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● INTRODUCTION 

Composite Panel เป็นนวตักรรมการตกแตง่เปลือกอาคารยคุใหม ่ท่ีชว่ยตอบโจทยแ์ละเพิ่มขีดความสามารถในการ

ออกแบบท่ีมากขึน้ จดัอยูใ่นกลุม่โครงสรา้งผนงัเบา เป็นวสัดปุระเภทหนึ่งท่ีถกูพฒันาขึน้ โดยการน าคณุสมบตัขิองวสัดตุา่ง

ชนิดมาประกบเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหไ้ดว้สัดชุนิดใหมท่ี่มีคณุภาพสงู มีน า้หนกัเบา แตมี่ความแข็งแกรง่ และทนทานทกุสภาวะ

อากาศ สามารถใชง้านไดดี้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร อีกทัง้ยงัสามารถเนรมิตรรูปทรงไดอ้ยา่งหลากหลายโดยไมมี่

ขอ้จ ากดั จงึเป็นวสัดท่ีุตอบสนองงานสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างดี 

Composite Panel is an innovation for modern building decoration, that meet the needs and increase the ability 

to design more. Aluminum composite is classified in the light wall structure group, which is a type of material 

that has been developed by combining the properties of different materials to create a new type of high quality 

material that is lightweight but strong and durable in all weather conditions. Suitable for exterior and interior 

decoration. Additionally, the products can be created a variety of shapes without limitation, making it an 

amazing material to overcome the architectural challenges. 

 

● OVERVIEW – ALUMINUM COMPOSITE PANEL 

อลูมิเนียมปิดผิวอาคาร เพื่องานสถาปัตยกรรม 

มาตกแต่งโลกของเราให้สวยงามกันเถอะ 

ภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งส  าคญัอนัดบัแรกท่ีชว่ยในการสรา้งการจดจ าเป็นอยา่งมาก เปา้หมายของเราจงึคือการเป็นผูผ้ลิตท่ีสรา้ง

ผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั และสรา้งเสรมิจินตนาการแก่นกัออกแบบ ดว้ยเปา้หมายของเราท่ีตอ้งการเป็นผูน้  าเทรนดใ์นวงการ

ผลิตภณัฑต์กแตง่อาคาร เราพยายามอยา่งมากท่ีจะเป็นท่ีหนึ่งทัง้ในดา้นการสรา้งสรรคสี์ใหม่ๆ  ดา้นเทคนิคการเคลือบสี 

และดา้นการออกแบบสีสนัพิเศษส าหรบัผลิตภณัฑ ์

ARCHITECTURAL METAL CLADDING 

Let’s clad the world… 
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Images are the number one priority that helps create recognition paramount. Our goal is to be the 

manufacturer that creates inspiring and innovative products for designers. With our goal to be the trendsetter in 

building decoration materials industry, we strive to be the best in innovative color creation, coating technology, 

and special color design. 

● OVERVIEW – ALUMINUM HONEYCOMB PANEL 

Facade อาคารสมยัใหมถ่กูพฒันารูปแบบใหมี้ความสลบัซบัซอ้นและมีเอกลกัษณ ์สรา้งความน่าสนใจใหก้บัตวัอาคาร 

นอกจากนัน้ยงัท าหนา้ท่ีปอ้งกนัความรอ้นเขา้สูต่วัอาคาร การออกแบบโครงสรา้งเพื่อตอบโจทยง์านออกแบบ ตอ้งการ

โครงสรา้งท่ีแข็งแกรง่เพ่ือมารบัน า้หนกั ซึ่งเป็นการสิน้เปลืองยุง่ยากในการท างาน การน า Aluminum Honeycomb Panel 

(AHP) มาใชจ้ะแกปั้ญหาขอ้นี ้ดว้ยน า้หนกัท่ีเบาสามารถผลิตแผน่ส าเรจ็รูป จากโรงงานเขา้มาติดตัง้ท่ีหนา้งานชว่ย

ประหยดัเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี 

Facade of modern building is developed in order to have more complicated forms and uniqueness and also to 

make the building more attractive. Besides, it functions as a heat protector for the building. The structural 

design needs structures to carry load. This design is a waste of time and has difficult procedures. Aluminum 

Honeycomb Panel (AHP) can well solve this problem. It has light weight and can be ready-made from a factory 

for instant installation which can save time. 

 


