สเปควัสดุ
CATEGORIES

LUXURY SERIES

SMART SERIES

งานโครงสร้าง
คอนกรี ตอัดแรงมาตรฐาน มอก. ขนาด I 0.22x0.22

1. เสาเข็ม

หรื อ I 0.26x0.26 หรื อตามรายการคํานวณทางวิศวกรรม
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (มอก.)

2. โครงสร้ างอาคาร

คอนกรี ตผสมเสร็ จ C-PAC หรื อเทียบเท่า

3. พื�นทัว� ไป

แผ่นพื�นสําเร็ จรู ปคอนกรี ตอัดแรง (มอก.)

4. พื�นโรงจอดรถ,เฉลียง,ระเบียง

ON BEAM STRUCTURE
โครงหลังคาสําเร็ จรู ป Uni Truss จัดจําหน่ายโดย SCG

5. โครงหลังคา

งานหลังคา
1. กระเบื�องมุงหลังคา
2. เชิงชาย

กระเบื�องหลังคาแผ่นเรี ยบ Prestige

กระเบื�องหลังคาแผ่นเรี ยบ Neustile

รุ่ น Horizon

รุ่ น Trend Collection
ไม้เชิงชายตราช้างสมาร์ ทวูด หรื อ เทียบเท่า

งานวัสดุปูพ�ืน
1. พื�นชั�น 1

1. พื�นชั�น 2

กระเบื�องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.

กระเบื�องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 90 ซม.

( ราคาไม่เกิน 800 บ./ตรม )

( ราคาไม่เกิน 1,200 บ./ตรม )
ไม้ปาร์ เก้มะค่าเข้าลิน� ขนาด 4"x18"

พื�นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. Galliant Plus

พร้ อมบัวเชิงไม้มะค่า 4 "x 3/4"

รุ่ น GGP หรื อเทียบเท่า ( ราคาไม่เกิน 800 บ./ตรม )

หรื อ พื�นไม้เอ็นจิเนียร์ ฟลอริ� ง
ราคาไม่เกิน 3,000 บาท/ตรม.

3. พื�นห้องนํ�า

กระเบื�องเซรามิค ขนาด 30 x 60 ซม หรื อเทียบเท่า

กระเบื�องเซรามิค ขนาด 60 x 60 ซม. หรื อเทียบเท่า

( ราคาไม่เกิน 400 บ./ตรม. )

( ราคาไม่เกิน 600 บ./ตรม. )

งานผนัง
1. ผนังทัว� ไป

ก่ออิฐ Fast Brick

2. ผนังห้องนํ�า

กระเบื�องเซรามิค ขนาด 60 x 60 ซม. ปูสูงจรดฝ้า

กระเบื�องเซรามิคขนาด 60x 60 ซม. ปูสูงจรดฝ้า

( ราคาไม่เกิน 400 บ./ตรม. )

( ราคาไม่เกิน 600 บ./ตรม. )

งานฝ้าเพดาน
1. ฝ้าเพดานภายในบ้าน
2. ฝ้าชายคา

ยิบซัม� บอร์ ด หนา 9 มม. ฉาบเรี ยบทาสี ความสู งฝ้า 2.80 เมตร
ระบบฝ้าชายคาไวนิล SCG รุ่ นระบายอากาศ FULL VENT สี ขาว,สี ครี ม

งานบันได
ไม้มะค่า 1 1/2" x 12"/ไม้มะค่า 1" X 8"
1. ลูกตั�ง/ลูกนอน

ไม้บนั ได Galliant Plus รุ่ น Gallaint Stair
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งานประตู-หน้าต่าง
1. ประตู-หน้าต่าง
2. ประตูภายในทัว� ไป
3. วงกบไม้ทว�ั ไป

วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมอบสี หนา 1.5 มม.
บาน Doric Asain Series รุ่ น A ขนาด 0.90 x 2.20 ม.

วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม
ของผลิตภัณฑ์อลูแซต (Aluzat)
กรอบบานไม้สัก ขนาด 0.90 x 2.2 0 ม.

วงกบไม้แดง ขนาด 2” X 4” ( บานทัว� ไป ) ขนาด 2” X 5” ( บานภายในห้องนํ�า )

งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
1. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

ประตูหน้า HAFELE มือจับก้านโยก

ประตูหน้า HAFELE มือจับก้านโยก

พร้ อมระบบมอร์ ทิสล็อค

พร้ อมระบบมอร์ ทิสล็อค

ประตูทว�ั ไป HAFELE รุ่ น ลูกบิด

ประตูทว�ั ไป HAFELE รุ่ น ก้านโยก

งานสี
1. สี ทาภายนอก
1. สี ทาภายใน

TOA 7 IN 1 ชนิดทาภายนอก
TOA 4 SEASONS ชนิดภายใน

TOA SUPER SHIELD DURACLEAN ชนิดภายใน

COTTO รุ่ นพิเศษ

TOTO รุ่ นพิเศษ

งานสุขภัณฑ์
1. สุ ขภัณฑ์

งานปะปา
1. ท่อเมนประปา

ท่อเมนประปาจากมิเตอร์ น� าํ ถึงถังเก็บนํ�าใช้ท่อ PE

2. ท่อประปานํ�าดี

ท่อประปาภายในบ้านและนอกบ้านใช้ท่อ PVC ขนาด 1/2",3/4", 1" class 13.5 (ท่อนํ�าไทยหรื อตราช้าง)

3. ท่อประปานํ�าเสี ย

ท่อประปาภายในบ้านและนอกบ้านใช้ท่อ PVC ขนาด 2",3",4" class 8.5 (ท่อนํ�าไทยหรื อตราช้าง)

4. ถังบําบัดนํ�าเสี ย

ถังบําบัดนํ�าเสี ยสําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ ENTECH หรื อเทียบเท่า

5. ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ DOS หรื อเทียบเท่า

งานไฟฟ้า
1. มิเตอร์ ไฟฟ้า

2. อุปกรณ์สวิทซ์-ปลัก�
3.ตูโ้ หลดเซนเตอร์ (ตูเ้ มนไฟ )

30/100 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย สายเมนขนาด 35 Sq.mm.

30/100 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย สายเมนขนาด 50 Sq.mm.

ชนิดสาย NYY หรื อเทียบเท่า ยี�หอ้ THAI-YAZAKI

ชนิดสาย NYY หรื อเทียบเท่า ยี�หอ้ THAI-YAZAKI

ความยาวสายเมนไฟไม่เกิน 50 เมตร วัดจากตูเ้ มนไฟฟ้า

ความยาวสายเมนไฟไม่เกิน 50 เมตร วัดจากตูเ้ มนไฟฟ้า

ถึงมิเตอร์ ไฟฟ้า สําหรับบ้านพื�นที� น้อยกว่า 700 ตรม.

ถึงมิเตอร์ ไฟฟ้า สําหรับบ้านพื�นที� มากกว่า 700 ตรม.

ยี�หอ้ PANASONIC รุ่ น FULL-COLOR WIDE SERIES สี ขาว
ยี�หอ้ SCHNEIDER (SQUARE -D ) พร้ อมอุปกรณ์เบรกเกอร์ ในตูค้ รบชุด จํานวน 1 ตู ้ (ไม่รวม SAFE-T-CUT )

งานอื�นๆ
1. การป้องกันความร้ อน
2. การป้องกันปลวก

แผ่นสะท้อนความร้ อนของ SCG

ฉนวนกันความร้ อน SCG รุ่ น STAY COOL

หนา 75 มม. วางบนโครงฝ้าชั�นบน
เดินท่อ PE ใต้พ�ืนชั�นล่าง รับประกัน 3 ปี นับจากวันที�ลงนํ�ายา

หรื อเทียบเท่า

หน ้าที� 2 จาก 2

