  ตัดลาย ไมโครซอฟ
 จํานวนพื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 2,000  ตรฟ. 

ํ ิ ิ  ระยะเวลาดําเนิน  1  อาทิตย



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 

 Siam City Law Offices Limited.  อาคาร เกียรตินาคิน ชั้น 15
อาคาร Rajanakarn ชั้น 20

 ติดตั้งสติกเกอรฝาตกแตง KT#005 ตดตงสตกเกอรฝาตกแตง KT#005
 ตกแตงพเิศษดวยการตัดลายเสน
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง  860 ตรฟ. จานวนพนทตดตง  860 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน  2  วัน

ิ ั้ ิ ฝ  ติดตังสติกเกอรฝาตกแตงKT#005
 ตกแตงพเิศษดวยการตัดลายเสน
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 560 ตรฟ จานวนพนทตดตง 560 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน  1  วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
บริษัท รชิ สปอรต จํากัด  จุฬาลงกรณ 24

FitnessFirst หางเซ็นทรลัพลาซา แจงวัฒนะ
 งานตัดสติกเกอรฝา KT# 050

    ลาย CONVERSE พรอมโลโก
้ ่ ้ ขนาดพืน้ทีต่ิดตั้ง  128 ตรฟ.

 ระยะเวลาดําเนนิงาน  3 ชม.

 งานติดตั้งสติกเกอรฝา 3M ตัดชื่อประเทศตาง ๆ
 ขนาดพื้นที่ดําเนนิงานติดตั้งประมาณ 40 ตารางเมตร
 ระยะเวลาดําเนินงาน  3 วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง ๆ

MINE DESIGN & CREATOR CO.,LTD. โรงแรมจิม ลอรด  ถนนเพลินจิต

 งานติดตั้งสติกเกอรตัดเปนลายตนไม สีน้ําตาล 
 ระยะดําเนินงาน  ½ วัน งานตดิตั้งสติกเกอรตัดเปนลายคลื่นน้ํา สนี้ําเงนิ ระยะดาเนนงาน  ½ วน เงน

ระยะดําเนินงาน  ½ วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง ๆ

กองทัพอากาศดอนเมือง อาคาร DTAC ถนนศรนีครินทร

ิ ั้ ิ ฝ  ั

 ติดตั้งสติกเกอรฝา KT#005

 ตดตงสตกเกอรฝาตกแตงตดลายตามแบบ
 ขนาดพื้นที่ติดตั้งประมาณ 689 ตรฟ.
 ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน  ตดตงสตกเกอรฝา KT#005

 ตัดลายตามแบบ
 ขนาดพื้นที่ติดตั้ง 504 ตรฟ.

 ระยะเวลาดาเนนงาน 1 วน

 ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
ธนาคารนครหลวงไทย ในเขต

ป ิ
 อาคาร อับดุลลาฮิม ชั้น 10  ถ.พระราม 4

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 ติดตั้งสตกิเกอรฝา 3M ตดัลายเสนแนวนอน ตดตงสตกเกอรฝา 3M ตดลายเสนแนวนอน
 ติดตั้งสตกิเกอรฝากระดาษสา 2 ชั้น 
 จํานวนพืน้ทีต่ิดตั้ง 500 ตรฟ.

 ติดตั้งสตกิเกอรฝาตกแตง 3M
 ตกแตงพเิศษดวยการตัดลาย สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด  
 จํานวน 64 สาขา



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
 COLUMN TOWER  ถ.รชัดาภิเษก บริษทั ภูมิซอฟท จํากัด

ั้ อาคาร BB Building ชนั 19

 ติดตั้งสตกิเกอรฝากั้นหอง
ิ ั้ ิ ฝ  ติดตังสตกิเกอรฝาตกแตง

   พรอมตัดลายเสนแนวนอน
 พื้นที่ติดตั้ง 450 ตรฟ

 ติดตั้งสตกิเกอรฝาตกแตงพรอมตัดลายลูกเตาขนาด 1 นิ้ว
 จํานวนพืน้ที่ติดตั้ง 300 ตรฟ.  พนทตดตง 450 ตรฟ.

 ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน ระยะเวลาดําเนินการ 3 ชั่วโมง



ผลงานตดิตั้งสติกเกอรตกแตง 
 Column Tower  ถ.รชัดาภิเษก รานนมฟารมโชคชัย ซอยทองหลอ 

 งานปายชื่อรานวัสดอะคริลิกติดสติกเกอร  งานปายชอรานวสดุอะครลกตดสตกเกอร 
   สีแดง Umm! Milk 

 งานตัดสติกเกอรเปนลวดลายตางๆ 
ื่  ี่     เพือการตกแตง (ตามแบบทีลูกคาตองการ)

 งานพิมพอิงคเจท Indoor ลายโลโกราน
 ระยะเวลาดําเนินการติดตั้ง 1 วัน

 ติดตั้งสตกิเกอร โลโก บอรดรายชื่อบริษัท
 ิ ั้ ส ิ  ป  ึ ั ป 

   

 ตดตงสตกเกอรบนปายหนาตกคอลมป ทาวเวอร



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ

FitnessFirst หางเซ็นทรลัพลาซา แจงวัฒนะ

 ป โ โ  ั ั สโ     งานปายโลโกตวอกษรและสโลแกน ตาง ๆ
 วัสดุพลาสวูดและอะคริลิก พนสเีคลอืบรถยนต 

   ตราพัด ทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ 14 วัน



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ
LACHULE COSMETIC ถนนรชัดาภเิษก

ป  ไฟ  ิ  I kj   งานปายกลองไฟพรอมงานพมพ Inkjet 
   ติดตั้งบนผนงัตาง ๆ

 งานตัดตัวอักษรแสตนเลสปายหนาตึกติดตั้งดานหนาอาคาร งานตดตวอกษรแสตนเลสปายหนาตกตดตงดานหนาอาคาร
 งานปายกลองไฟหลอด LED โลโกของบริษัท
 งานตัดโลโกและตัวอักษรอะคริลิกหนา 10,15 และ 20 มม.

่   ดวยเครื่องตัด (CNC Waterjet )
 ปดทับดานหลังดวยฟลมปรอทวันเวยเพื่อเพิ่มความเงางาม
ใ   ในทุกมุมมอง
 ติดตั้งบนผนงัทัง้ดานในและดานนอกอาคาร
 ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน ระยะเวลาดาเนนการ 15 วน



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ
California Fitness สาขาเอกมัย. บริษัท ไทย-เยอรมนั อนิเตอรเทค โปรดักส จํากัด

 ติดตั้งปายชื่อบริษัท ตัวหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

 ติดตั้งปายโลโกหนาเคานเตอร 
ใชวัสดุสแตนเลสแฮรไลน ยกขอบ
 ระยะเวลาดําเนนิการ 1 วัน

 งานติดตัง้อะคริลิกสีตาง ๆ
• ตกแตงดวยอะคริลิกสีขาว mirror เซาะรอง ลายลกเตา• ตกแตงดวยอะครลกสขาว mirror เซาะรอง ลายลูกเตา
• ตกแตงดวยอะคริลิกสีน้ําเงิน,สีแดง mirror ปดผนังโคง 
• ตกแตงดวยอะคริลิกสีขาว mirror  ปดฝาดานบน
• ตกแตงดวยอะคริลิกสีขาวนมบังไฟ
• ระยะเวลาการติดตั้ง 14 วัน



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ
FDI Internation Co.,Ltd
อาคารเลิศปญญา

โชวรูมโตโยตา  สาขาสายไหม
อาคารเลศปญญา

 งานปายตัวอักษร FDI วัสดุพลาสวูด ทําสี
   พรอมคําวา Internation Co Ltd
 งานปายตัวอักษร FDI Internation Co.,Ltd

    วสัดอะคริลิกใสปดทบัดวยสติ๊กเกอร สีเขยีวดานหลัง 

   พรอมคาวา Internation Co.,Ltd

 งานปายตัวอักษรวัสดแุสตนเลส ทําสี    วสดุอะครลกใสปดทบดวยสตกเกอร สเขยวดานหลง 
ติดตั้งบนอะคริลิกสขีาวนม

 ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน 

ุ
 งานปายตัวเลขบอกชั้นวัสดแุสตนเลสเงายกขอบ
 งานปายโลโกหนาหองน้ําชาย-หญิง

ิ ั ระยะเวลาดาเนนการ 3 วน  ระยะเวลาดําเนินการ  5 วัน



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท  อาคาร ฟนิกส ชัน้ 6,14-18

  บริษทั DST International  บรษท DST International

 งานปายกลองไฟ BUIC และ โลโกวงกลม
 งานปายชื่อ bucafe และ BUG
 ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 1 เดือน

 งานปายแสตนเลสพนสีตามแบบ DSTI รวม 7 ชด งานปายแสตนเลสพนสตามแบบ DSTI รวม 7 ชุด
 งานปายอะคริลิกพนสีตามแบบ DSTI จํานวน 1 ชดุ
 งานตัดสติกเกอรทําตัวอยางกอนงานตดิตั้งจริง

   (เพื่อความมัน่ใจกอนการติดตั้ง)



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ
 อาคารศุภาลัย พระราม 3 ชั้น 20 - 26

 ํ ั
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   วิทยาเขตรังสิต

 บ. Tilleke & Gibbins  จาํกัด

 งานปายโลโกพรอมตัวหนังสือวสัดอุะคริลิกใส 
   20 มม. ปดทบัดวยวัสดุทองแดงรมควนั

ํ ื้ ี่ ิ ั้ ฟ

 ติดตั้งผนังตกแตงหองปฏิบตัิการ
 งานตัดตัวอักษรปายชื่อมหาลัย

 จานวนพนทตดตง 12,500 ตรฟ.
 ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 30 วัน  

 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  1 สัปดาห



ผลงานตดิตั้งปายตาง ๆ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท
LESCHACO (Thailand)Ltd.

บางนา 39
 งานปายกลองไฟพรอมงานพมิพ Inkjet 

   ติดตั้งปายรถเมล
 เคลือบดวยแผนอะคริลิกดัดโคงตามแบบพรอม เคลอบดวยแผนอะครลกดดโคงตามแบบพรอม

   ชองเซอรวิส
 ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ   1 เดือน

 งานปายโลโกพรอมตัวหนังสือ วัสดุแสตนเลสพนสีน้ําเงิน
 งานปายตัวเลขเลเซอรคัท วัสดุอะคริลิกสีน้ําเงิน 3 มม.ุ
 ระยะเวลาดําเนนิการ 1 วัน 



ความมั่นใจ

่ ่ ่ ็บริษัท คูสสตาฟ จํากัด รูวาสิงทีลูกคาตองการคือ ผลงานทีโดดเดนมีคุณภาพ และรวดเร็ว 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงคัดสรรเฉพาะทีมงานที่มีประสบการณ พรอมกับเครื่องมือที่ทันสมัย ใสใจใน

รายละเอียดของงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และเพื่อความพึง

พอใจสงสด ซึ่งถือเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่น และถือปฏิบัติเรื่อยมาอยางตอเนื่อง และตลอดไปพอใจสูงสุด ซงถอเปนสงททางบรษทฯ ยดมน และถอปฏบตเรอยมาอยางตอเนอง และตลอดไป


