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NATURAL BEAUTY 

EVOLUTIONARY

PERFORMANCE

	 บริษัท	เค.	เอส.	วู้ด	จำ�กัด	เป็นผู้นำ�ด้�นก�รนำ�เข้�และจำ�หน่�ยไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

สำ�หรับง�นติดตั้งภ�ยใน	และไม้สังเคร�ะห์	พื้น	ผนัง	ฝ้�	และระแนง	สำ�หรับง�นติดตั้ง

ภ�ยนอก	นอกจ�กนี้	เค.	เอส.	วู้ด	ยังเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นไม้พื้น	และผู้นำ�ด้�นเทคโนโลยี

ก�รผลิตไม้สังเคร�ะห์แบบ	Co-Extrusion	อีกด้วย

	 เพื่อคงคว�มเป็นธรรมช�ติ	 เร�จึงค้นห�กระบวนก�รผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่	ๆ	

เพื่อผลิตไม้พื้นที่คงคว�มง�มเหมือนไม้ธรรมช�ติ	 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์	 “สัมผัสธรรมช�ติ

ได้ในบ้�นคุณ”

	 ด้วยประสบก�รณ์ม�กกว่�	 10	 ปี	 สำ�หรับธุรกิจไม้พื้น	 เร�จึงคัดเลือกไม้ที่มี

คุณภ�พสูงแบบพิเศษ	และบริก�รที่ลูกค้�พึงพอใจ

เกีย่วกับเรา

We live for products that make anywhere 

are the most beautiful in the world.
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HEAD OFFICE & SHOWROOM

398	ถนนพระร�มที่	2	แขวงแสมดำ�	เขตบ�งขุนเทียน

กรุงเทพมห�นคร	10150	

TEL.	02	408	3816	FAX.	02	408	3817

HOTLINE	:	09	5878	6710

โชว์รูมจัดแสดงสินค้�ตัวอย่�ง	 และ	 ตัวอย่�งก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งไม้พื้น	

ไม้ผนัง	ไม้ฝ้�	ร�วกันตก	ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	เพื่อให้ลูกค้�ได้สัมผัสและ

เยี่ยมชม	โดยมีผู้เชี่ยวช�ญแนะนำ�สินค้�	

๏	ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จ�กแบรนด์	A	LA	CARTE

๏	ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จ�กแบรนด์	THE	BIG	PLANK

๏	ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จ�กแบรนด์	THE	BIG	PLANK	Plus+

๏	ไม้ระแนงสังเคร�ะห์	WPC	จ�กแบรนด์	SOCIO

๏	ไม้สังเคร�ะห์	พื้น	ผนัง	ฝ้�	ระแนง	WPC	จ�กแบรนด์	NewTechWood
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คลังสินค้�ตั้งอยู่ถนนบ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล	พื้นที่กว่�	500	ต�ร�งเมตร	จำ�นวน	2	หลัง	เป็นสถ�นที่เก็บ

สต็อกสินค้�ทั้งหมด	มีคว�มสะอ�ดและปลอดภัย	รวมถึงมี	 “ห้องตรวจสอบคุณภ�พสินค้�	(R&D)”	ให้มี

คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล	เพื่อเตรียมพร้อมส่งออกไปถึงมือลูกค้�	

คลังสินค้า

คลังสินค้า 1

คลังสินค้า 2
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SERVICES
OUR

สำ�รวจพื้นที่

บริก�รติดตัง้
บริก�รติดตั้งด้วยทีมช่�งผู้เชี่ยวช�ญ	ทีมช่�งทุกคน	ผ่�นก�รอบรม	

ฝึกฝน	 มีประสบก�รณ์ด้�นก�รติดตั้งไม้พื้นโดยเฉพ�ะ	 มีคว�ม

ชำ�น�ญง�นปูไม้พื้น ในทุกลักษณะของพื้นที่	อ�ทิเช่น	โครงก�ร,	

คอนโดมิเนียม,	บ้�นเดี่ยว,	ท�วน์เฮ้�ส์,	โรงแรม	ฯลฯ

ทุกง�นติดตั้ง	 มีผู้ควบคุมของบริษัทโดยตรง	 เป็นผู้ตรวจสอบ	

รับผิดชอบ	ดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างจริงใจ

บริก�รถอดแบบและดีไซน์
บริก�รถอดแบบปริม�ณพื้นที่และก�รตกแต่ง	 (3D)	 เพื่อคำ�นวณ

ปริม�ณก�รใช้ของผลิตภัณฑ์ต่�ง	ๆ	ให้พอดีและเหม�ะสม	รวมถึง

ก�รเผื่อเปอร์เซ็นต์ก�รเสียห�ยอีกด้วย

เพ่ือข้อมูลท่ีแม่นยำ�สำ�หรับโปรเจ็กต์ต่�ง	 ๆ	 เร�จึงส่งทีมง�นท่ีเช่ียวช�ญ	

ไปสำ�รวจพ้ืนท่ีก่อนก�รติดต้ัง	 โดยวัดพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลต่�ง	ๆ	 เช่น	

ค่�คว�มช้ืน	 คว�มสูงต่ำ�ของพ้ืนท่ี	 ตรวจคว�มสม่ำ�เสมอของพ้ืนปูน	 (พ้ืน

ไม่ร่อน	ป�ดเรียบเสมอกัน)	และตรวจสอบระดับแนวฉ�กระหว่�ง	พื้น

และผนัง
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INDOOR ENGINEERED FLOORING
LUXURY WOOD FLOORING

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์สำ�หรับง�นติดตัง้ภ�ยใน

	 ไม้พื้น	 Engineered	Wood	 ผลิตจ�กไม้จริงที่ได้ผ่�นก�รคัดสรรเป็นอย่�งดี	 จึึงทำ�ให้ได้ผิวสัมผัส

เทียบเท่�ไม้จริง	 (Solid	 Wood)	 แต่ร�ค�ย่อมเย�กว่�	 และด้วยโครงสร้�งก�รว�งแผ่นไม้เนื้อแข็งที่สลับ

ขว�งเสี้ยนกันไปม�ในแต่ละขั้น	เพื่อลดก�รขย�ยตัว	ทำ�ให้ได้หน้�ไม้ที่มีขน�ดกว้�งม�กถึง	5-8	นิ้ว	จึงเกิด

รอยต่อของไม้น้อยกว่�	ซึ่งทำ�ให้ภ�พลักษณ์ที่ออกม�ดูหรูหร�	

	 และด้วยเทคนิคก�รใช้ไม้เนื้อแข็งปิดผิวด้�นหลัง	 พร้อมพ่น	 Oil	 Paint	 จึงทำ�ให้ป้องกันคว�มชื้น

ไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น	Core	Board	และยังป้องกันเชื้อร�ที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย	จึงเหม�ะต่อก�รใช้ง�นภ�ยใน	

พร้อมทั้งส�ม�รถใช้ในสภ�พอ�ก�ศที่มีก�รเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	หรือมีสภ�พอ�ก�ศที่แห้งหรือชื้นได้เป็น

อย่�งดี	เช่น	บ้�นพักอ�ศัย	คอนโดมิเนียม	ร้�นอ�ห�ร	โรงแรม	ห้องโถง	ฯลฯ	

“ Make Your Life in Nature with K.S. WOOD”
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เคลือบผิวหน้�ไม้ด้วย	 UV	 Oil	 หรือ	 UV	

Laquer	 ถึง	 9	 ชั้น	 และใส่	 Alumunium	

Oxide	 (Al2O3)	 ทำ�ให้ไม้แข็งแรง	 ไม่แตก	

ไม่หลุดร่อน

ชั้นไม้คัดสรรพิเศษ

เลือกเฉพ�ะไม้คุณภ�พดีเท่�นั้น

ช้ันรองไม้จริง	ทำ�จ�กเน้ือของไม้เน้ือแข็งพิเศษ	ทำ�

หน้�ท่ียึดเก�ะระหว่�ง	core	board	(Multi-layers)	

และ	ช้ันไม้จริง	(Top	layer)

ชั้น	 core	 board	ทำ�จ�กไม้เนื้อแข็ง	 ว�งสลับขว�ง

เสี้ยน	เพื่อลดก�รยืดหดตัวของไม้	โดยชั้นนี้ว�งเป็น

แนวนอน ชั้น	 core	 board	ทำ�จ�กไม้เนื้อแข็ง	 ว�งสลับขว�ง

เสี้ยน	เพื่อลดก�รยืดหดตัวของไม้	โดยชั้นนี้ว�งเป็น

แนวตั้ง

ช้ันไม้เน้ือแข็งปิดผิว	Oil	Paint	พ่นทับช้ันไม้	ทำ�หน้�ท่ีป้องกัน

คว�มชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น	core	board

ENGINEERED FLOORING PRODUCT CONSTRUCTION
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PRESENT BY SEMI OUTDOOR
WOOD PLASTIC COMPOSITE

“CAN BE INSTALLED EITHER VERTICALLY OR HORIZONTALLY”

ไม้ระแนง	SOCIO	เป็นไม้ระแนงสังเคร�ะห์แบบกลวง	ผิวล�ยปัดเสี้ยน	สวยง�มเหมือนไม้ธรรมช�ติ	มีน้ำ�หนักเบ�	และแกนหน�	5	mm.

ไม้ระแนง	SOCIO	ส�ม�รถติดตั้งได้ทั้งภ�ยในและกึ่งภ�ยนอก	หล�ยรูปแบบต�มดีไซน์ของคุณ	เหม�ะกับง�นตกแต่งฝ้�เพด�น	ระแนง

บังต�	ระแนงบังเครื่องปรับอ�ก�ศ	หรือผนัง	ซุ้มระแนงไม้เลื้อย	ซุ้มท�งเดิน	เป็นต้น

ไม่ต้องทำ�โครงสร้�งสร้�งเพื่อรองรับน้ำ�หนักม�ก	

ติดตั้งง่�ย	และส�ม�รถเสริมแกนเหล็กหรืออะลูมิเนียม	เพื่อรองรับก�รใช้ง�นหนักได้

แข็ง	เหนียว	ไม่เปร�ะ	ทนท�นต่อแรงกระแทก

หมดกังวลเรื่องไม้ผุพังหรือปลวกกิน	

มีผิวล�ยปัดเสี้ยนเหมือนไม้ธรรมช�ติ	ไม่ต้องท�สี	เพร�ะมีสีในเนื้อไม้

ส�ม�รถออกแบบได้ไม่จำ�กัด	เช่น	คละหน้�ไม้	คละสี	และกำ�หนดระยะได้อย่�งอิสระ	ต�มดีไซน์ของผู้ออกแบบ
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PRESENT BY

OUTDOOR
WOOD PLASTIC COMPOSITE

NewTechWood’S ULTRASHIELD®

สวยเหมือนไม้ธรรมช�ติ  จบทุกปัญห�ของไม้จริง

ไร้เสี้ยนไม้ ไร้รอยต่อ 
ดูแลรักษ�ง่�ย

ทนท�นในทุกสภ�พอ�ก�ศ
ทนแดดและฝน เห็ดร� 

ดูแลรักษ�ง่�ย

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
วัสดุที่ผลิต ส�ม�รถนำ�ม�

รีไซเคิลได้ 100%

ระบบ Ultra-Lock 
ติดตั้งง่�ย รวดเร็ว 

และป้องกัน
ก�รเลื่อนของแผ่นไม้

แรงบันด�ลใจจ�กธรรมช�ติ 
คงคว�มงดง�ม

ของไม้ธรรมช�ติ คงอยู่น�น 
แข็งแรงทนท�น

ปลอดภัยไม้ไม่ลื่น
แม้พื้นเปยีก

ป้องกันรอยเท้�

รับประกัน 25 ปี
สีไม่ซีดจ�ง

แผ่นไม้สวยง�ม
ล�ยเหมือนไม้ธรรมช�ติ

2 ด้�น 2 ล�ย
ในแผ่นไม้เดียวกัน
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 NewTechWood’s UltraShield® ใช้วัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก นำามาข้ึนรูปและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเหมือนไม้ด้ังเดิมจากแหล่งป่าไม้ท่ีงดงาม ไม้ NewTechWood ส่งต่อความงดงามอย่าง

เป็นธรรมชาติ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยมากหรือไม่มีเลย 

 

 การผสมผสานระหว่างความงามของไม้จริง โทนสีอ่อนไล่สลับกับสีเข้ม บนไม้แผ่นเดียวกัน สู่

กระบวนการผลิตที่เหมือนไม้จริงอย่างสมบูรณ์แบบของไม้สังเคราะห์ NewTechWood เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม ให้คุณสัมผัสได้ทั้ง ไม้พื้น ไม้ผนัง ไม้ฝ้า ไม้ระแนง 

WHY UltraShield® ?
หัวใจสำ�คัญในก�รป้องกันแบบ 
360º จบทุกปัญห�ของไม้จริง

ไม้สังเคร�ะห์	 NewTechWood	 รุ่น	 Ultrashield® ผลิตจ�ก

เส้นใยไม้ย�งพ�ร�	 และพล�สติกรีไซเคิล	 ในอุตส�หกรรมที่

ได้ม�ตรฐ�น	 เพื่อแก้ปัญห�ของผลิตภัณฑ์ไม้แบบดั้งเดิม	 ที่	

"ไม่เคลือบ"	 แผ่นไม้ไม่มีก�รปกป้องจ�กแสง	 UV	 ทำ�ให้สีซีด

จ�ง	ไม้ผุพังจ�กคว�มเปียกชื้นและเห็ดร�	

NewTechWood’s	 UltraShield®	 นวัตกรรมก�รผลิตแบบ	
Co-Extrusion	 เคลือบป้องกันทุกด้�นของแผ่นไม้แบบ	 360º	
เพื่อทนท�นต่อทุกสภ�พอ�ก�ศ	ป้องกันรังสี	UV	จ�กแสงแดด	
คว�มช้ืน	เห็ดร�	ปลวก	และรอยขีดข่วนต่�ง	ๆ	

ภ�ยใต้กระบวนก�รจดสิทธิบัตร	NaturaleTM	 และ	 UltraShield® 
เป็นสิ่งยืนยันว่�	 NewTechWood	ผลิตไม้สังเคร�ะห์ที่มีผิว
สัมผัสเหมือนไม้ธรรมช�ติ	 ติดต้ังง่�ย	ปลอดภัยและตอบโจทย์
ก�รใช้ง�น	 ไม่เพียงเท่�น้ัน	 NewTechWood	 ยังพิสูจน์ได้ถึง
คว�มแข็งแรง	ทนท�น	อย่�งท่ีคุณต้องก�ร

ทนต่อแสง UV และสีไม่ซีดจาง

เปียกฝนได้ ไม่ซึมน้ำา

ไม่เป็นแหล่งกำาเนิด

ไม่เป็นแหล่งกำาเนิดปลวก

ไม้ต้องทาสีตลอดอายุการใช้งาน
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100%

UltraShield®

เคลือบป้องกัน 360°
วงกลมกลวง

ขนาดเล็กได้มาตรฐาน
ป้องกันการเกิดเห็ดและรา ใช้สำหรับภายนอกได้ดีมาก

ทนฝน ไม่ซึมน้ำ
ทนทานต่อแสง UV

สีไม่ซีดจาง
สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ

“สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ”
ติดตั้งง่าย

ปลอดภัยไร้เสี้ยน
พื้นไม้ลื่นแม้พื้นเปียก

ไม้ไม่บวม ไม่ยืด
ไม่หดตัว ไม่แตก

ไม่เป็นแหล่ง
กำเนิดปลวก

ทนทานต่อล้อเลื่อน
และแรงกระแทก

ทนทานต่อความร้อน ไม้ต้องทาสี
ตลอดอายุการใช้งาน

ระบบคลิปล็อก
ป้องกันการเลื่อนของแผ่นไม้

UltraShield® ป้องกัน	360º
แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์	 เป็นเกร�ะป้องกันใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยี

ท�งวิศวกรรมขั้นสูง	 เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ	 Ultra-protection	 ซึ่ง

ทนท�นน้ำ�	 และคว�มชื้น	 เชื้อร�	 คว�มร้อน	 แรงกระแทก	 และคร�บ

เปื้อนต่�ง	ๆ	ได้เป็นอย่�งดี	

ชั้นแกนกล�ง	100%	Recycle
เป็นส่วนของเน้ือในของไม้	ทำ�จ�กวัสดุรีไซเคิลท่ีได้รับก�รคัดเลือกม�อย่�งพิถีพิถัน	

ใยไม้เนื้อแข็ง	และ	ใยไม้เนื้ออ่อน	ที่มีคว�มหน�แน่นสูง	ซึ่งทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์

ที่มี	 คว�มแข็งแรง	 ทนท�นม�กขึ้น	 และที่สำ�คัญ	 วัสดุทั้งหมดส�ม�รถนำ�กลับ

ม�รีไซเคิลได้	100%
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บริษัท เค. เอส. วู้ด จำ�กัด
(สำ�นักง�นใหญ่และโชว์รูม)

398 ถนนพระรามที ่2  
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150
www.kswood.com

09 5878 6710 @kswood
www.facebook.com/kswood.thailand


