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วสัดุปูพนื

 - พนืภายในชนัลา่ง รบัแขก, ทานอาหาร, - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - กระเบอืงแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีนื 

  หอ้งนอนชนัลา่ง, เตรียมอาหาร, พกัผ่อน,   พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC โดยรอบ   ราคา 300 บาท/ตรม. พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC   โดยรอบ 

  โถงบนัได, เก็บของ, ครวั ,ซกัรีด 

 - หอ้งแม่บา้น, หอ้งนาํแม่บา้น - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม. 

  พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC โดยรอบ   พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC  โดยรอบ

 - ระเบยีง, เฉลยีง จดัสวน(หอ้งนาํ), - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม.

   บนัไดเฉลยีง, หอ้งนาํ

 - ทางเดนิ, ซกัลา้ง, ครวัไทย, บนัไดครวัไทย, - คอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - คอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิปาดเรยีบ

  บนัไดซกัลา้ง, ทจีอดรถ

 - เฉลยีง, บนัไดเฉลยีง - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม. 

   และขอบเฉลยีงทาํผวิทรายลา้ง (ตามแบบ)

 - เคานเ์ตอรห์อ้งนาํ (เฉพาะแบบ) - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - หนิแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.

 - เคานเ์ตอรค์รวัไทย (เฉพาะแบบ) - คอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.

 - กนัสาด - คอนกรีตผวิขดัมนั - คอนกรีตผวิขดัมนั

 - พนืภายในชนับน หอ้งนอน หอ้งพกัผ่อน - กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 180 บาท/ตรม. - พนืไมล้ามเินต ความหนา 8 มม. พรอ้มบวัเชงิผนงั  PVC โดยรอบ

   หอ้งพระ และ โถงชนับน   พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC โดยรอบ   

บริษทั ซีคอน จาํกดั
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หลงัคา 

- วสัดุมงุหลงัคา 

  (กระเบอืง หรือ เมทลัชที ตามแบบ)

- มงุเมทลัชที ส ีZincalume หนา 0.47 มม. (พรอ้มฉนวน PU Foam

  หนา 1") วสัดุอปุกรณแ์ละการมงุ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

 - วสัดุกนัความรอ้นใตห้ลงัคา

วสัดุผนัง, วสัดุผิวผนัง

 - ผนงัภายนอก - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า

  ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT หรอืวสัดุปิผวิตามแบบ   ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT หรือวสัดุปิดผวิตามแบบ

 - ผนงัภายใน - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า

  ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT   ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT 

 - ผนงัหอ้งนาํทวัไป - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า กรุกระเบอืงเซรามคิ - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า กรุกระเบอืงเซรามคิ

  ขนาด 30 x 30 ซม สพีนื ราคา 150/ตรม.   ขนาด 30 x 30 ซม สพีนื ราคา 250/ตรม.

 - ผนงัหอ้งนาํแม่บา้น (ถา้ม)ี - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า กรุกระเบอืงเซรามคิ - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม. หรือเทยีบเท่า กรุกระเบอืงเซรามคิ

  ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 150/ ตรม.   ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250/ ตรม.

วงกบ (ขนาดไมเ้ป็นขนาดก่อนปรบัไส)

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั)  - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิกวา้ง 4" หนา 1.2 มม. - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิ กวา้ง 4" หนา 1.2 มม.

  ไม่เสรมิกรอบ ไมร่วมมุง้ลวด   เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

 - วงกบประตูภายในทวัไป - วงกบไมเ้นอืแขง็ ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมเ้นอืแขง็ ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูภายนอก (บานเปิด) - วงกบ UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบ UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

  สแีดงชบา, สเีทาพยบัหมอก, สนีาํตาลพกิุล, สนีาํตาลนนทร,ี สสีม้คาซ่า

 -ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นอลูมเินียมฟรอยด ์P/E RB.1 ของตราเพชร 

  เหนือแปทหีลงัคาคลุมอาคารชนับนสุดทมีงุกระเบอืงหลงัคาคอนกรีต CT ตราเพชร ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร,

   เหนือเฉลงี, จดัสวน, ทางเดนิ,  ใตร้ะเบยีง,กนัสาด,หลงัคาโรงรถทมีงุกระเบอืงหลงัคา คอนกรตี CT ตราเพชร

 - มงุกระเบอืงหลงัคา คอนกรตี CT ตราเพชร  สมีาตรฐาน
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 - วงกบประตูหอ้งนาํ - วงกบ UPVC ยหีอ้ Green หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบ UPVC ยหีอ้ Green หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งแมบ่า้น - วงกบ UPVC ยหีอ้ Green หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งนาํแม่บา้น - วงกบ UPVC ยหีอ้ Green หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งเก็บของภายนอก - วงกบไมเ้นอืแขง็ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ขนาดตามแบบ - วงกบไมเ้นอืแขง็ ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ขนาดตามแบบ

 - วงกบหนา้ต่าง  - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิกวา้ง 4" หนา 1.2 มม.                  

(ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่มีมุง้ลวด )

 - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิ กวา้ง 4" หนา 1.2 มม.  เสริมกรอบ            

พรอ้มมุง้ลวด

บานประตู   (ขนาดไมเ้ป็นขนาดก่อนปรบัไส)

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั), หนา้ต่าง  - บานกระจกใสกรอบอลูมเินียมสธีรรมชาต ิกวา้ง 4" หนา 1.2 มม. - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียม.

  (ชนิดไม่เสริมกรอบ  ไม่รวมมุง้ลวด )  สธีรรมชาติ กวา้ง 4" หนา 1.2  มม.   เสริมกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

กระจก

กระจก  - กระจกลูกฟกัประตู-หนา้ต่าง ทวั ๆ ไป เป็นกระจกใส ยกเวน้  - กระจกลูกฟกัประตูและหนา้ต่าง ทวัๆ ไป เป็นกระจกเขยีวตดัแสง

   หนา้ต่างหอ้งนาํ เป็นกระจกฟ้าขาว หนา 5 มม. ยกเวน้ หนา้ต่างหอ้งนาํและหอ้งแมบ่า้นเป็นกระจกเขยีวขดัฝ้าหนา 5 มม.

บนัได

บนัได 2,3 ชนั และแบบบา้น Lake - โครงสรา้งบน้ไดเป็นไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช  -โครงสรา้งบนัไดเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็(คสล.)ทอ้งบนัไดผวิฉาบปูนเรียบทาสี

- ลูกนอน, ชานพกับนัได ไมย้างพาราอดัประสาน - ลูกนอน, ชานพกับนัได ไมย้างพาราอดัประสาน

  ทาแชลแลควานิช  มบีงัขนั  ขนาดตามแบบ   ทาแชลแลควานิช ไมม่บีงัขนัไม ้ ขนาดตามแบบ

- มบีวั PVC  ตตีามขนับนัได  - มบีวั PVC ตตีามขนับนัได 

- ไมร้องลูกกรงชนับน ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช - ไมร้องลูกกรงชนับน ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช

ราวบนัไดและราวกนัตก

ลูกกรงบนัไดและลูกกรงกนัตก - ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ 

- ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ 
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วสัดุประกอบงานประปาและสขุาภบิาล

ระบบประปา 

ท่อระบายนําภายนอกอาคาร - ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไมเ่กิน 15 ม.บ่อพกั คสล. - ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไมเ่กิน 20 ม.  บ่อพกัคสล.

  สาํเร็จรูป มฝีาปิด คสล. วางทกุระยะไมเ่กิน 6 ม.ไมเ่กิน 5 บ่อ   สาํเร็จรูป มฝีาปิด คสล. วางทกุระยะไมเ่กิน 6ม. ไมเ่กิน 5 บ่อ

ระบบไฟฟ้า

 - ขนาดมเิตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน - ขนาด มเิตอรไ์ฟ 1 เฟส 2 สาย (รายละเอยีด ตามแบบ) - ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย  (รายละเอยีด ตามแบบ)

 - สายเมนภายนอก

 - การเดนิสาย

 - สวติซ์

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงทาํนาํอุ่น  - - เดนิสายสาํหรบัเครอืงทาํนาํอุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มน ไมร่วมในหอ้ง

  จาํนวน 2 จดุ   ตาํแหน่ง Shower

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศ  - - เดนิสายสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศ รวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มน 

  ไม่รวมในหอ้ง จาํนวน 3 หอ้งนอน

หมายเหต ุ: รายการวสัดุและอปุกรณท์รีะบไุว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดุและอปุกรณท์มีคุีณภาพเทยีบเท่า 

             หากไมส่ามารถหาวสัดุและอปุกรณท์รีะบไุวใ้นทอ้งตลาดได ้

             ภาพในโบรชวัรห์รือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจาํลอง สแีละแบบใหย้ึดจากเอกสารสญัญาทตีกลงกนัไวร้ะหว่างบรษิทัและผูว่้าจา้ง

และ ตาํแหน่งการตดิตงัตามแบบ

- เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร  (วดัจากจดุทอีอกจากตวับา้นถงึจดุเชอืมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)

- BTICINO  รุ่น  MAGIC  ADVANCE สขีาว จาํนวน

- เดนิรอ้ยท่อ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน
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