UNOFENCE
A subsidiary products of TNS Grand design co.,ltd.

ราวระเบียงสำเร็จรูป

สวยงาม

อูโนเฟนซ

คงทน

ทันสมัย

่

บันไดสำเร็จรุปอบสี รั้วสำเร็จรุปอบสี
อบสีฝุน AKZO NOBEL ติดตั้งงาย
UNOFENCE

้ เมชสำเร็จรูป
รั้วไวร
คุณภาพ คุมราคา

รั้วเหล็กสำเร็จรูป

www.unofence.com
095-6139248 Line : Tnsgrand

ราวระเบียงสำเร็จรูป

ราวระเบียงเหล็กกัลวาไนซ อบสีฝุน AKZO NOBEL มั่นใจไดในคุณภาพสินคา
ติดตั้งรวดเร็วดวยระบบน็อคดาวน ในราคาแสนประหยัด เหมาะกับบานยุคใหม

งานภายนอก

งานภายใน

ติดตัง้ ง่าย

รั้วไวรเมช อูโนเฟนซ

รั้วไวรเมชชุบกัลวาไนซ ผลิตจากเหล็กกลาคุณภาพสูง ทนทาน แข็งแร็ง อายุการใชงาน
ยาวนาน สามารถกำหนดขนาดความยาวและความสูง ไดตามความตองการ ผานกระบวน
การผลิตที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม

UNOFENCE

ขอดีของตะแกรงเหล็ก

เหมาะสำหรับนำมาติดตั้งเปนรั้วเพื่อกั้นแบงพื้นที่หรืออาณาเขตที่ตองการ ความโปรง
สามารถมองทะลุได ไมทึบ และขัดขวางสายตา เชน รั้วสวนสาธารณะ สนามกอลฟภายใน
พื้นที่สำนักงาน สนามกีฬา ทางดวน ทางรถไฟ ฯลฯ
Items
UN-1200
UN-1500
UN-1900

Size (mm)

Description

ลวดขนาด 6 มม.
ขนาดแผง 1,950 มม.
1950 x สูง 1500 มม. เสากลมขนาด 60 มม. x 1.8 มม.
ระยะห่าง centerถึงเสา 2,010 มม.
1950 x สูง 1200 มม.

1950 x สูง 1900 มม.

ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม.
แกนyห่าง 20 ซม.
UN-2500 1950 x สูง 2500 มม. เพลทฐานเสา 120x120xt5.0 มม.

อุปกรณติดตั้ง

คลิปจับยึดระหวางเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใชเปนสเตนเลส SUS304
พุกกัลวาไนซแท มีใบรับรองจากโรงงาน

สิสามารถออกแบบ
นคาใหม
ประยุกตงานอื่นไดหลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ว และสวยงาม
ประตูบานเลื่อน บานสวิง บานเฟยม

อูโนเฟนซ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

095-6139248

Line : Tnsgrand

ํ เร็ จรูป
UnoFence รวเหล็
ั
กสา
สํานักงานใหญ่ : 737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
TEL/FAX : 044-270200 Mobile : 081-2822424

รวเหล็
ั
กไวร์เมชสําเร็ จรูป
Item
UNW-1200

PRICE LIST
2/12/2563
Description
รัวเหล็กไวร์เมชสําเร็จรูป แผงกว ้าง 1950 มม.
ลวดขนาด 6 มม.
เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม.
ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม.
ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม.
เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm.

Size (mm )
กว ้าง 1950 x สูง 1200 มม.

Unit /Metre
1,050บาทต่อเมตร
ราคานี รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง

ค่าติดตังเมตรละ 200.ขันตํา@ 50 เมตร

พุกกัลวาไนซ์แท ้ มีใบรับรองจากโรงงาน
คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรัว
วัตถุดบ
ิ ใช ้เป็ นสเตนเลส SUS304
UNW-1500

รัวเหล็กไวร์เมชสําเร็จรูป แผงกว ้าง 1950 มม.
ลวดขนาด 6 มม.
เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม.
ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม.
ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม.
เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm.

กว ้าง 1950 x สูง 1500 มม.

1,250 บาทต่อเมตร
ราคานี รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง

ค่าติดตังเมตรละ 200.ขันตํา@ 50 เมตร

พุกกัลวาไนซ์แท ้ มีใบรับรองจากโรงงาน
คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรัว
วัตถุดบ
ิ ใช ้เป็ นสเตนเลส SUS304

UNW-1900

รัวเหล็กไวร์เมชสําเร็จรูป แผงกว ้าง 1950 มม.
ลวดขนาด 6 มม.
เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม.
ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม.
ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม.
เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm.

กว ้าง 1950 x สูง 1900 มม.

1,500 บาทต่อเมตร
ราคานี รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง

ค่าติดตังเมตรละ 200.ขันตํา@ 50 เมตร

พุกกัลวาไนซ์แท ้ มีใบรับรองจากโรงงาน
คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรัว
วัตถุดบ
ิ ใช ้เป็ นสเตนเลส SUS304

UNW-2500

รัวเหล็กไวร์เมชสําเร็จรูป แผงกว ้าง 1950 มม.
ลวดขนาด 6 มม.
เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม.
ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม.
ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม.
เพลทฐานเสา 150*150*t6.0 mm.
พุกกัลวาไนซ์แท ้ มีใบรับรองจากโรงงาน
คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรัว
วัตถุดบ
ิ ใช ้เป็ นสเตนเลส SUS304

กว ้าง 1950 x สูง 2500 มม.

2,000 บาทต่อเมตร
ราคานี รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง

ค่าติดตังเมตรละ 200.ขันตํา@ 50 เมตร

UnoFence รวเหล็
ั
กสําเร็จรูป
สํานักงานใหญ่ : 737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
TEL/FAX : 044-270200 Mobile : 081-2822424
PRICE LIST
ราวระเบียงก ันตก บ ันไดสําเร็ จรูป
Item
TNS-CR1

Description
ราวระเบียงสําเร็จรูปแบบตรง
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรู 32x32x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา

2/12/2563
Size (mm )
สูง 900 mm

30เมตร
ลด 3%

สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี
TNS-CR2

ราวระเบียงสําเร็จรูปแบบโค ้ง
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรู 32x32x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.ขัน
, ตําE 30 เมตร

สูง 900 mm

ราวบันไดสําเร็จรูป
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรูสเีE หลีย
E มพืน
, ผ ้า 32x32x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.ขัน
, ตําE 30 เมตร

สูง 900 mm

รัว, มีศรสําเร็จรูป (ยึดเข ้าเสาปูน)
เส ้นคาด 2 เส ้น
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
เสาเหลีย
E ม 50x50x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรูสเีE หลีย
E ม 40x40x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา
สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี

1,550 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,
30เมตร
ลด 3%

สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี
TNS-PF1

1,400 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,
30เมตร
ลด 3%

สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี

TNS-ST1

Unit /Metre
1,200 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.ขัน
, ตําE 30 เมตร

สูง 1000 mm

1,350 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,
30เมตร
ลด 3%

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.ขัน
, ตําE 30 เมตร

TNS-PF2

รัว, มีศรสําเร็จรูป (ยึดเข ้าเสาปูน)
เส ้นคาด 3 เส ้น
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
เสาเหลีย
E ม 50x50x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรูสเีE หลีย
E มพืน
, ผ ้า 40x40x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา

สูง 1000 mm

30เมตร
ลด 3%

สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี
TNS-PF3

รัว, ไม่มีศรสําเร็จรูป (ยึดเข ้าเสาปูน)
เส ้นคาด 2 เส ้น
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
เสาเหลีย
E ม 50x50x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรูสเีE หลีย
E มพืน
, ผ ้า 40x40x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.-

สูง 1000 mm

รัว, ไม่มีศรสําเร็จรูป (ยึดเข ้าเสาปูน)
เส ้นคาด 3 เส ้น
เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝน
ุ่
เสาเหลีย
E ม 50x50x1.2mm
เสาคาดแนวนอนเจาะรูสเีE หลีย
E มพืน
, ผ ้า 40x40x1.1 mm
ท่อแนวตัง, 19x19x1.1 mm
Fixing Part ฝาปิ ดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา
สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี

1,200 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,
30เมตร
ลด 3%

สี : ดํากึงเงากึ
E
งด
E ้าน
อบสีฝน
ุ่ Akzo nobel
รับประกันสี 10 ปี

TNS-PF4

1,500 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.-

สูง 1000 mm

1,300 บาทต่อเมตร
ราคานี, รวมเสา
รวมอุปกรณ์ตด
ิ ตัง,
30เมตร
ลด 3%

ค่าติดตัง, เมตรละ 250.-

