MICROSITE 1: COMPOSITE PANEL
MAIN PRODUCTS
● INTRODUCTION
Composite Panel เป็ นนวัตกรรมการตกแต่งเปลือกอาคารยุคใหม่ ที่ชว่ ยตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ออกแบบที่มากขึน้ จัดอยูใ่ นกลุม่ โครงสร้างผนังเบา เป็ นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถกู พัฒนาขึน้ โดยการนาคุณสมบัตขิ องวัสดุตา่ ง
ชนิดมาประกบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วสั ดุชนิดใหม่ท่ีมีคณ
ุ ภาพสูง มีนา้ หนักเบา แต่มีความแข็งแกร่ง และทนทานทุกสภาวะ
อากาศ สามารถใช้งานได้ดีทงั้ ภายนอกและภายในอาคาร อีกทัง้ ยังสามารถเนรมิตรรูปทรงได้อย่างหลากหลายโดยไม่มี
ข้อจากัด จึงเป็ นวัสดุท่ีตอบสนองงานสถาปัตยกรรมได้อย่างดี
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
อลูมิเนียมปิ ดผิวอาคาร เพื่องานสถาปั ตยกรรม
มาตกแต่งโลกของเราให้ สวยงามกันเถอะ
ภาพลักษณ์เป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่ชว่ ยในการสร้างการจดจาเป็ นอย่างมาก เป้าหมายของเราจึงคือการเป็ นผูผ้ ลิตที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีทนั สมัย และสร้างเสริมจินตนาการแก่นกั ออกแบบ ด้วยเป้าหมายของเราที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าเทรนด์ในวงการ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร เราพยายามอย่างมากที่จะเป็ นที่หนึ่งทัง้ ในด้านการสร้างสรรค์สีใหม่ๆ ด้านเทคนิคการเคลือบสี
และด้านการออกแบบสีสนั พิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์
ARCHITECTURAL METAL CLADDING
Let’s clad the world…

MICROSITE 1: COMPOSITE PANEL
MAIN PRODUCTS
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 อาคารสมัยใหม่ถกู พัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ สร้างความน่าสนใจให้กบั ตัวอาคาร
นอกจากนัน้ ยังทาหน้าที่ปอ้ งกันความร้อนเข้าสูต่ วั อาคาร การออกแบบโครงสร้างเพื่อตอบโจทย์งานออกแบบ ต้องการ
โครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อมารับนา้ หนัก ซึ่งเป็ นการสิน้ เปลืองยุง่ ยากในการทางาน การนา Aluminum Honeycomb Panel
(AHP) มาใช้จะแก้ปัญหาข้อนี ้ ด้วยนา้ หนักที่เบาสามารถผลิตแผ่นสาเร็จรูป จากโรงงานเข้ามาติดตัง้ ที่หน้างานช่วย
ประหยัดเวลาได้เป็ นอย่างดี
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.

