
• ปลอดภัยและแข็งแรง 
 ออกแบบปกยึดพิเศษ ใหยึดติด
 กับคลิปล็อคหลังคา เอสซีจี
  รุน พรีมา ไดแนนหนา
• ปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน
  เพราะทำจากเหล็กชุปกัลปวาไนซ

แป เอสซีจ� คลิปล็อค เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
• หลังคาสวยไมรั่ว ไมตองเจาะกระเบื้อง
 เพียงเกี่ยวคลิปล็อคเขากับปกแป เอสซีจี
• แข็งแรง ปลอดภัย จากแรงลม โดยผาน
 การทดสอบ Reverse Load Test
• ปลอดสนิม ทนทาน ผลิตจาก
 เหล็กแผนเกรดเอ ชุบกันสนิมยาว 4 ม.

หนา 0.7 มม. มีทั้งชุบซิ้งค และชุบสี

แป และคลิปล็อค เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า

สำหรับหลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�

ขอยึดกระเบื้อง 1” และ 1.5”

ขอยึดกระเบื้องพรีมา สำหรับแปตัว C

• ใชยึดหลังคาไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี
  รุน พรีมา ติดกับแปเหล็กกลอง และแปไม
  โดยไมตองเจาะกระเบื้อง

• ใชยึดหลังคาไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี
  รุน พรีมา กับแปเหล็ก ตัว C 75 และ
  C 100 โดยไมตองเจาะกระเบื้อง

ขอยึด 1 นิ้ว
และ 1.5 นิ้ว

ขอยึดแปตัว C

กวาง 35 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 0.2 ซม. 2 กก. / กระปอง

• ยึดครอบติดกับชุดแผนปดลอนสันหลังคาและสันตะเข 
  โดยไมตองเจาะโครงหลังคา
• ปองกันละอองฝนและสัตวขนาดเล็กเขาใตผืนหลังคา

ชุดแผนปดสันหลังคา (มี 3 ลอน) ชุดแผนปดสันหลังคา (มี 2 ลอน)

ยาว 2 เมตร / ทอน

• ทนทาน ไมหดตัว หรือบิดงอ ผลิตจากพลาสติก พี.วี.ซี คุณภาพสูง 
 ทนความรอนไดดี
• นก หนู หรือสัตวเล็ก
 ไมสามารถเขาใตหลังคาได 
 เพราะมีขนาดพอดี
 กับลอนกระเบื้อง

• รองน้ำลึก รับน้ำไดมาก ระบายน้ำไดเร็ว
• ปกรางกวาง ตัดปญหาน้ำกระเซ็น
• ปลอดสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
 ชุบกัลวาไนซกันสนิม

• ซอมแซมสีหลังคาไดทันที เฉดสีเดียว
 กับหลังคาไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี รุน พรีมา
• ทนทาน เปนสีน้ำพลาสติกอะครีลิค
 คุณภาพสูง

• ติดแนบแน ไมหลุดลอน
 ทนความรอนสูง
• แข็งแรง และงายตอการรีด
 แนบสนิทเขารูปลอนกระเบื้อง 
 เพราะเสริมแกนกลางดวย
 ตะแกรงอะลูมิเนียม
• สวย ทุกรอยตอ ดวยการทาทับ
 ดวยสีน้ำอะคริลิค 

อุปกรณ�หลังคา เอสซีจ�

ชุดแผ�นป�ดเชิงชาย เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า รางน้ำกัลวาไนซ�เคลือบสี เอสซีจ�

แผ�นป�ดรอยต�อ เอสซีจ� สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจ� สำหรับ รุ�น พร�ม�า

แผ�นป�ดลอนสันหลังคาและสันตะเข� เอสซีจ�ขอยึดหลังคา เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า

สมุดแบบบ�านสวย
หลังคา เอสซีจ� รุ�น

หลังคา เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
แผ�นสัน พลิ�วสวย ให�ความรู�สึกอบอุ�นอย�างลงตัว
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ชุดครอบสำหรับหลังคา เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า

01 02

หลังคา เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า

พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�  ให�ความรู�สึกอบอุ�นอย�างลงตัว

กระเบื้องหลังคาลอนที่พลิ�วสวย… สู�ผืนหลังคาที่เป�นเอกลักษณ� สะท�อนความรู�สึกอบอุ�นอย�างลงตัว
มั่นใจด�วยมาตรฐานคุณภาพ เอสซีจ� ปลอดภัย ไม�มีใยหิน

สามารถเลือกใช�ได�ถึงระบบครอบชั้นเดียว และ ครอบ 3 ชั้น

หลังคา เอสซีจ�

ครบคุณสมบัติ ตอบรับความพลิ�วสวย…อย�างมีเอกลักษณ�

พลิ�วสวย เป�นเอกลักษณ� จากรูปลอนพลิ้ว

และขนาดแผนที่ลงตัว

สีสวย ทนนาน ไมมีซีดลอก ดวยเทคโนโลยี

เคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น โดยใชระบบมานสีที่เปน

เทคโนโลยีพนสีระดับโลก

น้ำหนักเบา เพียง 15 กก./ตร.ม.

ชวยประหยัดโครงสราง

มั่นใจได�ในคุณภาพ ระดับ “เอสซีจ�”
บนมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 1407-2540

สีมวงศรีตรัง

สีเขียวกฤษณา

สีน้ำตาล

สีน้ำเงินไพลิน

สีน้ำตาลทรายแกว

สีแดง

สีเทาแกรนิต

สีสมอิฐ



หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาลทรายแก�ว

พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�

เจ�าของบ�าน คุณสุขเจร�ญ สุดสมบูรณ�
หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาลทรายแก�ว พร�อมครอบและอุปกรณ�หลังคา ครบชุด
ความลาดชันหลังคา 35 องศา  ลักษณะบ�าน 3 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ พร�อมห�องครัว ห�องรับแขก และห�องอเนกประสงค�

แป เอสซีจ�
ปลอดภัยและแข็งแรง ออกแบบปกยึด
พิเศษ ใหยึดติดกับคลิปล็อคหลังคา 
เอสซีจี รุน พรีมา ไดแนนหนา
ปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน
เพราะทำจากเหล็กชุปกัลปวาไนซ

ชุดแผ�นป�ดเชิงชาย เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
ทนทาน ไมหดตัว หรือบิดงอ ผลิตจากพลาสติก
พี.วี.ซี คุณภาพสูง ทนความรอนไดดี นก หนู 
หรือสัตวเล็กไมสามารถเขาใตหลังคาได 
เพราะมีขนาดพอดีกับลอนกระเบ้ือง

คลิปล็อค เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
หลังคาสวยไมร่ัว ไมตองเจาะกระเบ้ือง
เพียงเก่ียวคลิปล็อคเขากับปกแป เอสซีจี
แข็งแรง ปลอดภัย จากแรงลม โดยผาน
การทดสอบ Reverse Load Test
ปลอดสนิม ทนทาน ผลิตจากเหล็กแผน
เกรดเอ ชุบกันสนิม

หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาลทรายแก�ว
สรางความแตกตาง อยางมีเอกลักษณ
ดวยหลังคาไฟเบอรซีเมนตเอสซีจี รุน พรีมา
หลังคาลอนคล่ืน พล้ิวสวย เปนธรรมชาติ
สีสวย ทนนาน ปลอดภัย ไมมีใยหิน
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|  แปลนหลังคา  |
|  แปลนพ�น้ช้ันบน  |

|  แปลนพ�น้ช้ันล�าง  |

แปลนภายใน แปลนหลังคา

รายละเอียด

รูปด�าน / รูปตัด

05 06

รายการหลังคาและครอบ ฝ�า-ผนัง สมาร�ทบอร�ด เอสซีจ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� และอุปกรณ� เอสซีจ�

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.
อกไกเหล็กตัว C150 จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.

อกไกเหล็กตัว C150

อกไกเหล็กตัว C150

อกไกเหล็กตัว C150

อะเส ค.ส.ล อะเส ค.ส.ล

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

ไมเชิงชาย เอสซีจี
กวาง 6” และ 8” ไมเชิงชาย เอสซีจี

กวาง 6” และ 8”ไมรั้ว เอสซีจี
กวาง 4”

ไมรั้ว เอสซีจี กวาง 4”

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 13” x 13”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูทับดวย ไมพื้น เอสซีจี ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.

ติดดวยปูนกาว และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. รวมกับพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก

ผนังดานในบานติดไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังภายในและผนังกั้นหอง สมารทบอรด เอสซีจี รุ นขอบลาด ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบฉาบเรียบ

ดวยปูนพลาสเตอรฉาบรอยตอ เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 ซม.

ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% ติดไมบัว เอสซีจี ขนาด 100 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค กรุผิวดวยเซรามิคผนัง

ผนังภายนอกกออิฐฉาบปูน กรุดวยไมฝา เอสซีจี รุ นสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.

ตีซอนทับแนวนอน ติดตั้งโดยการใชชุดโครงซีลายน เอสซีจี

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ กรุทับดวยหินธรรมชาติ

หนาบัน ไมฝา เอสซีจี รุ นสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.

ตีซอนทับแนวนอน บนชุดโครงซีลายน เอสซีจี

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว ขนาด 55 x 65 x 0.5 ซม. (210 ตร.ม.)

ครอบสันโคง เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

ครอบขาง เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

ครอบโคงปดจั่ว เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

ครอบโคงปดปลายตะเข เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

แป เอสซีจี สำหรับหลังคา พรีมา* ยาว 4 เมตร

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี ปลายสวาน 13 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 32 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)**

ชุดแผนปดหลอนสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล (10 แผน/กลอง)

ชุดแผนปดหลอนสันตะเข 20*, 25* เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล (10 แผน/กลอง)

ชุดแผนปดเชิงชาย เอสซีจี รุน พรีมา (10 แผน/กลอง)

รางน้ำตะเข เอสซีจี กัลวาไนซเคลือบสี 60 x 200 x 0.33 ซอนทับ 20 ซม.

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

แผนปดชนผนัง เอสซีจี ไอยรา

สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม. (6 นิ้ว)

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. (8 นิ้ว)

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม.

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนลายไมระบายอากาศ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม.

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.0 ซม.

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม.

ไมพื้น เอสซีจี ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.

ไมรั้ว เอสซีจี ขนาด 10 x 400 x 1.6 ซม.

ไมมอบ เอสซีจี ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม.

ไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.

โครงกัลวาไนซ ซี74 สมารทบอรด เอสซีจี ยาว 3 เมตร

โครงกัลวาไนซ ซี76 สมารทบอรด เอสซีจี ยาว 3 เมตร

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 23 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ตะปูเกลียวยึด เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. สำหรับยึดโครงคราว (1 กลอง มี 500 ตัว)

พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 

ปูนพลาสเตอรฉาบรอยตอ สมารทบอรด เอสซีจี

กาวยาแนวโพลียูลิเทน สมารทบอรด เอสซีจี 310 มล.

โครงคราว ซี-ลายน เอสซีจี
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*คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา ตองใชกับแป เอสซีจี รุน พรีมา เทานั้น **สำหรับยึดหองแผนกระเบื้องแถวบนสุดบริเวณสันหลังคา

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนลายไมระบายอากาศ ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. ติดต้ังแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน 

สมารทบอรด เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% ติดทับดวยไมมอบ เอสซีจี 

ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ดวยประตูเกลียวปลายแหลม ยาว 38 ซม. 

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน 

สมารทบอรด เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% ติดทับดวยไมมอบ เอสซีจี 

ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ดวยประตูเกลียวปลายแหลม ยาว 38 ซม.

• หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว • ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม.
• ชุดติดตั้งครอบโคง เอสซีจี รุน พรีมา    และปดทับดวยไมเชิงชาย ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม.
• แป และ คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา    และเชิงชายและปนลม ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%
• รางน้ำตะเข และ แผนปดรอยตอ เอสซีจี  • โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ   

รางน้ำตอตะเข เอสซีจี

ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาลทรายแกว

ไมร้ัว เอสซีจี กวาง 4”

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.67

ระดับหลังอะเส +5.55

ระดับพื้นชั้นบน +2.65

ระดับพื้นชั้นลาง +0.10

ระดับอางอิง ±0.00

รูปด�าน 1 รูปด�าน 2

รูปด�าน 4รูปด�าน 3

รูปตัด ก รูปตัด ข



หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต�  
รุ�น พร�ม�า สีเข�ยวกฤษณา

พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�

เจ�าของบ�าน คุณประเสร�ฐ - คุณอ�อยใจ ชนะสัตย�
หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า สีเข�ยวกฤษณา พร�อมครอบและอุปกรณ�หลังคา ครบชุด
ความลาดชันหลังคา 30 องศา  ลักษณะบ�าน 2 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ พร�อมห�องครัว และห�องอเนกประสงค�

รางน้ำกัลป�วาไนซ�เคลือบสี เอสซีจ�
รองน้ำลึก รับน้ำไดมาก ระบายน้ำ
ไดเร็ว ปกรางกวาง ตัดปญหา
น้ำกระเซ็น ปลอดสนิม ผลิตจาก
เหล็กคุณภาพสูงชุบกัลปวาไนซกันสนิม

แผ�นป�ดลอนสันหลังคาและสันตะเข� เอสซีจ�
ยึดครอบติดกับชุดแผนปดลอนสันหลังคา
และสันตะเข โดยไมตองเจาะโครงหลังคา
ปองกันละอองฝนและสัตวขนาดเล็ก
เขาใตผืนหลังคา

ขอยึดกระเบื้องพร�ม�า 
สำหรับแปตัว C
ใชยึดหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา 
กับแปเหล็ก ตัว C 75 และ C 100 
โดยไมตองเจาะกระเบ้ือง

หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีเข�ยวกฤษณา
สวย เปนธรรมชาติ ขนาดแผนพอเหมาะ 
ใหความรูสึกนุมนวล ละเมียดละไม ดวย
หลังคาไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี รุน พรีมา
ท่ีมีลอนคล่ืนพล้ิว พรอมครอบและ
อุปกรณครบชุด ปลอดภัย ไมมีใยหิน

07 08



10

|  แปลนหลังคา  ||  แปลนพ�น้  |

แปลนภายใน แปลนหลังคา

รายละเอียด

รูปด�าน / รูปตัด

09 10

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 13” x 13”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 4” x 4”

พื้น คสล. ผิวทรายลางสลับกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูไมลามิเนต รองดวยแผน สมารทบอรด เอสซีจี ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม.

พื้น คสล. กลุทับดวยไมพื้น เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 2.5 ซม.

ติดดวยปูนกาว และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. รวมกับพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ผนังภายนอก ไมฝา เอสซีจี สีงาชาง ขนาด 15 x4300 x 0.8 ซม. ติดตั้งกับโครงคราวเหล็กรูปพรรณ

ยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน มีปก 28.5 (ชนิดหัวฝงจม)

ผนังภายในและผนังกั้นหองใชผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด 2 ดาน หนา 8 มม. ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม. 

ติดทับไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังกออิฐ กรุกระเบื้องเซรามิคผนัง 8” x 8”

ฝาภายนอก สมารทบอรด เอสซีจี รุนระบายอากาศ ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. 

ติดตั้งเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ฝาระเบียงและหองน้ำ สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ หนา 4 มม. ขนาด 60 x 240 ซม. 

ติดตั้งเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ฝาภายใน สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. 

ติดตั้งเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

• หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา  • รางน้ำตะเข และ แผนปดรอยตอ เอสซีจี
  พรอมชุดครอบและอุปกรณประกอบครบชุด • ไมเชิงชาย เอสซีจี ใชที่เชิงชายและปนลม
• ชุดแผนปดใตครอบ เอสซีจี รุน พรีมา    หนากวาง 8 นิ้ว และ 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร
• แป และ คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา    ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%
    • โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ   

ปนลม ไมเชิงชาย 
เอสซีจี

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

รางน้ำตอตะเข เอสซีจี

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา  (พ้ืนท่ี 169 ตร.ม.)

ครอบสันโคง เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

ครอบโคงปดปลาย เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

ครอบขาง เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

ครอบขางปดชาย เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

ครอบ 3 ทาง เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

แป เอสซีจี สำหรับหลังคา พรีมา*

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน 13 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ชุดแผนปดหลอนสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา (10 แผน/กลอง)

ชุดแผนปดเชิงชาย เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา (10 แผน/กลอง)

รางน้ำตะเข เอสซีจี

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม. (6 นิ้ว)

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. (8 นิ้ว)

ไมฝา เอสซีจี สีงาชาง ขนาด 15 x 400 x 0.8 มม.

แผนปดมุมใน ซีเมนต เอสซีจี

รายการหลังคาและครอบ ฝ�า-ผนัง สมาร�ทบอร�ด เอสซีจ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� และอุปกรณ� เอสซีจ�
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*คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา ตองใชกับแป แอสซีจี รุน พรีมา เทานั้น **สำหรับยึดหองแผนกระเบื้องแถวบนสุดบริเวณสันหลังคา

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.
แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด ไมเชิงชาย เอสซีจี

ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา 
สีเขียวกฤษณา พรอมชุดประกอบ

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา 
สีเขียวกฤษณา
พรอมชุดประกอบ

ครอบหลังคา เอสซีจี 
รุน พรีมา สีเขียวกฤษณา 
พรอมชุดประกอบ

แผนปดมุมนอก ซีเมนต เอสซีจี

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม มีปก 28.5 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 

พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว) 

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

ไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม.

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม.

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม.

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 60 x 240 x 0.4 ซม.

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนระบายอากาศ ขนาด 60 x 240 x 0.4 ซม.

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 23 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน 28.5 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

กาวยาแนวโพลียูลิเทน สมารทบอรด เอสซีจี 310 มล.

ปูนพลาสเตอรฉาบรอยตอ สมารทบอรด เอสซีจี

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 32 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)**

ไมพ้ืน สมารทบอรด เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 2.5 ซม.
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จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม. จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.

อกไกเหล็กตัว C100อะเส ค.ส.ล

อะเส ค.ส.ล
ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00
ระดับอางอิง
±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00

ระดับอางอิง
±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00

ระดับอางอิง
±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00

ระดับอางอิง
±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00

ระดับอางอิง
±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา

ระดับหลังอะเส
+4.95

+7.07

ระดับพื้นชั้นลาง
+1.00
ระดับอางอิง
±0.00

รูปด�าน 1 รูปด�าน 2

รูปด�าน 4รูปด�าน 3

รูปตัด ก รูปตัด ข
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หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีม�วงศร�ตรัง

พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�

รางน้ำกัลป�วาไนซ�เคลือบสี เอสซีจ�
รองน้ำลึก รับน้ำไดมาก ระบายน้ำ
ไดเร็ว ปกรางกวาง ตัดปญหา
น้ำกระเซ็น ปลอดสนิม ผลิตจาก
เหล็กคุณภาพสูงชุบกัลปวาไนซ
กันสนิม

แผ�นป�ดลอนสันหลังคาและสันตะเข� เอสซีจ�
ยึดครอบติดกับชุดแผนปดลอนสันหลังคา
และสันตะเข โดยไมตองเจาะโครงหลังคา
ปองกันละอองฝนและสัตวขนาดเล็ก
เขาใตผืนหลังคา

ชุดแผ�นป�ดลอนสันหลังคา
และสันตะเข� พร�ม�า เอสซีจ�
สำหรับยึดครอบสันหลังคาและครอบสัน
ตะเข โดยไมตองเจาะโครงหลังคา 
รับครอบไดอยางแข็งแรง หลังคาปลอดภัย 
ไมร่ัวซึม ทนทานตอแรงลม ชวยปองกัน
ละอองฝน และสัตวเล็ก เพราะออกแบบ
มาพอดีกับลอนพรีมาสวยงามดวย
สีเดียวกับกระเบ้ือง

หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีม�วงศร�ตรัง
สวย เปนธรรมชาติ ขนาดแผนพอเหมาะ 
ใหความรูสึกนุมนวล ละเมียดละไม ดวย
หลังคาไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี รุน พรีมา 
ท่ีมีลอนคล่ืนพล้ิว พรอมครอบและ
อุปกรณครบชุด ปลอดภัย ไมมีใยหิน

โครงการบ�านแสนเจร�ญ ทิพย�มณฑา ถ.อ�อมค�าย จ.นครศร�ธรรมราช
หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า สีม�วงศร�ตรัง พร�อมครอบและอุปกรณ�หลังคา ครบชุด
ความชันหลังคา 35 องศา ลักษณะบ�าน 2 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ พร�อมห�องครัว ห�องรับแขก และห�องอเนกประสงค�
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|  แปลนหลังคา  |

|  แปลนพ�น้ช้ันบน  |

|  แปลนพ�น้ช้ันล�าง  |

แปลนภายใน แปลนหลังคา

รายละเอียด

รูปด�าน / รูปตัด

แบบขยายห�องน้ำ 1 รูปตัด  1 รูปตัด  2

แบบขยายห�องน้ำ 2 รูปตัด  1 รูปตัด  2

รูปตัด  ก รูปตัด  ข

รูปด�าน 3 รูปด�าน 4

รูปด�าน 1 รูปด�าน 2

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 13” x 13”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 4” x 4”

พื้น คสล. ผิวทรายลางสลับกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูไมลามิเนต รองดวยแผน สมารทบอรด เอสซีจี หนา 8” x 8”

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน

ผนังกออิฐฉาบปูน กรุกระเบื้องเซรามิคผนัง 8” x 8”

ผนังกออิฐฉาบปูน กรุกระเบื้องเซรามิคผนัง 4” x 4”

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายนอก

ผนังภายใน สมารทบอรด เอสซีจี ขอบลาด หนา 8 มม. ขนาด 120 x 280 ซม.

ฉาบเรียบ ติด วอลเปเปอรทับ หรือทาสีน้ำอะคริลิค ติดทับดวยไมบัว เอสซีจี

ไมฝา เอสซีจี สีงาชาง กวาง 6” ยาว 4 ม. พรอมตะปูเกลียวปลายสวานไมฝา เอสซีจี

เก็บรอยตอและหัวตะปูดวยกาวยาแนวไมฝา แอสซีจี

ฝาภายใน สมารทบอรด เอสซีจี ขอบลาด หนา 6 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. 

ยึดดวยตะปูเกลียว 23 มม. เอสซีจี และฉาบดวยสมารทพลาสเตอร

ฝาหองน้ำ สมารทบอรด เอสซีจี ขอบเรียบ หนา 4 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.

หรือเลือกใช สมารทบอรด เอสซีจี ลายไม ขนาด 60 x 120 ซม. ติดตั้งบนโครงคราวที-บาร

ฝาระเบียง สมารทบอรด เอสซีจี ขอบเรียบ หนา 4 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.

ผสมกับไมระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอค

ฝาชายคา สมารทบอรด เอสซีจี ขอบเรียบ หนา 4 มม. ขนาด 120 x 240 ซม

• กระเบื้อง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง  • ไมเชิงชาย เอสซีจี ใชที่เชิงชายและปนลม
  พรอมชุดครอบและอุปกรณประกอบครบชุด   หนากวาง 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร
• ชุดครอบและแผนปดลอนสันหลังคา และ สันตะเข   ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค
• แป และ คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา  • ชุดแผนปดเชิงชายพรีมา เอสซีจี
• รางน้ำตะเข และ แผนปดรอยตอ เอสซีจี  • โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ

กระเบื้อง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

กระเบ้ือง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

ไมเชิงชาย เอสซีจี

จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

อกไกเหล็กตัว C100
อะเสเหล็กตัว C150

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

อกไกเหล็กตัว C100

อะเสเหล็กตัว C150

จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.

ไมเชิงชาย เอสซีจี

ไมเชิงชาย เอสซีจี

รายการหลังคาและครอบ ฝ�า-ผนัง สมาร�ทบอร�ด เอสซีจ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� และอุปกรณ� เอสซีจ�
กระเบ้ือง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง  (พ้ืนท่ี 187.6 ตร.ม.)

ครอบสันโคง เอสซีจี รุน พรีมา

ครอบโคงปดปลาย เอสซีจี รุน พรีมา

ครอบขาง เอสซีจี รุน พรีมา

ครอบขางปดชาย เอสซีจี รุน พรีมา

คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา*

แป เอสซีจี สำหรับหลังคา พรีมา*

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน 13 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องไอยรา** (1 กลอง มี 500 ตัว)

ชุดแผนปดหลอนสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา (10 แผน/กลอง)

ชุดแผนปดเชิงชาย เอสซีจี รุน พรีมา (10 แผน/กลอง)

รางน้ำตะเข เอสซีจี

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม. (6  นิ้ว)

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. (8  นิ้ว)

ไมฝา เอสซีจี สีงาชาง ขนาด 15 x 400 x 0.8 มม.

แผนปดมุมซีเมนต ไมฝา เอสซีจี (มุมนอก)

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวานมีปก 28.5 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)

กาวยาแนวรอยตอไมฝา เอสซีจี 

สมารทบอรด เอสซีจี ขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม.

สมารทบอรด เอสซีจี ขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.6 ซม.

สมารทบอรด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120 x 280 x 0.6 ซม.

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)

ปูนฉาบรอยตอ สมารทพลาสเตอร เอสซีจี (1 ถุง บรรจุ 25 กก.)

ไมระแนง เอสซีจี สีซีเมนต ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 มม.

ไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.
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*คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา ตองใชกับแป เอสซีจี รุน พรีมา เทานั้น **สำหรับยึดหองแผนกระเบื้องแถวบนสุดบริเวณสันหลังคา

กระเบื้อง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง
พรอมอุปกรณประกอบ

กระเบื้อง เอสซีจี รุน พรีมา สีมวงศรีตรัง
พรอมอุปกรณประกอบ

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

รางน้ำตะเข เอสซีจี

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.21

ระดับหลังอะเส +6.50

ระดับพื้นชั้นบน +3.50

ระดับพื้นชั้นลาง +0.60

ระดับอางอิง ±0.00



หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�                                 
รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาล

รางน้ำกัลป�วาไนซ�เคลือบสี เอสซีจ�
รองน้ำลึก รับน้ำไดมาก ระบายน้ำไดเร็ว
ปกรางกวาง ตัดปญหาน้ำกระเซ็น
ปลอดสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
ชุบกัลปวาไนซกันสนิม

ชุดแผ�นป�ดเชิงชาย เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
ทนทาน ไมหดตัว หรือบิดงอ ผลิตจาก
พลาสติก พี.วี.ซี คุณภาพสูง ทนความรอน
ไดดี นก หนู หรือสัตวเล็กไมสามารถ
เขาใตหลังคาได เพราะมีขนาดพอดี
กับลอนกระเบ้ือง

แผ�นป�ดลอนสันหลังคา
และสันตะเข� เอสซีจ�
ยึดครอบติดกับชุดแผนปดลอนสันหลังคา
และสันตะเข โดยไมตองเจาะโครงหลังคา
ปองกันละอองฝนและสัตวขนาดเล็ก
เขาใตผืนหลังคา

เจ�าของบ�าน คุณสำเนียง ขำแดง 
หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาล พร�อมครอบและอุปกรณ�หลังคา ครบชุด
ความชันหลังคา 30 องศา  ลักษณะบ�าน 2 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ พร�อมห�องครัว และห�องอเนกประสงค�

ลอนคล่ืน พล้ิวสวย เปนธรรมชาติ
ดูแตกตางจากหลังคาท่ัวไป แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัย ไมมีใยหิน 
มีคาการนำความรอนต่ำ ทำใหบานเย็น

หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีน้ำตาล
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พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�



|  แปลนหลังคา  ||  แปลนพ�น้  |

แปลนภายใน / แปลนหลังคา แปลนภายใน / แปลนหลังคา

รายละเอียด

รูปด�าน / รูปตัด

17 18

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ติดตั้งแบบเวนรองรวมกับผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนเชาะรอง 4 นิ้ว

ผนังดานในบานติดไมบัว เอสซีจี รุนโมเดิรน ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด ขนาด 120 x 280 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบฉาบเรียบ กับโครงกัลวาไนซ 

สมารทบอรด เอสซีจี ยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ปดทับดวยวอลล เปเปอร หรือทาทับดวย

สีน้ำอะคริลิค 100% ติดไมบัว เอสซีจี รุนโมเดิรน ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวดวนเซรามิคผนัง

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน 

สมารทบอรด เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม.  ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%  

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ 4 ดาน ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง 

ยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% 

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนระบายอากาศ ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน 

สมารทบอรด เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม.  ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ติดทับดวยไมมอบ เอสซีจี ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน 

สมารทบอรด เอสซีจี และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม.  ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

• หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล  • ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม. 
• ชุดติดตั้งครอบโคงเอสซีจี รุน พรีมา    และปดทับดวยไมเชิงชาย ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม.
• แป และ คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา  • บริเวณเชิงชายและปนลม ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%
• รางน้ำตะเข และ แผนปดรอยตอ เอสซีจี  • โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล
พรอมอุปกรณประกอบ

แผนปดรอยตอ เอสซีจี

รางน้ำตะเข เอสซีจี

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 13” x 13”

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

แผนพื้น สมารทบอรด เอสซีจี ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งบนโครงเหล็ก ระยะตั้ง 25-30 ซม.

ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล

พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม.จันทันเหล็กตัว C100 @1.00 ม. อกไกเหล็กตัว C150

ดั้งเหล็กตัว C150

ดั้งเหล็กตัว C150

อกไกเหล็กตัว C150

ครอบหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

ระแนงกันแดดทำจาก
ไมเชิงชาย เอสซีจี 
กวาง 6”

ครอบสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล
พรอมครอบและอุปกรณครบชุด

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม. แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.

รายการหลังคาและครอบ ฝ�า-ผนัง สมาร�ทบอร�ด เอสซีจ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� และอุปกรณ� เอสซีจ�
หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล ขนาด 55x65x0.5 ซม. (180 ตร.ม.)  732 แผน

ครอบสันโคง เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล    69 แผน

ครอบขางปดชาย เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล   8 แผน

ครอบขาง เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล    56 แผน

ครอบโคงปดจั่ว เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล   5 แผน

ครอบโคงปดปลายตะเข เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล   5 แผน

คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล    1,465 ชิ้น

แป เอสซีจี สำหรับหลังคาพรีมา* ยาว 4 เมตร   114 ทอน

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี ปลายสวาน 13 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว) 2 กลอง

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 32 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)** 1 กลอง

ชุดแผนปดลอนสันหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล (10 แผน/กลอง) 6 กลอง

ชุดแผนปดลอนสันตะเข 20*, 25* เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล (10 แผน/กลอง) 7 กลอง

ชุดแผนปดเชิงชาย เอสซีจี รุน พรีมา (10 แผน/กลอง)    11 กลอง

รางน้ำตะเข เอสซีจี กัลวาไนซเคลือบสี 60x200x0.33 ซอนทับ 20 ซ.ม.  5 ทอน

แผนปดรอยตอ เอสซีจี      10 กลอง

สีทากระเบ้ืองหลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีน้ำตาล    1 กระปอง

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม. (6 น้ิว)    22 แผน

ไมเชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. (8 น้ิว)    34 แผน

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.4 ซม.   40 แผน

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120x240x1.0 ซม.  23  ทอน

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด ขนาด 120x280x0.8 ซม.  60 แผน

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนเชาะรอง 4 นิ้ว ขนาด 120x280x0.8 ซม. 13 แผน

ไมรั้ว เอสซีจี ขนาด 10x400x1.6 ซม.    26 แผน

ไมมอบ เอสซีจี ขนาด 5x300x0.8 ซม.     25 แผน

ไมบัว เอสซีจี ขนาด 10x300x1.2 ซม.    20 แผน

โครงกัลวาไนซ ซี74 สมารทบอรด เอสซีจี ยาว 3 เมตร  140 ทอน

โครงกัลวาไนซ ซี76 สมารทบอรด เอสซีจี ยาว 3 เมตร  40 ทอน

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)   2 กลอง

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 23 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)  13 กลอง

ตะปูเกลียวยึด เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. สำหรับยึดโครงคราว    2  กลอง

(1 กลอง มี 500 ตัว)    

พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)   2 กลอง

ปูนพลาสเตอรฉาบรอยตอ สมารทบอรด เอสซีจี   3 ถุง

กาวยาแนวโพลียูลิเทน สมารทบอรด เอสซีจี 310 มล.  30 หลอด

*คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา ตองใชกับแป แอสซีจี รุน พรีมา เทานั้น **สำหรับยึดหองแผนกระเบื้องแถวบนสุดบริเวณสันหลังคา

รูปด�าน 1 รูปด�าน 2

รูปด�าน 4รูปด�าน 3

รูปตัด ก รูปตัด ข

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา +6.69

ระดับหลังอะเส +4.65

ระดับพื้น +1.65

ระดับอางอิง ±0.00



หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีแดง

พลิ�วสวย… อย�างมีเอกลักษณ�

แผ�นป�ดลอนสันหลังคา
และสันตะเข� เอสซีจ�
ยึดครอบติดกับชุดแผนปดลอน
สันหลังคาและสันตะเข โดยไมตอง
เจาะโครงหลังคา ปองกันละอองฝน
และสัตวขนาดเล็กเขาใตผืนหลังคา

ขอยึดหลังคา เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า
ขอยึดกระเบ้ือง 1” และ 1.5” ใชยึดหลังคา
เอสซีจี รุน พรีมา ติดกับแปเหล็กกลอง 
และแปไม โดยไมตองเจาะกระเบื้อง

แผ�นป�ดรอยต�อ เอสซีจ�
ติดแนบแนน ไมหลุดลอน ทนความรอนสูง
แข็งแรง และงายตอการรีดแนบสนิท
เขารูปลอนกระเบื้อง เพราะเสริม
แกนกลางดวยตะแกรงอะลูมิเนียม
สวย ทุกรอยตอ ดวยการทาทับ
ดวยสีน้ำอะคริลิค

หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ�
รุ�น พร�ม�า สีแดง
หลังคาพล้ิวสวย กลมกลืนกับธรรมชาติ
น้ำหนักเบาเพียง 14.5 กก./ตร.ม.
ชวยประหยัดโครงสราง แข็งแรง ทนทาน
ทนแรงกระแทกไดดีกวาเดิม
ปลอดภัย ไมมีใยหิน

เจ�าของบ�าน คุณอนุชิต อรุณวงศ�
หลังคาไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� รุ�น พร�ม�า สีแดง พร�อมครอบและอุปกรณ�หลังคา ครบชุด
ความลาดชันหลังคา 30 องศา  ลักษณะบ�าน 2 ห�องนอน 1 ห�องน้ำ พร�อมห�องครัว ห�องรับแขกและห�องอเนกประสงค�
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|  แปลนหลังคา  ||  แปลนพ�น้ช้ันบน  |

|  แปลนพ�น้ช้ันล�าง  |

แปลนภายใน แปลนหลังคา

รายละเอียด

รูปด�าน / รูปตัด

21 22

แบบขยายห�องน้ำ 1,2 รูปตัด  1 รูปตัด  2

รูปตัด  1แปลนบันได ช้ันบนแปลนบันได ช้ันล�าง

พื้น คสล. ตกแตงดวยไมพื้น เอสซีจี ขนาด 10 x 30 0x 2.5 ซม. สลับ ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม. ทาสีน้ำอะคริลิค 100%

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 8” x 8”

พื้น คสล. ปูแผนไมพื้น เอสซีจี ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม. ติดตั้งเปนพื้นประดับ บนพื้นซีเมนตขัดหยาบ

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค (ผนังรอบนอกใชสีสำหรับทาภายนอก)

ผนังดานในบานติดไมบัว เอสซีจี รุนโมเดิรน ขนาด 7.5 x 300 x 1.5 ซม. ฉาบดวยปูนฉาบสมารทพลาสเตอร เอสซีจี ปดทับดวย

วอลเปเปอร หรือ ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% ติดทับดวยไมบัว เอสซีจี ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวดวยเซรามิคผนัง

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.8 ซม. ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี 

ยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ปดทับดวยวอลลเปเปอร หรือทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% ติดไมบัว เอสซีจี 

ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.

ผนังไมฝา เอสซีจี รุนโคโลเนียล สีสักทอง ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. ยึดกับโครงคราวเหล็กดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน มีปก 

28.5 มม. เก็บรอยตอและตัวตะปูดวยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี ติดตั้งฉนวนกันความรอน เอสซีจี รุน COOL WALL 

ผนังกออิฐโชวแนว

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม.ติดตั้งแบบเวนรอง

ยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี รุนลายไม ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม.ติดตั้งแบบเวนรอง ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี 

และยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ฝา ไมระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอค ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.ติดตั้งแบบเวนรองและยึดดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. 

ติดทับดวยไมมอบ เอสซีจี ขนาด 5 x 300 x 0.8 ซม. ดวยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. ทาทับดวยสียอมไม ไฟเบอรซีเมนต 

สีเนเชอรัลบีช

*หมายเหตุ –ติดตั้งฉนวนกันความรอน เอสซีจี STAY COOL หนา 3 นิ้ว วางเหนือฝาเพดานชั้นบน (โถงหลังคา)

• หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง  • ไมเชิงชาย เอสซีจี สีสักทอง ขนาด 20 x 400 x 1.6 ซม
• โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี    และปดทับดวยไมเชิงชาย สีสักทอง สีสักทอง ขนาด 15 x 400 x 1.6 ซม.
• แผนปดรอยตอ เอสซีจี     บริเวณเชิงชายและปนลม ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% 
• รางน้ำตะเข กัลวาไนซเคลือบสี เอสซีจี

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง
พรอมชุดครอบและอุปกรณหลังคา ครบชุด

รางน้ำตะเข เอสซีจี

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง
พรอมชุดครอบและอุปกรณหลังคาครบชุด

โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี

แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม. แปและคลิปล็อค เอสซีจี @0.50 ม.ฉนวนกันความรอน เอสซีจี STAY COOL
หนา 3” วางเหนือฝาเพดาน

หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง
พรอมชุดครอบและอุปกรณหลังคาครบชุด

โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี

ฉนวนกันความรอน เอสซีจี STAY COOL
หนา 3” วางเหนือฝาเพดาน

ไมเชิงชาย เอสซีจี

กวาง 8”

ไมเชิงชาย เอสซีจี

กวาง 8”

รายการหลังคาและครอบ ฝ�า-ผนัง สมาร�ทบอร�ด เอสซีจ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� และอุปกรณ� เอสซีจ�
หลังคา เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง ขนาด 55x65x0.5 ซม. (280 ตร.ม.)  1,392 แผน

ครอบสันโคง-สันตะเข เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง    92 แผน

ครอบโคงปดปลายตะเข เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง    8 แผน

ครอบปดจั่ว เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง     4 แผน

ครอบปดชาย เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง     8 แผน

ครอบขาง เอสซีจี รุน พรีมา สีแดง     65 แผน

ครอบโคง 3 ทาง รุน พรีมา สีแดง     1 แผน

ชุดแผนปดลอนสันตะเข พรีมา      7         กลอง

ชุดแผนปดลอนสันหลังคา พรีมา     12 กลอง

แป เอสซีจี สำหรับหลังคา รุน พรีมา ยาว 4 เมตร*    184 ทอน

แผนสะทอนความรอน เอสซีจี ไอยรา ขนาด 1.25x0.60 เมตร   5 มวน

ตะปูเกลียวยึดแปไอยรา ยาว 13 มม. เบอร 10 (1 กลอง มี 500 ตัว)  4 กลอง

คลิปล็อค เอสซีจี พรีมา ไมชุบสี/ชุบสี (ชุบสี บรรจุ 50 ช้ิน)(ชุบซิงค บรรจุ 250 ช้ิน) 2,784  ชิ้น

แผนปดรอยตอ เอสซีจี ขนาด 0.35x0.50 เมตร    3 แผน

แผนปดชนผนัง เอสซีจี ขนาด 0.20x3.00 เมตร    22 มวน

ชุดแผนปดเชิงชาย เอสซีจี พรีมา (1 กลอง มี 10 แผน)   19  กลอง

รางน้ำตะเขกัลวาไนซเคลือบสี เอสซีจี ขนาด 0.6x2.00 เมตร   13 ทอน

ไมเชิงชาย เอสซีจี สีสักทอง ขนาด 15x400x1.6 ซม.   34  แผน

ไมเชิงชาย เอสซีจี สีสักทอง ขนาด 20x400x1.6 ซม.   34  แผน

สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ 120x240x0.6 ซม.   6 แผน

สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ 60x120x0.4 ซม.   417 แผน

สมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบเรียบ 120x240x0.8 ซม.   96 แผน

ไมระแนง เอสซีจี รุนลบมุม สีน้ำตาลโอค ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.  500 แผน

ไมฝา เอสซีจี รุนโคโลเนียล สีสักทอง ขนาด 20x300x0.8 ซม.   314 แผน

ไมบัว เอสซีจี ขนาด 7.5x300x1.2 ซม.     6 แผน

ไมมอบ เอสซีจี ขนาด 5x300x0.8 ซม.     86 แผน

ไมพื้น เอสซีจี ขนาด 15x300x2.5 ซม.     480 แผน

ตะปูเกลียว ปลายสวาน มีปก 45 มม.     10 กลอง

เหล็กรูปพรรณ       8 ทอน

สียอมไมพื้นไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี สีเนเชอรัลบีช    20 กระปอง

โครงซี ลายน เอสซีจี      33 ทอน

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสวาน มีปก ยาว 28.5 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว) 18 กลอง

เหล็กรูปพรรณ C75       96  ทอน

กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี      6 หลอด

ฉากริม        183 ทอน

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)   15 กลอง

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. (1 กลอง มี 250 ตัว)  5 กลอง

ชุดแขวน**       604 ชุด

โครงคราวบน ซี-ลายน เอสซีจี      158 ทอน

โครงคราวลาง ซี-ลายน เอสซีจี      386 ทอน

คลิปล็อค        1,016  ตัว

ขอยึดโครง        319 ชิ้น

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. (1 กลอง มี 500 ตัว)  26  กลอง

กาวพียูยาแนว เอสซีจี 310 มล.(เล็ก)     37 หลอด

โครงกัลวาไนซ C75 สมารทบอรด เอสซีจี     10 ทอน

โครงกัลวาไนซ U74 สมารทบอรด เอสซีจี     3 ทอน

*คลิปล็อค เอสซีจี รุน พรีมา ตองใชแป เอสซีจีเทานั้น  **ชุดแขวนประกอบดวย สปริงล็อค + ขอล็อคโครง + พุกเหล็ก + ฉากยึดทองพื้น + ลวดแขวนทอนบน

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00

ระดับสูงสุดหลังคา  +8.50

ระดับหลังอะเส +5.85

ระดับพื้นชั้นบน +2.85

ระดับพื้นชั้นลาง +0.15
ระดับอางอิง ±0.00
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