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1 วสัดุปูพื้น

 - พื้นภายในชัน้ลา่ง(รบัแขก,ทานอาหาร,หอ้งนอน, - กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีื้น ราคา 350  บาท/ตรม. - กระเบื้องแกรนิตโต ้ ขนาด 60x60 ซม. สพีื้น ราคา 600  บาท/ตรม.

  ช ัน้ลา่ง, เตรยีมอาหาร, พกัผ่อน และโถงบนัได) - พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant) โดยรอบ   พรอ้มบวัเชิงผนงัไมจ้อ๊ยสกัโดยรอบ

 -  ครวั - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื้น ราคา 350  บาท/ตรม.

 - หอ้งแม่บา้น, หอ้งน า้แม่บา้น, ซกัรดี,เก็บของ - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - เฉลยีงพกัผ่อน , ศาลา - ไมพ้ื้นส าเร็จรูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ ขนาดและการตดิต ัง้ตามแบบ - ไมพ้ื้นส าเร็จรูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ ขนาดและการตดิต ัง้ตามแบบ 

 - ระเบยีง,หอ้งน า้,เฉลยีง จดัสวน(หอ้งน า้), - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 500 บาท/ตรม.

 - บนัไดเฉีลยง

 - ทางเดนิ, ซกัลา้ง, ครวัไทย, บนัไดครวัไทย, - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

   บนัไดซกัลา้ง

 - ทีจ่อดรถ - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - เคานเ์ตอรค์รวัไทย - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - กนัสาด - คอนกรตีผวิขดัมนั - คอนกรตีผวิขดัมนั

 - เคานเ์ตอรห์อ้งน า้  - หนิแกรนิต ราคา 3,000  บาท/ตรม. - หนิแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.

 - พื้นภายในชัน้บน หอ้งนอน หอ้งพกัผ่อน  - พื้นไมล้ามเินต ความหนา 12  มม. ของกาแลนท ์(Galliant) - พื้นปารเ์กไ้มส้กัท าสสี  าเร็จ หนา้กวา้ง 4" หนา 18 มม. ความยาว 

   หอ้งพระ และโถงช ัน้บน)    พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant)โดยรอบ    45, 60, 75 ซม. คละไซด ์   Character grade (คดัลาย)

    หรอื  Shade Natural พรอ้มบวัเชิงผนงัไมจ้อ๊ยสกั

2 หลงัคา 

- วสัดุมงุหลงัคา (กระเบื้อง หรอื - มงุกระเบื้องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier  สแีดงกหุลาบ, - มงุกระเบื้องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ส ีGolden Brown, 

  เมทลัชีท ตามแบบ)   อฐิอ าไพ, เทาปีกนกนางนวล, แดงทบัทมิ,  น า้ตาลโอค๊แดง,  Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey

  น า้ตาลไพฑูรย์   Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green

       บริษทั ซีคอน โฮม จ ากดั
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- วสัดุมงุหลงัคา (กระเบื้อง หรอื

  เมทลัชีท ตามแบบ)

 - วสัดุกนัความรอ้นใตห้ลงัคา - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น ตราชา้ง เหนือแป ทีห่ลงัคาคลมุ - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น Ultra Cool หนา้ 3" วางเหนือแป

  อาคารช ัน้บนสุด ทีม่งุกระเบื้องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier    ทีห่ลงัคา  คลมุอาคารช ัน้บนสุด ทีม่งุกระเบื้องหลงัคา ตราชา้งรุ่น Prestige

  ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร, เหนือ เฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใต ้    ยกเวน้โรงรถใตอ้าคาร เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง, กนัสาด, 

  ระเบยีง, กนัสาด,    หลงัคาโรงรถทีม่งุ

 ปูฉนวนใยแกว้ขนาด 3" เหนือฝ้าเพดาน ส าหรบัหลงัคาคสล. และเมทลัชีท   กระเบื้องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ปูฉนวนใยแกว้ ขนาด 3" เหนือ

 เฉพาะส่วนทีเ่ป็นหลงัคาคลมุอาคารช ัน้บนสุดและหลงัคาคสล.คลมุอาคาร   ฝ้าเพดาน ส าหรบัหลงัคา คสล.และเมทลัชีท เฉพาะส่วนทีเ่ป็นหลงัคาคลมุ

 ภายในบางส่วน ยกเวน้  โรงรถ,ใตอ้าคาร,เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ,   อาคารช ัน้บนสุด และ หลงัคา คสล.คลมุอาคารภายในบางส่วน ยกเวน้โรงรถ

  ใต ้ระเบยีง, กนัสาด, และหลงัคาโรงรถ คสล.  ใตอ้าคาร, เหนือเฉลยีง,จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง,  และหลงัคาโรงรถคสล.

3 วสัดุผนัง, วสัดุผิวผนัง   

 - ผนงัภายนอก - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบแต่งพเิศษดว้ย - ก่ออฐิมอญ ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT และวสัดุกรุผวิ

  ACRYLIC SKIM COAT และวสัดุกรุผวิ ตามแบบ  ตามแบบ

 - ผนงัภายใน - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม.  ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT - ก่ออฐิมอญ  ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT 

 - ผนงัหอ้งน า้ท ัว่ไป - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด  20 x 30 ซม. สพีื้น - ก่ออฐิมอญ กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30X60 ซม. สพีื้น  สูงชนฝ้า เพดาน .

  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.    ราคา 500 บาท/ตรม

 - ผนงัหอ้งน า้แม่บา้น - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด 20 x 30 ซม. สพีื้น - ก่ออฐิมอญ กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด 20X30 ซม. สพีื้น  สูงชนฝ้า

  สูงชนฝ้าเพดาน ราคา  250 บาท/ตรม.   เพดาน ราคา 250 บาท/ตรม.

4 ฝ้าเพดาน     

 - ภายในท ัว่ไป  (ชัน้ลา่ง ) - ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชุบ - ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะสี

  สงักะส ีc-line no.26  ไม่มไีมม้อบฝ้า  สงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า  เป็น WPC ขนาด ตามแบบ

มงุเมทลัชีทสขีาว ความหนาแผ่นเหลก็รวมชัน้เคลอืบ หนา 0.50 มม. (พรอ้มกรุฉนวน PE ใตแ้ผ่น)

 วสัดุอปุกรณ์และการมงุตามมาตรฐานผูผ้ลติ
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 - ภายในท ัว่ไป  (ชัน้บน ) - ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่า - ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่า

  เหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26 ไม่มไีมม้อบฝ้า  เหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ

 - หอ้งน า้ - ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรยีบ ทาสโีครงเคร่า ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี โครงเคร่า

  เหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26 ไม่มไีมม้อบฝ้า เหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า  เป็น WPC ขนาด ตามแบบ

 - ชายคาช ัน้ลา่ง - ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาส ีโครงเคร่า - ระแนงส าเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาข่ายกนัแมลง 

  เหลก็ชุบ สงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้าเป็น WPC ขนาดตามแบบ  โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26

 - ชายคาช ัน้บน - ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรียบ ทาสโีครงเคร่า - ระแนงส าเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาข่ายกนัแมลง 

  เหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26   มไีมม้อบฝ้า เป็น WPCขนาดตามแบบ   โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26

 - ภายนอก, เฉลยีงช ัน้ลา่ง,ระเบยีงช ัน้บน กนัสาด, - ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาส ี โครงเคร่า - ระแนงส าเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาข่ายกนัแมลง

  ทีจ่อดรถ  เหลก็ชุบสงักะส ี c-line no.26 มไีมม้อบฝ้าเป็น WPC ขนาดตามแบบ   โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะส ีc-line no.26

5 วงกบ (ขนาดไมเ้ป็นขนาดกอ่นปรบัไส)     

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบ - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว หรอื วงกบไมต้ะเคียนทอง

พรอ้มมุง้ลวด  หรือ วงกบไมแ้ดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)ขนาดตามแบบ  ขนาด 2"x4"(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ตามแบบ

 - วงกบประตูภายในท ัว่ไป - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูภายนอก (บานเปิด) - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูหอ้งน า้ - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูหอ้งแม่บา้น

 - วงกบประตูหอ้งน า้แม่บา้น

 - วงกบประตูหอ้งเก็บของภายนอก - วงกบไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบหนา้ต่าง - วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาวกวา้ง4" หนา 1.5 มม - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

 เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

วงกบ UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

วงกบ UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า
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6 บานประตู   (ขนาดไมเ้ป็นขนาดกอ่นปรบัไส)   

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - บานอลูมเินียม  Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม.  เสรมิกรอบ- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว  พรอ้มบานมุง้ลวด หรอื

 พรอ้มมุง้ลวด หรือ บานไมส้กัทาแชลค็วานิช (ไม่มมีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกึ่งเงา (ไม่มมีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูภายในท ัว่ไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรือ A2U ทาสนี า้มนั ขนาดตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูภายนอก (บานเปิด) - บาน UPVC ยีห่อ้ Polywood (ไม่มมีุง้ลวด)หรอืเทยีบเทา่ ขนาดตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกึ่งเงา (ไม่มมีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูหอ้งน า้ - บาน UPVC ยีห่อ้ Listo หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งแม่บา้น

 - ประตูหอ้งเก็บของใตบ้นัได - บานไมเ้น้ือแขง็ชนิดบานเกลด็ ทาสนี า้มนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเก็บของภายในท ัว่ไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรือ A2U ทาสนี า้มนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเก็บของภายนอก

 - หนา้ต่าง - วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว หนา 1.5 มม. - บาน UPVC  AMIGO รุ่น M5 สขีาว พรอ้มบานมุง้ลวด 

7 บานหนา้ต่าง

บานหนา้ต่าง - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว 

 - กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. เสรมิกรอบ พรอ้มบานมุง้ลวด

8 อปุกรณ์บานประตู-หนา้ต่าง (ตามตวัอย่างโชว ์)

บานกระจกกรอบอลูมเินียม - อปุกรณ์ส าเร็จรูปตดิต ัง้พรอ้มกบัชดุบานเลือ่น, บานเปิด, บานกระทุง้อลูมเินียม  - อปุกรณ์ส าเร็จรูปตดิต ัง้พรอ้มกบัชุดบานเลือ่น, บานเปิด, บานกระทุง้

  ตดิต ัง้ตามมาตรฐานผูผ้ลติ    ตดิต ัง้ตามมาตรฐานผูผ้ลติ  UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

 - ประตูทางเขา้ดา้นหนา้ บานเปิดคู่ (บานไม)้ - กญุแจพรอ้มมอืจบัทองเหลอืง สนิีกเกิ้ลดา้นหรอืสสีแตนเลส  

  ระบบลูกปืนทองเหลอืง รุ่น 8005-SS-ET

 มอืจบัทองเหลอืง สนิีกเกิ้ลดา้นหรอืสสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง

 รุ่น 8005-SS-DUMMY

บาน UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

บานไมอ้ดัยางกนัน า้ แบบเรยีบ ทาสนี า้มนั ขนาดตามแบบ 

- บาน UPVC  AMIGO รุ่น M5 สขีาว พรอ้มบานมุง้ลวด 

- กญุแจมอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET

 มอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY
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 - ประตูออกสู่ภายนอกบา้น บานเปิดเดี่ยว - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO

   (บานไมห้รอื UPVC)   รุ่น SLH419-SS-ET

 - ประตูหอ้งท ัว่ไป - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO 

 รุ่น SLH419-SS-ET

 - ประตูหอ้งน า้ - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO 

 รุ่น SLH419-SS-BK 

9 บนัได

บนัได

 - ไมลู้กนอนปิดผวิไมแ้ดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)  - ลูกนอนไมส้กัจอ๊ยดา้นกวา้ง ท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ)

 - บงัข ัน้ขนาด 1"x 8"(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เทีย่ว  - บงัข ัน้ไมส้กัจอ๊ยดา้นกวา้ง ท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสี าเร็จ) 

 - บวัเชิงผนงั PVC  ของกาแลนท ์(Galliant) ตตีามข ัน้บนัได  - บวัเชิงผนงัไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสี าเร็จ) 

 - ไมพ้ื้นชานพกั ไมปิ้ดผวิไมแ้ดง ทายูรเิทนชนิดเงา 5เทีย่วขนาดตามแบบ  - พื้นชานพกัปารเ์กไ้มส้กัจอ๊ย ท าสสี  าเร็จ หนา้กวา้ง 90 มม. หนา 18 มม.

 - ไมร้องลูกกรงช ัน้บนไมแ้ดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูรเิทนชนิดเงา 5 เทีย่ว  -ไมร้องลูกกรงช ัน้บน ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ราวบนัไดและราวกนัตก  - ไมแ้ดงกลงึส าเร็จ ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เทีย่ว ตามแบบ  -ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาว ท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ลูกกรงบนัไดและลูกกรงกนัตก  '- ไมแ้ดงกลงึส าเร็จ ทายูรเิทน ชนิดเงา  5 เทีย่ว หรอืเหลก็ทาส ี  -ไมส้กั ท าสสี  าเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ) หรอืวสัดุอืน่ระบ ุตามแบบ

   หรอืก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาส ีตามแบบ

10 ราวระเบียง

ราวระเบยีง - เหลก็ทาสนี า้มนั ขนาดและลายตามแบบ หรือ ก่ออฐิฉาบปูนเรียบทาส ีตามแบบ สแตนเลสดา้น ขนาดและลายตามแบบ หรอื ก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาสตีามแบบ

แผงระแนงตกแต่ง - โครงและระแนง เหลก็หรอืไมเ้ทยีมส าเร็จรูป ขนาด ลวดลายและ  การตดิต ัง้ตามแบบ

11 งานทาส ี

 - ผวิผนงัภายนอก (สเีบอร ์ 2 ส,ี สบีวั 1 ส)ี ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Shield One  สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Super Shield  สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว

 - ผวิฝ้าภายนอก (สขีาว) / เชิงชาย (สเีบอร ์1 ส)ี ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Shield One สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Super Shield สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว

 - ผวิผนงัภายใน (สเีบอร ์3 ส)ี ทาสนี า้อะครลีคิ TOA 4 seasons  สเีบอร ์(ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Super Shield Duraclean สเีบอร ์ (ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว

โครงสรา้งบนัไดเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.)

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์VECO รุ่น 3691-SS-ET

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 3691-SS-ET

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO รุ่น 3691-SS-BK
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 - ผวิฝ้าภายใน (สขีาว) ทาสนี า้อะครลีคิ TOA 4 seasons  (ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Super Shield Duraclean (ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว

 - ผวิวงกบ,ผวิบานประตูไมภ้ายใน,ภายนอก ทาสรีองพื้นกนัเชื้อรา  1 เทีย่ว, ทาสนี า้มนั TOA GLIPTON ทาสรีองพื้นกนัเชื้อรา  1 เทีย่ว , ทาสนี า้มนั TOA GLIPTON

(HIGH GLOSS) 2 เทีย่ว  (HIGH GLOSS) 2 เทีย่ว

ระบบไฟฟ้า

 - ขนาดมเิตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน

 - สายเมนภายนอก เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 25 เมตร เดนิรอ้ยท่อ HDPE ฝงัดนิความยาวไม่เกนิ 25 เมตร 

(วดัจากจดุทีอ่อกจากตวับา้นถงึจดุเชื่อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า) (วดัจากจดุทีอ่อกจากตวับา้นถงึจดุเชื่อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)

 - การเดนิสาย

 - สวติซ์ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั 

จ านวนและต าแหน่งการตดิต ัง้ตามแบบ จ านวนและ ต าแหน่งการตดิต ัง้ตามแบบ 

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้อุ่น

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้รอ้น

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ เดนิสายส าหรบัเครื่องปรบัอากาศไม่รวมสวิตซต์ดัตอน เดนิสายส าหรบัเครื่องปรบัอากาศพรอ้มสวติซต์ดัตอน

ทกุหอ้งนอนมาตรฐาน+1 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง) ทกุหอ้งนอนมาตรฐาน, + 2 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)

 - ปล ัก๊ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั 2 เตา้เสยีบ PANASONIC  รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั 2 

จ านวนและต าแหน่ง การตดิต ัง้ตามแบบ พรอ้มตดิต ัง้สายดนิ เตา้เสยีบ จ านวนและต าแหน่งการตดิต ัง้ตามแบบ พรอ้มตดิต ัง้สายดนิ

 - แผงสะพานไฟ

 - เซอรก์ติ

ระบบสื่อสาร

 - ปล ัก๊โทรศพัท์ - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จ านวน 2 จดุ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั

( ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง ) ตามจ านวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 2   (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)

เดนิรอ้ยท่อ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยท่อ PVC ในฝ้าเพดานสายไฟฟ้าของไทยยาซาก ิหรือเทยีบเท่าทีไ่ดร้บั มอก. ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของการไฟฟ้า

 เดนิสายส าหรบัเครื่องท าน า้อุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ทกุหอ้งน า้ ต าแหน่ง shower  ยกเวน้ หอ้งน า้แม่บา้น

เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้รอ้นรวมสวติซต์ดัตอน (เฉพาะหอ้งน า้ทีม่อ่ีางอาบน า้ 1 จดุ)

ตูไ้ฟฟ้าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พรอ้มสายดนิตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด Ø  5/8" ความยาวตามขอ้ก าหนดของ กฟน. ฝงัดนิ 1 ชุด

CIRCUIT  BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจ านวนตามแบบ

ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30  แอมป์  (รายละเอยีด ตามแบบ)
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 - ปล ัก๊ ทวีี BTICINO ตามจ านวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 1  PANASONICรุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว

(ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง) ตามจ านวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 2 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)

- ระบบ  NET WORK  (LAN) เดนิสาย RJ45 UTP CAT5E รอ้ยท่อ หนา้กาก , ปล ัก๊ ของ BTICINO เดนิสายRJ45 UTP CAT5E รอ้ยท่อ หนา้กาก, ปล ัก๊ ของPANASONIC

รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จ านวนตามแบบก าหนด รุ่น WIDE SERIES REFINA  สขีาว จ านวนตามแบบก าหนด

หมายเหต ุ: รายการวสัดุและอปุกรณ์ทีร่ะบไุว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดุและอปุกรณ์ทีม่คุีณภาพเทยีบเท่า 

             หากไม่สามารถหาวสัดุและอปุกรณ์ทีร่ะบไุวใ้นทอ้งตลาดได ้

             ภาพในโบรชวัรห์รอืภาพสามมิติเป็นเพยีงภาพและบรรยากาศจ าลอง สแีละแบบใหยึ้ดจากเอกสารสญัญาที่ตกลงกนัไวร้ะหว่างบรษิทัและผูว่้าจา้ง
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