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Endless Aluminium Innovation



“อัลัเน็็กซ์”์ ระบบอัลูมิิเนี็ยมิเพื่่�อังาน็สถาปััตยกรรมิตกแต่ง
                อัลูเน็กซ์ คื่อ ผู้้�นำระบบอลู้มิิเนียมิ เพื่่�องานสถาปััตยกรรมิตกแต่ง อาทิิ โรงจอดรถ, กันสาด, ราวกันตก, ปัระต้, รั�ว, ระแนง, 
ระบบตกแต่งผู้นัง-เพื่ดาน แลูะฟาซาด เราม่่ิงมิั�นให้�บริการคืรบวงจร ตั�งแต่การออกแบบ สำรวจห้น�างาน ปัระเมิินราคืา ปัระกอบติดตั�ง 
พื่ร�อมิการรับปัระกันสินคื�า โดยมิ่่งเน�นคืวามิสวยงามิเชิิงสถาปััตยกรรมิ คืวบคื้่กับคืวามิปัลูอดภััย แข็็งแรงทิางด�านวิศวกรรมิ

          ผู้ลูิตภััณฑ์์ข็องอัลูเน็กซ์ใชิ�อลู้มิิเนียมิเกรด 6063T6 ซ่�งแข็็งแรงกว่าอลู้มิิเนียมิทิั�วไปั 50% เทิียบเทิ่าอ่ตสาห้กรรมิยานยนต์ เพื่ิ�มิ
คืวามิมิั�นคืง ปัลูอดภัยั ในชีิวติแลูะทิรัพื่ย์สนิข็องค่ืณ ปัระกอบด�วยระบบเข็�าลูิ�นอลู้มิเินียมิ ( Multi Joint ) ซ่�งเป็ันลูขิ็สทิิธิ์ิ�เฉพื่าะจากอัลูเน็กซ์  
ชิ่วยให้�ติดตั�งได�อย่างรวดเร็ว แลูะปัระณีต ปัระห้ยัดเวลูา บริห้ารงานก่อสร�างอย่างมิีปัระสิทิธิ์ิภัาพื่ ลูดคืวามิเสียห้ายห้น�างาน

         ขั็�นตอนการออกแบบแลูะผู้ลูิตทิั�งห้มิด คืวบค่ืมิโดย บริษััทิ ไทิยเมิ็ทิทิอลู อลู้มิิเนียมิ จำกัด ผู้้�ผู้ลูิตอลู้มิิเนียมิเส�น  
คืรบวงจรชิั�นนำ มิีปัระสบการณ์ในการผู้ลูิตแลูะส่งออกอลู้มิิเนียมิเส�นตามิมิาตรฐานสากลูยาวนานเก่อบ 40 ปีั ด�วยกระบวนการผู้ลูิต
คื่ณภัาพื่ ISO 9001 ; 14001 ; 50001 ; IATF 1694 คืลูอบคืลู่มิสินคื�าทิ่กกลู่่มิอ่ตสาห้กรรมิ อาทิิ ยานยนต์ ข็นส่งมิวลูชิน อากาศยาน 
เคืร่�องมิ่อวัด อ่ปักรณ์อิเลู็คืทิรอนิคืส์ แลูะสถาปััตยกรรมิ

PREFECTION FOR GENERATIONS

สวยทน็ทาน็
ปัลูอดสนิมิ 

รับปัระกัน 10 ปีั

ประหยัดเวลา
ติดตั�งรวดเร็ว ด�วยระบบ

“prefab” บ�านไมิ่ชิ�ำ

ร้�ใจ ไร�กังวล
ให้�คืำปัร่กษัา ปัรับข็นาด
ผู้ลูิตตามิคืวามิต�องการ

แข็็งแรงพิิเศษ
อลู้มิิเนียมิเกรดพื่ิเศษั 6063T6

เทิียบเทิ่าชิิ�นส่วนยานยนต์



ระบบกัน็สาดอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั 
โคืรงสร�างบางเบา โปัร่ง ปัราศจากเสา

PRO-FLEX
ย่�นได�ส้งส่ด 3 เมิตร พื่ร�อมิแผู่้นโพื่ลีูคืาร์บอเนตตัน ค่ืณภัาพื่ส้ง  
ห้นา 3 มิิลูลูิเมิตร ทิำคืวามิกว�างระห้ว่างคืาน ส้งส่ด 2.90 เมิตร

PRO-FLEX SLOPE
ย่�นได�ส้งสด่ 2.50 เมิตร พื่ร�อมิแผู่้นโพื่ลูคีืาร์บอเนตตนั ค่ืณภัาพื่สง้ 
ห้นา 3 มิิลูลูิเมิตร ทิำคืวามิกว�างระห้ว่างคืานส้งส่ด 2.90 เมิตร
R พื่่�นทิี�ระยะห้น�าคืานน�อย เห้มิาะสำห้รับบ�านทิี�มิีพื่่�นทิี�จำกัด

PRO-FLEX LITE
ย่�นได�ส้งส่ด 1.30 เมิตร พื่ร�อมิแผู้่นโพื่ลูีคืาร์บอเนตตัน คื่ณภัาพื่ส้ง 
ห้นา 3 มิลิูลูเิมิตร คืานข็นาด 40 x 100 เมิตร ทิำคืวามิกว�างระห้วา่ง
คืานส้งส่ด 2.20 เมิตร
R ไมิ่มิีรางน�ำ

DUPLEX
ย่�นได�ส้งส่ด 3 เมิตร พื่ร�อมิแผู่้นโพื่ลีูคืาร์บอเนตตัน แลูะระแนง  
ซ�อน 2 ชิั�น ทิำคืวามิกว�างระห้ว่างคืานส้งส่ด 2 เมิตร
R เลูอ่กซี�ระแนง T4 ห้รอ่ F5 ระยะห่้างข็องซี�ไม่ิน�อยกว่า 5 ซมิ.

FLOW
ย่�นได�ส้งส่ด 3 เมิตร *ไมิ่มิีแผู้่นโพื่ลูีคืาร์บอเนตตัน 

R แบบข็นานกับตัวอาคืาร  R แบบตั�งฉากกับตัวอาคืาร
R เลู่อกซี�ระแนง T4 ห้ร่อ F5 ระยะห้่างข็องซี�ไมิ่น�อยกว่า 5 ซมิ.



กัน็สาดอััลเน็็กซ์์ น็�ำหนั็กเบากว่าเหล็ก 3 เท่า
R ระบบปัระกอบแบบเข็�าลูิ�นอลู้มิิเนียมิ ลูิข็สิทิธิ์ิ�เฉพื่าะจากอัลูเน็กซ์ MULTI JOINT SYSTEM
R เก็บเสียงได�ดี ฝนตกไมิ่มิีเสียงรบกวนด�วย SOUND ABSORPTION MATERIAL
R ลูดปััญห้าน�ำทิ่วมิข็ัง คืราบตะไคืร่น�ำ แลูะเชิ่�อรา
R ระบบย่ดแผู้่นโพื่ลูีคืาร์บอเนต ด�วยฝาย่ดอลู้มิิเนียมิพื่ร�อมิยางกันน�ำ
R รับแรงลูมิได�ส้งส่ด 80 กิโลูกรัมิ/ตารางเมิตร ห้ร่อเทิียบเทิ่าคืวามิส้ง 20 เมิตร จากระดับพื่่�นดิน
R คืำนวณการออกแบบโคืรงสร�างอาคืาร ตามิข็�อบัญญัติกร่งเทิพื่มิห้านคืร เร่�องคืวบคื่มิอาคืาร พื่.ศ. 2544

R เทิคืโนโลูยี HEATBLOX™ ลูิข็สิทิธิ์ิ�เฉพื่าะจากอัลูเน็กซ์
 ป้ัองกันคืวามิร�อน สะทิ�อนรงัส ีUV ลูดอ่ณห้ภัม้ิไิด�กว่า 15  ํC
R มิีคืวามิย่ดห้ย่่นส้ง ไมิ่เปัราะแตกง่าย แข็็งแรงกว่ากระจก
 250 เทิ่า แลูะทินกว่าอะคืริลูิกถ่ง 20 เทิ่า
R น�ำห้นักเบา ติดตั�งง่าย ปัระห้ยัดเวลูาในการติดตั�ง

ลูดคืวามิร�อน
ได� 15 ํC

ป้ัองกันรังสี 
UV 90%

ห้นา 3 มิิลูลูิเมิตร
เห้นียวกว่ากระจก

250 เทิ่า

วัสดุมิุงหลังคาคุณภาพื่สูง
SOLID POLYCARBONATE SHEET:
แผู้่นโพื่ลูีคืาร์บอเนตตัน ห้นา 3 มิิลูลูิเมิตร

PROPERTIES

Thickness 3.00 mm +/- 50 micron

Density 1.2 g/cm3

Light Transmission ( PLATINUM ) 10%

Light Transmission ( BRONZE ) 20%สี BRONZE

สี PLATINUM

15 ํC



บาน็สวย อัยู่สบาย 
ดวยกัน็สาดอััลเน็็กซ์์
R ระบบ Multi Joint ย่�นได� 3 เมิตร โดยไมิ่มิีเสา ไมิ่เกะกะพื่่�นทิี�

R ระบบปัระกอบแบบ Pre-Fabrication ติดตั�งไวภัายใน 1 วัน 

R	บ�านไมิ่ร�อน ลูดอ่ณห้ภั้มิิ 15  ํC ด�วยเทิคืโนโลูยี HEATBLOX™  

R ดีไซน์สวยงามิแตกต่าง ใชิ�โคืรงสร�างน�อย เห้มิาะกับบ�านทิ่กสไตลู์

R นวัตกรรมิพื่่นสีมิาตรฐานอเมิริกา ทินทิาน ปัลูอดสนิมิ
 ตลูอดอาย่การใชิ�งาน



PAVILION FORUM
ชิ่ดศาลูาอเนกปัระสงคื์พื่ร�อมิแผู้่นโพื่ลูีคืาร์บอเนตตัน
ให้�คื่ณพื่ักผู้่อนได�อย่างสบายใจ ผู้่อนคืลูาย ไมิ่ร�อน
ด�วยนวัตกรรมิ HEATBLOXTM จากชิ่ดห้ลูังคืาคื่ณภัาพื่ส้ง 
ลูดอ่ณห้ภั้มิิ 15 ํC กรองแสงส้งส่ด 90%

INNOVATIONINNOVATION

FOR LIFEFOR LIFE



โรงจอัดรถอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั 
ติดตั�งเร็ว ทินทิาน ปัระห้ยัดพ่ื่�นทิี�

PRO-FLEX
เห้มิาะสำห้รับจอดรถ 1 คืัน เข็�าได�กับบ�านห้ลูากสไตลู์ สามิารถปัรับ
ข็นาด แลูะทิิศทิางการลูาดเอยีงเพ่ื่�อปัอ้งกนัแสงแดด แลูะฝน สามิารถ
เพื่ิ�มิรางน�ำอลู้มิิเนียมิได�
R	ทิำคืวามิกว�างได�ส้งส่ด 5.30 เมิตร แลูะย่�นได� 2.80 เมิตร

PRO-FLEX PLUS
เห้มิาะสำห้รับจอดรถ 2 คัืน ห้ร่อต่อเติมิส่วนพื่ักผู้่อนข็องบ�าน 
ทิำคืวามิกว�าง แลูะคืวามิลู่กได�ส้งส่ด 6 เมิตร พื่ร�อมิด�วยรางน�ำ 

อลู้มิิเนียมิ
R	ติดตั�งด�วยระบบการย่ดเพื่ลูทิทิั�ง 4 เสาบนพ่ื่�นป้ัน ห้ร่อฝังเสา  
 ลูงดิน ห้ลู่อต่�มิป้ันข็นาด 60 x 60 ซมิ. ลู่ก 60 ซมิ.

DUAL
เห้มิาะสำห้รับจอดรถ 2 คัืน ทิำคืวามิกว�าง แลูะคืวามิลู่กได�ส้งส่ด 
6.00 เมิตร พื่ร�อมิด�วยรางน�ำอลู้มิิเนียมิ สามิารถเพิื่�มิระแนง แลูะ
กำห้นดระยะห้่างข็องซี� S1020 ห้ร่อ S1030
R	ติดตั�งด�วยระบบการย่ดเพื่ลูทิทิั�ง 4 เสาบนพ่ื่�นป้ัน ห้ร่อฝังเสา 

 ลูงดิน ห้ลู่อต่�มิป้ันข็นาด 60 x 60 ซมิ. ลู่ก 60 ซมิ.

CONNECT
กำห้นดข็นาด แลูะจำนวนรถทิี�ต�องการจอดได�ด�วยตัวคื่ณ สามิารถ
ติดตั�งเชิ่�อมิต่อกันได� ไมิ่จำกัด ลู่ก 5 เมิตรระยะกว�างระห้ว่างเสา 

ส้งส่ด 3 เมิตร
R ติด ตั� งด� วยระบบการฝั ง เสาลูง ดิน  ห้ลู่อ ต่�มิ ป้ันข็นาด 

 60 x 60 ซมิ. ลู่ก 70 ซมิ.



R	ลูดคืวามิร�อน ป้ัองกันรังสี UV 90% แลูะลูดคืวามิร�อนกว่า 15 ํC ด�วยเทิคืโนโลูยี HEATBLOX™

R	บังแดด บังฝน แต่ยังคืงคืวามิโปัร่ง
R	ห้มิดปััญห้าเสียงฝนตก ด�วย SOUND PROTECTION MATERIAL
R	ระบบปัระกอบแบบเข็�าลูิ�นอลู้มิิเนียมิ ลูิข็สิทิธิ์ิ�เฉพื่าะจากอัลูเน็กซ์
R	สามิารถทิำเป็ันศาลูาพื่ักผู้่อนอเนกปัระสงคื์ ซ่�มิบังแดด ห้ร่อ WALKWAY
R	คืำนวณการออกแบบโคืรงสร�างอาคืาร ตามิข็�อบัญญัติกร่งเทิพื่มิห้านคืร เร่�องคืวบคื่มิอาคืาร พื่.ศ. 2544

ติดตั�งเป็ันชิ่ดคืลู่มิทิางเดิน พื่ร�อมิซี�ระแนง S1020 ห้ร่อ S1030

FLASHING ปดรอัยตอั โซ์ระบายน็้ำ ไฟ LED

ระบบรางน็�ำอัลูมิิเนี็ยมิ
บิวทิ์อินพื่ร�อมิโซ่ระบายน�ำ



กัน็สาด รุน็ PRO-FLEX LITE

กัน็สาด รุน็ PRO-FLEX

กัน็สาด รุน็ FLOW

กัน็สาด รุน็ DUPLEX

“Simplicity is the ultimate

                            sophistication.”

                                        Leonardo da Vinci



ระบบรั�วอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั SMART FENCE
แข็็งแรง ปัลูอดภััย สร�างคืวามิเปั็นส่วนตัว
  รั�วอลู้มิิเนียมิสำเร็จร้ปั ดีไซน์สวยงามิ ปัลูอดสนิมิตลูอดอาย่การใชิ�งาน ทินทิานต่อการใชิ�งานกลูางแจ�ง แลูะไอทิะเลู พื่ร�อมิปัระต้
เปิัดเข็�า - ออก ปัระกอบจากระบบเจาะแลูะเข็�าลูิ�นอลู้มิิเนียมิ แข็็งแรง ปัลูอดภััย

ส้ง 1.00, 1.45, 1.60 เมิตร
กว�าง 1.00, 2.00, 3.00 เมิตร
สามิารถติดตั�งกับเสาอลู้มิิเนียมิ, ป้ัน, เห้ลู็ก แลูะไมิ� 
ข็นาดซี�รั�ว 16x 16, 25 x 25, 10 x 30 เมิตรร่่น SMART FENCE ( 2 บาร์ ) ร่่น SMART FENCE ( 3 บาร์ )

ตัวอย่างการติดตั�ง

ติดตั�งแผู้งรั�วกับเสาป้ัน
ห้ร่อวัสด่อ่�นๆโดยไมิ่จำเป็ัน
ต�องซ่�อชิ่ดเสาอลู้มิิเนียมิ
เพื่ิ�มิเติมิ

ติดตั�งแผู้งรั�วกับป้ัน 1 ด�าน
แลูะอีกด�านเข็�ากับ 

เสาอลู้มิิเนียมิบนพื่่�นป้ัน 

ซ่�อชิ่ดเสา แลูะฐานเสาเพื่ิ�มิเติมิ

ติดตั�งแผู้งรั�วเข็�ากับ 

เสาอลู้มิิเนียมิบนพื่่�นป้ัน 

ซ่�อชิ่ดเสา แลูะฐานเสา 

พื่ร�อมิแผู้งรั�วเพื่ิ�มิเติมิ

ติดตั�งแผู้งรั�วเข็�ากับ 

เสาอลู้มิิเนียมิบนพื่่�นดิน 

ซ่�อแผู้งรั�วพื่ร�อมิชิ่ดเสาฝังดิน 
เพื่ิ�มิเติมิ



R ด้แลูรักษัาง่าย ปัลูอดสนิมิตลูอดอาย่การใชิ�งาน
R สามิารถเลู่อกร้ปัแบบ ซี�อลู้มิิเนียมิ แลูะสี ได�ตามิต�องการ
R อลู้มิิเนียมิ 6063T6 แข็็งแรงพื่ิเศษักว่าอลู้มิิเนียมิทิั�วไปั 50%
R ทินทิานต่อการใชิ�งานกลูางแจ�ง แลูะไอทิะเลู
R สามิารถติดตั�งกับเสาอลู้มิิเนียมิ, ป้ัน, เห้ลู็ก, ไมิ�
R ติดตั�งด�วยระบบ Prefab รวดเร็ว ปัระณีต บ�านไมิ่ชิ�ำ
R สามิารถติดตั�งปัระต้เปิัดเข็�าออกเพื่่�อคืวามิสะดวก แลูะปัลูอดภััย



ระบบระแน็งอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั
ตอบโจทิย์ทิ่กงานระแนง ปัลูอดสนิมิ ทินทิาน

ระแนงอัลูเน็กซ์ มิาพื่ร�อมิ
การใชิ�งานทิี�ห้ลูากห้ลูาย
R กันแดด ลูดคืวามิร�อน กรองแสง
R ใชิ�เป็ัน Façade ตกแต่งอาคืาร
R เพื่ิ�มิคืวามิเป็ันส่วนตัวให้�ผู้้�อย้่อาศัย
R ปัลูอดภััย ด�วยอลู้มิิเนียมิเกรด 6063T6
R ปิัดบังส่วนเซอร์วิสต่างๆ เชิ่น ทิ่อ สายไฟ
R ใชิ�จัดสรรพื่่�นทิี�ทิั�งภัายใน/ภัายนอกอาคืาร

ระแนงอลู้มิิเนียมิซี� S1010

ระแน็งอัล้มิเนี็ยมซ่ี์ S1010 สลับ S1020 สลับ S1030 

ระแนงอลู้มิิเนียมิซี� S1010 สลูับ S1020



ข็นาดซี�ระแนงมิาตรฐาน
R เลู่อกข็นาดซี�ทิี�ต�องการ ( สามิารถผู้สมิข็นาดได� )
R	เลู่อกระยะชิ่องไฟระห้ว่างซี�ระแนง ( gap )

ระบบตบเข็�าลิ้น็                                                                                                                                 หน็วย: มิลลิเมตร

ระบบยิงสกร้                                                                                                                                 หน็วย: มิลลิเมตร

ระบบยิงสกร้                                                                                                                                   หน็วย: มิลลิเมตร
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      “ อัลูเน็กซ์ เป็ันสินคื�างานอลู้มิิเนียมิทิี�ออกแบบ
มิาเป็ันพื่ิเศษั สำห้รับงานปัระเภัทิต่างๆ  ทิำให้�ชิิ�นงาน
ออกมิาแข็็งแรง สวยงามิ แลูะยังติดตั�งง่าย ไมิ่ส่งผู้ลู
กระทิบต่องานอ่�น..”

แผู้งบังตา LASER CUT

WINDWAY

PINE
R ระแนงอลู้มิิเนียมิซี� F5    R ติดตั�งแบบปัรับองศา
R ติดตั�งด�วยระบบเข็�าลูิ�น

R อลู้มิิเนียมิซี� S1030    R	พื่ร�อมิระบบเปิัด - ปิัด



ระบบระแน็งอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั
ตอบโจทิย์ทิ่กงานระแนง ปัลูอดสนิมิ ทินทิาน
 คืวามิแข็็งแรงข็องอลู้มิิเนียมิเส�นเกรดพิื่เศษั 6063T6 ทิำคืวามิยาวเส�น ได�ส้งส่ดกว่า 
7 เมิตร ทินทิาน เห้มิาะสำห้รบันำมิาทิำงานตกแต่งอาคืารทิี�ต�องการคืวามิเนี�ยบสง้ สามิารถ
รว่มิออกแบบ แลูะพัื่ฒนารป้ัแบบได�ตามิคืวามิต�องการข็องโคืรงการ ห้รอ่ออกแบบการใชิ�งาน
เป็ันบาน FIX, บานเลู่�อน, บานเปิัด แลูะบานเฟี�ยมิ

ระแนงอลูมิเนียมซี่ Z20

ALNEX กับการตกแต่งอาคืาร

รีวิวจากผู้้� ใชิ�งานผู้ลูิตภััณฑ์์ ALNEX



ระบบราวกัน็ตกอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปั
แข็็งแรง ปัลูอดภััย สร�างคื่ณคื่าให้�บ�าน

 ปัระกอบช่ิดด�วยระบบเข็�าลูิ�นอย่างปัระณีต ไมิ่มิีงานเช่ิ�อมิ ระบบราว, ระเบียง 
แลูะเสาตั�ง ได� รับการคืำนวณทิางวิศวกรรมิ มิีคืวามิส้งทิี�พื่อเห้มิาะกับการจับ 
เด็กเล็ูกไมิ่สามิารถปีันปัายห้ร่อลูอดผู้่านได� ด�วยดีไซน์ทิี�ทิันสมิัย เข็�าได�กับบ�าน
ห้ลูากห้ลูายสไตลู์

ราวกัน็ตก รุน็ SMART H

ราวกันตก ร่่น SMART ( 3 บาร์ )



ราวกัน็ตก รุน็ SMART LITE ( 2 บาร์ )

รุน็ SMART LITE ( 2 บาร์ )

ใช�ค้กับฐาน็อัล้มิเน็ียมหรือัเหล็ก 
พิร�อัมฝาปดครอับติดตั้งแบบแห�ง

ใช�ค้กับฐาน็เหล็ก ติดตั้งแบบเปยก 
ฝงฐาน็เสาใน็ป้น็

รุน็ SMART
50 x 40 mm.

แบบกลอัง 16 x 16 mm. รุน็ TRUST 25 x 75 mm.

รุน็ ORB 46 x 62 mm.

รุน็ AIRY 18 x 60 mm.

แบบกลอัง 25 x 25 mm.

แบบแบน็ 10 x 30 mm.

แบบแบน็ 10 x 50 mm.

รุน็ H
57 x 41 mm.

ทำความิกวางไดสูงสุด 100 ซ์มิ.

รุน็ SMART LITE ( แน็วน็อัน็ )

รุน็ SMART ( 3 บาร์ )

ข็ั้น็ตอัน็การอัอักแบบราวกัน็ตก
เลือักแบบเสา เลือักมือัจับเลือักข็น็าดซ์ี่ราวกัน็ตก

และระยะหางเลือักร้ปแบบราวกัน็ตก
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ระบบราวกัน็ตกอัลูมิิเนี็ยมิติดกระจก
ดีไซน์ทิันสมิัย มิาพื่ร�อมิกระจกนิรภััย ออกแบบมิา
เพ่ื่�อคืวามิปัลูอดภััยข็องผู้้�ใชิ�

PRIME

FRAME 60

FRAME 100

R	ไมิ่มิีเสาตั�ง
R	มิ่อจับข็นาด 1.5 x 7.5 ซมิ.
R	ทิำคืวามิส้งส่ดได�ถ่ง 90 ซมิ.
R	กระจกเทิมิเปัอร์ห้นาส้งส่ด 10 - 12 มิมิ.
R	คืวามิกว�างเกิน 4 เมิตร ต�องมิีคืรีบกระจก

R	ข็นาดเฟรมิอลู้มิิเนียมิรอบตัว 4 x 6.6 ซมิ.
R	SPAN ระห้ว่างเสากว�างส้งส่ด 150 ซมิ.
R	ทิำคืวามิส้งส่ดได�ถ่ง 110 ซมิ.
R	กระจกลูามิิเนต 4 + 4 
R	รับ WIND LOAD ได� 160 kg/sq.m.

R	ข็นาดเฟรมิอลู้มิิเนียมิรอบตัว 5 x 10 ซมิ.
R	SPAN ระห้ว่างเสากว�างส้งส่ด 150 ซมิ.
R	ทิำคืวามิส้งส่ดได�ถ่ง 110 ซมิ.
R	กระจกลูามิิเนต 6 + 6
R	รับ WIND LOAD ได� 160 kg/sq.m.
R	สามิารถเลู่อกกระจกสำห้รับอาคืารส้งได�



SKY
R เสาอลู้มิิเนียมิข็นาด 4 x 5 ซมิ.
R SPAN ระห้ว่างเสากว�างส้งส่ด 100 ซมิ.
R ทิำคืวามิส้งส่ดได�ถ่ง 100 ซมิ.
R มิ่อจับข็นาด 2.5 x 7.5 ซมิ.
R กระจกลูามิิเนต 4 + 4 ( มิาตรฐาน ) ส้งส่ด 5 + 5

ราวกันตกติดกระจก รุน SKY-FRO

“ดีไซน์ทิันสมิัย มิาพื่ร�อมิกระจกนิรภััย ออกแบบมิาเพื่่�อคืวามิ
ปัลูอดภััยข็องผู้้� ใชิ�งาน แข็็งแรง ทินทิาน ปัระกอบชิ่ดด�วยระบบ
เข็�าลูิ�น อย่างปัระณีต ติดตั�งด�วยระบบแห้�ง รวดเร็ว ง่าย
ต่อการบริห้ารจัดการงานก่อสร�าง..”



ปัระตูรั�วบาน็เล่�อัน็สูง SLIDING GATE
แข็็งแรง ปัลูอดสนิมิ ปัลูอดภััย

เพิื่�มิทิางเลู่อกเสริมิ

เพ่ื่�อคืวามิสะดวกสบาย

R ติดตั�งแบบระบบบานลูากจ้ง ( ซ�อน 2 บาน )   
 สำห้รับทิางเข็�าทิี�กว�าง ทิำห้น�ากว�างได�ส้งส่ด
 ถ่ง 12 เมิตร
R ติดตั�งคืวบคื้่กับระบบไฟฟ้า ( มิอเตอร์ + รีโมิทิ 2 ตัว )
R เซนเซอร์ห้ย่ดปัระต้ ( SAFETY BEAM )

R ระบบลู�อ Superlene แลูะรางสเตนเลูส ชิ่วยลูดแรงเสียดทิาน
R ห้มิดปััญห้าอาการห้นัก เลู่�อนไมิ่ไปั ตกราง ลู�อแตก 
 แลูะเสียงไมิ่ดังเวลูาเลู่�อน
R กำห้นดข็นาด ร้ปัแบบ สี ซี� แลูะระยะห้่างระห้ว่างซี�ได�
R ทินทิาน ปัลูอดสนิมิ ห้มิดปััญห้าสนิมิติดมิ่อ
R บ�านสวย ด้ให้มิ่อย้่เสมิอ ด�วยนวัตกรรมิพื่่นสีมิาตรฐานอเมิริกา
R ผู้่านการคืำนวณน�ำห้นักแลูะการรับแรงลูมิทิี�เห้มิาะสมิ
 เพื่่�อให้�ปัระต้เลู่�อนได�สะดวกข็่�น
R ปัราศจากสารก่อมิะเร็ง ปัลูอดภััยทิ่กคืรั�งทิี�สัมิผู้ัส

EQUA 90

WITTY 25

*การติดตั�งจะต�องวางรางปัระต้ลูงในป้ัน
เพื่่�อคืวามิแข็็งแรง ห้ากมิีงานป้ันจะมิีคื่าใชิ�จ่ายเพื่ิ�มิเติมิ



FINE

ปัระตูรั�วบาน็เปัด SWING GATE
 มิาพื่ร�อมิกับระบบบานพัื่บ แลูะตัวลูอ็คืเฉพื่าะข็อง อัลูเนก็ซ์ 
เห้มิาะใชิ�ร่วมิกับปัระต้บานเลู่�อนเพ่ื่�อเป็ันทิางเข็�าด�านข็�าง ห้ร่อ
ติดตั�งเดี�ยวห้ลูังปัระต้บ�าน สามิารถเลู่อกเป็ันเส�นแนวตั�ง ห้ร่อ
แนวนอนได�

VEIL 25FLOAT



TEMPO (เทิมิโปั)
- รุน Tempo คือการใชเสนอลูมิเนียมขนาด 1”, 2”   
 และ 4” มาเวนชองไฟสลับกันที่ 1.5 และ 5 ซม.  
- ซ่ีอลูมิเนียมจะถูกจัดเรียงแบบสลับขนาด และเวน  
 ชองไฟใหมีระยะหางที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิดลวดลาย
 และมีดีไซนที่โดดเดน 
- ชวยใหประตูร้ัวมีทั้งสวนทึบและโปรงอยางลงตัว 
 ทั้งยังบดบังสายตาเมื่อมองเขามาในตัวบาน

VEIL (วีลู)
- รุน Veil คือการใชเสนอลูมิเนียมขนาด 1” และ 2” 
  มาเรียงสลับขนาด ดวยชองไฟที่เทากัน 
 (ชองไฟมีใหเลือก 2 แบบ คือ 2.5 ซม. และ 5 ซม.)
- เพิ่มลูกเลนใหประตูร้ัวดูนาสนใจดวยการสลับขนาดซ่ี
 แบบ 1-1 สวยงาม เขากับบานทุกสไตล
 รุน Veil 25 - ชองไฟ 2.5 ซม.
 รุน Veil 50 - ชองไฟ 5 ซม.

WITTY (วิทิตี�)
- รุน Witty คือการใชเสนอลูมิเนียมขนาด 1” และ 2” 
 มาเรียงสลับขนาดแบบพิเศษ และเวนชองไฟใหเทากัน 
 โดยเวนซ่ีขนาด 2” ดวยซ่ีขนาด 1”จำนวน 1 ซ่ี และ 2 ซ่ี 
 สลับกันไป (ชองไฟมีใหเลือก 2 แบบ คือ 2.5 ซม. และ 5 ซม.)
- ดีไซนสวยล้ำ ชวยเสริมคาแรคเตอรบานใหดูมีเอกลักษณ
 รุน Witty 25 - ชองไฟ 2.5 ซม.
 รุน Witty 50 - ชองไฟ 5 ซม.

EQUA (อีคืว่า)
- ซ่ีระแนงอลูมิเนียมรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 
 ใหความรูสึกมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
- ดีไซนโปรง สบายตา ดวยซ่ีอลูมิเนียมและความหางระหวางซ่ี 
 ทีม่ขีนาดเทากัน (ชองไฟมใีหเลือก 2 แบบ คือ 6 ซม. และ 9 ซม.)
- ออกแบบเรียบงายในสไตลโมเดิรน 
 รุน Equa 60 - ชองไฟ 6 ซม.
 รุน Equa 90 - ชองไฟ 9 ซม.

Equa 90

Witty 25 
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PRIVE (พื่รีเว่)
- รุน Prive’ ใชซ่ีระแนงอลูมิเนียมขนาดกวางถึง 4” 
 ชวยเพิ่มความเปนสวนตัวสูงสุดใหกับบานของคุณ
- มอบความรูสึกหนักแนน แข็งแรง ปลอดภัย 
- เหมาะกับผูที่ตองการใหบานเปนพื้นที่สวนตัว 
 ทำกิจกรรมตางๆภายในบริเวณบานไดอยางสบายใจ

OVAL (โอวัลู)
- รุน Oval ใชซ่ีระแนงอลูมิเนียมรูปทรงวงรี ดีไซนโคงมน
- เอียงประมาณ 50 องศา เพื่อบังสายตา เพิ่มความเปน
 สวนตัว แตยังใหลมผานเขาบานได 
- บงบอกถึงความพิถีพิถัน และใสใจในรายละเอียด 
 ตอบโจทยผูที่ช่ืนชอบสไตลเรียบหรู
- ใหมิติมุมมองที่ตางกัน โดยประตูจะดูทึบหากมองเขามา
 จากดานหนา และดูโปรงเมื่อมองจากดานขาง

SHEER (เชีิยร์)
- รุน Sheer ใชซ่ีระแนงอลูมิเนียมที่มีลักษณะคลายตัว Z 
 หันตัวซ่ีในทิศทางเดียวกัน 
- ใบของซ่ีอลูมิเนียมชวยพรางสายตา เพิ่มความเปนสวนตัว  
 แตยังใหลมผานเขาบานได
- ดีไซนทันสมัย ไมซ้ำใคร สะทอนตัวตนผูอยูอาศัยถึงความ 
 แตกตางอยางมีระดับ
- ใหมิติมุมมองที่ตางกัน โดยประตูจะดูทึบหากมองเขามา
 จากดานหนา และดูโปรงเมื่อมองจากดานขาง
 รุน Sheer 30 - ชองไฟ 3 ซม.
  รุน Sheer 60 - ชองไฟ 6 ซม.

Sheer 30

Oval ช่ิองไฟ 5 ซมิ.

Prive’ ช่ิองไฟ 3 ซมิ.
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ซ่ี์ประต้บาน็เลื่อัน็ร้ปแบบอัื่น็ๆ                                                                                                                            ( ห้น่วย : มิิลูลูิเมิตร )



ข็�อมิ้ลูการติดตั�งปัระต้บานเลู่�อน

ห้ัวข็�อ บานเลู่�อนเดี�ยว บานเลู่�อนลูากจ้ง

คืวามิกว�างทิี�ทิำได�ส้งส่ด 6.4 เมิตร 11.6 เมิตร

คืวามิส้งทิี�ทิำได�ส้งส่ด 2.6 เมิตร 2.4 เมิตร

น�ำห้นักส้งส่ด
ปัระมิาณ 15 kg / Sq.m. 

ห้ร่อ 200 Kg. ต่อบาน
ปัระมิาณ 15 kg / Sq.m. 

ห้ร่อ 200 Kg. ต่อบาน

มิอเตอร์

Faac รุน็ 740D
-คืวามิเร็วในการเปิัด 12 มิ. / นาทิี
-รับสัญญาณรีโมิทิ 30 เมิตร
-รับน�ำห้นักได� 500 Kg.
-ใชิ� ไฟ 350w - 500w

Commando รุน็ CGD-1000DC
-คืวามิเรว็ในการเปิัด 10 - 13 มิ. / นาทิี
-รับสัญญาณรีโมิทิ 20 เมิตร
-รบัน�ำห้นกัได� 1000 Kg.
-ใชิ� ไฟ 170w

Faac รุน็ 844ER
-คืวามิเรว็ในการเปิัด 9.5 มิ. / นาทิี
-รับสัญญาณรีโมิทิ 30 เมิตร
-รับน�ำห้นักได� 1800 Kg.
-ใชิ� ไฟ 650w

บานทิี�ต�องใชิ�ข็าคื�ำ บานทิี� Gap น�อย / ส้งเกิน 2 เมิตร / ยาวเกิน 6 เมิตร

การเตรียมิพื่่�นทิี�สำห้รับวางราง
(คืานคือดิน)

ก่อนเจ�าห้น�าทิี�เข็�าทิำการวางราง เจ�าข็องบ�านต�องเตรียมิ “คืานคือดิน” เพื่่�อลูดการทิร่ด
ตัว/เอียง/เสียร้ปัข็องรางปัระต้รั�ว ห้ากไมิ่มิีคืานคือดิน การปัรับระดับรางจากดินห้ร่อพื่่�น
อาจทิำได�ยาก แลูะส่งผู้ลูต่อการใชิ�งานปัระต้ในระยะยาว สามิารถสอบถามิรายลูะเอียด
การเตรียมิพื่่�นทิี�ได�จากเจ�าห้น�าทิี�เพื่่�อทิราบข็�อมิ้ลูการติดตั�งทิี�ถ้กต�อง

การเว�นพื่่�นทิี�สำห้รับวางราง
เปิัดห้น�าป้ันกว�าง 10 ซมิ. ลู่ก 6 ซมิ. สำห้รับย่ดรางสเตนเลูสเข็�ากับพื่่�นป้ัน
เมิ่�อวางรางแลูะเทิป้ันปิัดแลู�ว ต�องเจาะระยะรางตรงกลูาง 1.2 ซมิ. เพื่่�อรับลู�อ

ระยะเวลูาติดตั�ง

สำหรับล้กค�าติดตั้งใหม
1. เจ�าข็องบ�านเตรียมิพื่่�นทิี�สำห้รับวางราง (คืานคือดิน) ปัระมิาณ 3 - 4 วัน  
2. เจ�าห้น�าทิี�อัลูเน็กซ์เข็�าติดตั�งรางแลูะปัระต้ 2 - 3 วัน 
    ( รอป้ันเซทิตัว 1 - 2 วัน แลูะติดตั�งปัระต้ 1 วัน ) รวมิระยะเวลูาทิั�งห้มิด 5 - 7 วัน  

สำหรับล้กค�ารีโน็เวทที่มีรางเดิมอัย้แล�ว
เจ�าห้น�าทิี�จะทิำการปัระเมิินพื่่�นทิี�ติดตั�งว่ามิีคืานคือดิน แลูะใชิ�รางเดิมิได�ห้ร่อไมิ่ 
ห้ากใชิ� ได� จะใชิ�เวลูาติดตั�งปัระต้ 1 วัน
หมายเหตุ :  ระหวางรอปูนเซทตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัส เหยียบ 
                   หรือเคลื่อนยายสิ่งของ / รถยนตในบริเวณที่มีการเทปูน



ปัระต้บานเฟี�ยมิอลู้มิิเนียมิ
พื่ร�อมิลู�อ รางสเตนเลูส
R ทิำคืวามิส้งได�ส้งส่ด 2 เมิตร ( รวมิลู�อ )
R สามิารถปัรับเปัลูี�ยนร้ปัแบบซี�บนบานปัระต้ได�
 ซี� 16 x 16, 25 x 25 มิิลูลูิเมิตร
R ชิ่วยเพื่ิ�มิคืวามิโปัร่งให้�พื่่�นทิี�

ปัระตูบาน็เฟยมิ FOLDING GATE
สวยงามิ ช่ิวยปัระห้ยัดพ่ื่�นทิี� สามิารถพัื่บเก็บบานได�จนส่ด



ระบบแผงบังตาอัลูมิิเนี็ยมิสำเร็จรูปัอััลเน็็กซ์์
เลู่อกฟังก์ชัิ�น บาน FIX / บานเลู่�อน / บานเปัิด / บานเฟี�ยมิ

 ดีไซน์สวยงามิ ทิันสมิัย ชิ่วยลูดคืวามิร�อนเข็�าส้่ตัวอาคืาร ชิ่วยปัระห้ยัดพื่ลูังงาน กรองแสง แลูะรังสี UV กว่า 80% ติดตั�งระบบลู็อคื
ตัวบานได�เพ่ื่�อคืวามิปัลูอดภััย เปัรียบเสมิ่อนลู๊อคืปัระต้บ�าน ห้ร่อสามิารถเพิื่�มิมิ่อจับเพ่ื่�อคืวามิสะดวก แต่ก็ยังรับลูมิธิ์รรมิชิาติได�อย่าง
สบายใจ

บานเฟี�ยมิ

บานเปัิด

บาน FIX

บานเลู่�อน

R	สามิารถพื่ับตัวบาน สร�างพื่่�นทิี�ส่วนตัว
R	เพื่ิ�มิคืวามิสวยงามิข็องบ�าน แลูะ
 บดบังสายตา
R	ปัระห้ยัดพื่่�นทิี� ชิ่วยป้ัองกันฝนได�

R	ระบบเปิัด-ปิัด เพื่ิ�มิมิิติให้�ตัวอาคืาร สร�างพื่่�นทิี�ส่วนตัว
R	เพื่ิ�มิคืวามิสวยงามิข็องบ�าน แลูะบดบังสายตา

R	ใชิ�ตกแต่ง บังสายตา 
 แลูะเพื่ิ�มิคืวามิปัลูอดภััย
R	ชิ่วยลูดคืวามิร�อนเข็�าส้่ตัวบ�าน

R	ทิำบานส้งส่ดได� 4 เมิตร
R	สร�างมิิติให้�อาคืาร บังสายตา
 เพื่ิ�มิพื่่�นทิี�ส่วนตัว
R	ระบ่จำนวนบานต่อรางได�



นวัตกรรมิ PowderTechTM  เทิคืโนโลูยีการพ่ื่นสีฝ่นแนวตั�งทิี�ทิันสมิัย ลูิข็สิทิธิิ์� เฉพื่าะจากอัลูเน็กซ์ ชิ่วยเคืลู่อบสีบนผู้ิว
อลู้มิิ เนียมิให้�ติดแนบสนิทิ สมิ�ำเสมิอ เรียบเนียน รับปัระกัน 10 ปีั ไม่ิห้ลู่ดลูอกลู่อน อีกทิั�งยังปัราศจากสารก่อมิะเร็ง
ทิี�� เ ป็ันอันตราย (  NON-CARCINOGENIC )  ออกแบบมิาเ ป็ันพิื่ เศษัสำห้รับงานภัายนอกโดยเฉพื่าะ  โดยได�รับ 
มิาตรฐาน AAMA ปัระเทิศสห้รัฐอเมิริกา ( American Architectural Manufacturers Association ) ผู้่านการ
อบคืวามิร�อน 200 องศาเซลูเซียส จ่งทินทิานในทิ่่กสภัาวะอากาศ มิั��นใจได� ในคืวามิสวยงามิ แลูะยังไมิ่มิีสารพิื่ษัตกคื�าง
ส้่ผู้้� ใชิ�งาน ปัลูอดภััยต่อคื่ณ แลูะคืรอบคืรัว

สีข็าวน็ม
MILK WHITE

สีเทาซ์าฮารา
SAHARA GREY

สีข็าวซ์าฮารา
ETERNAL WHITE

สีทอัง
IMPERIAL GOLD

สีน้็ำตาลเข็�ม
AUTUMN BROWN

สีน้็ำตาล
TEAK BROWN

สีเทาซ์าฮารา
MARBLE GREY

สีทอังแชมเปญ
CHAMPAGNE GOLD

สีดำ
SPACE BLACK

สีน้็ำตาลเข็�ม
DARK OAK

สีดำซ์าฮารา
SAHARA BLACK

สีน้็ำตาลทอังแดง
CORAL COPPER

กระบวน็การทดสอับ มาตรฐาน็การทดสอับ

ทิดสอบการย่ดเกาะ ( ADHESION TEST ) ASTIM D3359 ห้ร่อ DIN 53151 ห้ร่อ ISO 2409

ทิดสอบคืวามิแข็็งข็องสี ( FILM HARDNESS ) ASTM D3363

ทิดสอบการย่ดห้ย่่นข็องสี ( BLEND TEST ) ASTM D522

ทิดสอบการทินแรงกระแทิก การย่ดเกาะ ( IMPACT TEST ) ASTM D2794

วัดคืวามิห้นาข็องฟิลู์มิ ( FILM THICKNESS ) ASTM D1400

ทิดสอบคืวามิเงาข็องสี ( SPECULAR GLOSS ) ASTM D523

คืวามิแตกต่างข็องเฉดสี
( COLOR TOLERANCES AND DIFFERENCES ) 

ASTM D2244

การทินต่อการกัดกร่อน ; HUMIDITY RESISTANCE* ASTM D2247, ASTM D4585

การทินต่อการกัดกร่อน ; SALT SPRAY TEST* ASTM B117, ASTM D1654

ALNEX CLASSIC COLOUR
                                ผลิตและพื่่น็สีโดย บริษัท ไทยเม็ิททอัล อัลูมิิเนี็ยมิ จำกัด : ผูน็ำดาน็เทคโน็โลยีอัลูมิิเน็ียมิ

ALNEX PERSONALIZED COLOUR

ผิวกึ่งเงากึ่งด�าน็

ผิวทราย

สีพิิเศษ / ผิวกึ่งเงากึ่งด�าน็

*เป็ันการส่่มิการทิดสอบในกระบวนการผู้ลูิต



alnexthailand.com

บริษััทิ ไทิยเมิ็ทิทิอลู อลู้มิิเนียมิ จำกัด
205 หมู 2 ถนนแพรกษา ตำบลทายบานใหม 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษััทิ อินโนเวชิั�น ลูิฟวิ�ง จำกัด
205 หมู 2 ถนนแพรกษา ตำบลทายบานใหม

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Endless Aluminium Innovation

Contact : 02 136 8899 alnex thailand@alnex_thailandalnexalu


