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Worldwide
Costumer Experience!
เกี�ยวกับ

Baufit

Premium uPVC
German Technology

ผลิตภัณฑ uPVC ระดับพรีเมี่ยม

เราคือ Baufit Asia ผูผลิต uPVC ประตูและหนาตางชั้นนําของทวีปเอเชีย ดวยนวัตกรรมลาสุดจากทวีปยุโรปของระบบประตูและ
หนาตาง uPVC เราจึงมีตัวเลือกในผลิตภัณฑมากมาย ตั้งแตระดับสูง จนถึงระดับมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการแกลูกคา
ทุกๆทาน ดวยประสบการณกวา 15 ปในทวีปยุโรป เรามั่นใจวาเราจะเปนซัพพลายเออรชั้นนําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตทางดานนวัตกรรมประตูและหนาตาง uPVC เพื่อจุดประสงคนี้ เราจึงไดจัดตั้งศูนยการผลิตและกระจายสินคาใจกลางเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เรามุงมั่นที่จะนําเสนอนวัตกรรมลาสุดจากทวีปยุโรป ดวยระดับราคาที่เหมาะสม
เพื่อเขาถึงไดในทุกกลุมลูกคาเปาหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง

วิสัยทัศนของเรา
เราทําการผลิต ผลิตภัณฑที่มีคาฉนวนสูงดวยนวัตกรรมที่ดี
ที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด อายุการ
ใชงานที่ยาวนานและยังประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาให
มากที่สุดอีกดวย เราไดทําการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนานนับหลายป เราจึงไดผลิต ผลิตภัณฑที่เหมาะสม
ที่สุดกับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ เรามั่นใจวาผลิตภัณฑ
Baufit จะเปนผลิตภัณฑ uPVC ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตลาด
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต
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ผลิตภัณฑของเรา ผลิตดวยเทคโนโลยีลาสุดตามมาตรฐานประเทศ
เยอรมัน รวมทั้งวัสดุและอุปกรณตางๆที่ใช เราทําการเลือกสรรค
อยางละเอียด เพื่อให ไดตามมาตรฐานยุโรป เพราะเปาหมายของ
เราคือการใหบริการประตูและหนาตางที่มีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม

ทําไมต้อง Baufit?
ผลิตภัณฑจาก Baufit ไดรับการตรวจสอบแลววา โปรไฟลของเราสามารถ
ใชไดกับทุกสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ECO-FRIENDLY
PRODUCTS

ภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียนัน้ มีความแตกตางกันมาก เราจึงตองปรับแตง
โปรไฟลของเรา เพือ่ ความเหมาะสมของภูมิอากาศในเอเชีย
โปรไฟลของเราผลิตตามมาตรฐานประเทศเยอรมัน 100% ดวยเทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมทีแ่ บบใหมลาสุด เพือ่ คุณภาพทีม่ ากกวา
สีของโปรไฟลของเรา แตกตางจากสีทมี่ อี ยูในทองตลาดทัว่ ไป ไมเปลีย่ นแปลง
ตามกาลเวลา เรามัน่ ใจวาสีจะยังคงเดิมไมเปลีย่ นแปลงตามสภาพอากาศ
โปรไฟลของเรามาพรอมชองลมดานในมากถึง 5-8 ชอง ซึง่ เปนการปองกันทัง้
เสียงและความรอนจากภายนอกทีด่ ีกวาโปรไฟลทวั่ ไป
ปะเก็นสีเทาใหภาพลักษณทดี่ กี วามากและไมสกปรกไดงายเหมือนสีดํา
ทีส่ ําคัญทีส่ ุดคือระบบลอคหลายจุด(Multi Lock) ระบบลอคของเราไดรับ
มาตรฐานความปลอดภัยทีด่ ีกวามาก เมือ่ เทียบกับระบบลอคแบบเดีย่ ว(Single
Lock) ตลาดทัว่ ไป
โปรไฟลทงั้ หมดของเราเสริมความแข็งแรงดวยเหล็กเสริมสังกะสีซงึ่ เราขอรับ
ประกันความปลอดภัยและความทนทานของผลิตภัณฑ

4K _ 5

ประหยัด
ค่าดูแลรักษา
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แข็งแรงและทนทาน
ต่อสภาพอากาศ
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อายุการใช้งาน
ยาวนานกว่า

ประหยัด
พลังงาน

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม เราขอแนะนําใหเลือกระบบหนาตาง
Baufit uPVC เพราะเรามั่นใจในเรื่องของการถายเทความรอนในขณะที่เพิ่มการ
ไหลผานของแสงผานกระจก
Baufit ไมเพียงแตลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศใหเหลือนอยที่สุดเทานั้น แต
ยังใหบรรยากาศที่ผอนคลายภายในหอง ซึ่งชวยประหยัดพลังงานไดมากขึ้นอีกดวย

ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของเรา ประกอบดวยกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งใชพลังงานนอยลงแมจะเปน
เพียงการผลิตเพียงเศษเล็กๆนอยๆ ไมผานกระบวนการการทาสีหรือขัดเงา หนาตาง Baufit ที่ทนทานเปนพิเศษชวย
ทําใหบานเปนของทานมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โปรไฟลของ Baufit ยังชวยล
ดการใชตะกั่วใน อุตสาหกรรมกอสรางอีกดวย
ไร้สารตะกั�ว
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การทดสอบประสิทธิภาพและทางกายภาพ
เรามั่นใจวาตัวอยางหลังการผลิต จากทุกชุดทดสอบในชวงของพารามิเตอรกอนที่ผลิตภัณฑจะไดรับการยอมรับในคลังสินคา ชาง
เทคนิคที่ผานการรับรองจะทําการทดสอบตางๆเหลานี้ในหองปฏิบัติการที่ทันสมัย ตามมาตรฐานโรงงาน RAL: GZ-716/1 และ
มาตรฐานโรงงาน EN: 12608

สินค้ามาตรฐาน

นอกเหนือจากการทดสอบภายในที่ดําเนินการแลว ตัวอยางหลังการผลิตจะถูกสงไปยังหนวยงานทดสอบอิสระสําหรับการตรวจสอบ
คุณภาพตามระยะเวลาผานการทดสอบตอไปนี้:

การทดสอบทางดานรูปลักษณ:

• พื้นผิวที่เรียบ - ISO: 12608-2003
• ความหนาแนนของมวล - ISO: 12608-2003
• การดัดงอ - ISO: 12608-2003

การทดสอบประสิทธิภาพความรอน

ผลิตภัณฑของ Baufit ทั�ง หมดไดรบั การทดสอบคุณภาพอยางเขมงวดโดยหนวยงานผูชํานาญการ
ภายนอก ผลิตภัณฑท�ัง หมดจะถูกทดสอบในหองปฏิบตั กิ ารของเราในเร�ือ งของการทนตอแรง
กระแทก, สี, ความเงา, ขนาด, ความสามารถในการเชือ่ มและปจจัยสําคัญอื�น ๆ
นอกจากนีใ้ นทุกๆไตรมาสผลิตภัณฑของเราจะไดรบั การทดสอบและตรวจสอบความถูกตองโดยหนวย
งานทดสอบอิสระภายนอก เพือ่ รับั รองคุณภาพความนาเชือ่ ถือและประสิทธิภาพมาตรฐาน

• การทนความรอน - DIN EN: 479
• การเปลี่ยนรูปเมื่อโดนความรอน - DIN EN: 478
• การออนตัวของโปรไฟลเมื่อโดนความรอน - DIN EN: 306
• การทดสอบการติดไฟ * - UL-94
• ทดสอบดวยความเย็นที่อุณหภูมิ -10C - EN: 477

การทดสอบทางกลไก

• การทดสอบแรงกระแทกแบบชารป - ISO: 179-1 / 1
• ความแข็งแรงในการเชื่อมมุม - DIN EN: 514
• ความตานแรงดึง * - ISO: 527
• การดัดโคง * - ISO: 178

การทดสอบอายุการใชงาน

• Xenon Arch Test* – DIN EN: 513

การทดสอบวัตถุดิบ
วัตถุดิบทั้งหมดไมวาจะเปนการนําเขาหรือวัตถุดิบในพื้นที่ จะถูกทดสอบอยางสมํ่าเสมอกอนที่จะเขาสูกระบวนการผลิต
ในขณะ ที่วัตถุดิบแตละชิ้นจะผานการทดสอบคุณภาพเพิ่มเติมโดยเฉพาะการทดสอบทั่วไปรวมถึง:
• สี ตามมาตรฐาน – ISO: 7724-3
• ความหนาแนน
• ความชื้น
• การกรองวัตถุดิบ

การทดสอบในกระบวนการผลิต
ในระหวางการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑของเรานั้น จะไดรับการตรวจสอบอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาในการผลิตโปรไฟลของเรา
ตรงตามขอกําหนดขั้นพื้นฐานเชน:
• ลักษณะ - ISO: 105-A01
• ขนาด - ISO: 12608-2003
• การบิดเบือน - ISO: 12608-2003
• สีและเงา - ISO: 7724-3
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การทดสอบประสิทธิภาพและทางกายภาพ
นอกจากนี้เรายังทําการทดสอบประสิทธิภาพของหนาตาง เพิ่มเติมจากการทดสอบโปรไฟล การทดสอบเหลานี้ทําใหมั่นใจไดวา
หนาตางที่ผลิตโดยใชโปรไฟล Baufit ตรงตามขอกําหนดมาตรฐาน

หนาตางบานเปด

• การทดสอบการการไหลผานของอากาศ * - BS EN 12207: 2000
• การทดสอบการไหลผานของนํ้าคงที่ * - BS EN 12208: 2000
• ความทนทานตอแรงลม * - BS EN 12210: 2000

หนาตางบานเลื่อน

• การทดสอบการการไหลผานของอากาศ * - BS EN 12207: 2000
• การทดสอบการไหลผานของนํ้าคงที่ * - BS EN 12208: 2000
• ความทนทานตอแรงลม * - BS EN 12210: 2000
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Professionals

เครือขายการใหบริการ
1

ใหคาํ ปรึกษาและการประเมินราคา

2

การวัดและการเตรียมพื้นที่

Architects

เรามีทีมงานมืออาชีพสําหรับการใหคําปรึกษา การประเมินผลงานออกแบบ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกๆทาน

การวัดการกอสรางดวยเทคโนโลยีขั้นสูงกอนการติดตั้ง

ในฐานะสถาปนิกที่ดี จะนึกถึงภาพการตกแตงบานที่ทันสมัย การปองกันรบกวนของเสียงเขามาภายใน
ตัวบานและนวัตกรรม รวมถึงการสงมอบงานภายใตงบประมาณที่จํากัดและตามระยะเวลากําหนด
ระบบประตูและหนาตาง BAUFIT uPVC มีความสมดุลระหวางสุนทรียศาสตรการออกแบบ มี
ประสิทธิภาพและความคุมคาสูงสุด

การผลิตและการติดตั้ง

3

อุปกรณการติดตั้งที่ทันสมัยและทีมงานผูเชี่ยวชาญในการประกอบ
การขนสงและการติดตั้งตามมาตรฐานสากล

นี่คือขอดี 3 ขอของผลิตภัณฑ BAUFIT ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบสําหรับบานของคุณ:
• การปรับและตกแตงบานไดเกือบทั้งหลัง : มีใหเลือกหลายรูปแบบ มีการออกแบบผสมผสานกันระหวางแบบ
ประตูและหนาตาง รวมถึงการติดตั้งหนาตางบานใหญพิเศษ
• การใชเทคนิค: ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกไดสูง และกันความรอน กันการซึมนํ้าจากนํ้าฝน เพิ่มรสนิยม
การตกแตงใหกับคนรักบาน
• เพื่อใหเหมาะกับรูปลักษณภายนอก/ภายในบานอยางที่ตองการ: มีใหเลือกในสีขาวและลายไม

บริการการขาย

4

บริการหลังการขายที่รวดเร็วและประทับใจ

การรับประกันระยะยาว

10

โปรไฟล uPVC ของ Baufit ทั้งหมดมีการรับประกัน 10 ป สําหรับสีและโปรไฟล
อุปกรณเสริมและฮารดแวรทั้งหมดมีการรับประกัน 1 ป

ขณะที่ BAUFIT มุงมั่นที่จะสรางสรรคนวัตกรรมและนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีกวาเชน เปนผลิตภัณฑ ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ปราศจากสารตะกั่ว โปรไฟล CRP ของ BAUFIT ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อผลิตโปรไฟลใหม ซึ่งถูกออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับประเทศไทยเทานั้น สามารถติดตั้งมุงลวด
และกรงเหล็กดัดไดเพื่อความปลอดภัย ยังมีขอบประตูและหนาตางใหเลือกเพื่อความสวยงามอีก
มากมาย BAUFIT เปนตัวเลือกผลิตภัณฑสําหรับทานที่มีความเชื่อถือได ยิ่งไปกวานั้น สําหรับงาน
โปรเจคพิเศษ ที่ตอ งการงานที่ออกแบบพิเศษ BAUFIT ยินดีจะสั่งผลิตจาก BAUFIT ยุโรปสงตรงมา
ใหรับรองงานโปรเจคพิเศษของทานไดอยางดีที่สุด

โทรหาเรา

สํารวจ

ติดตั้ง

โทรไปยังหมายเลขของ
เราและทําการนัดหมาย
กับวิศวกรหนาตางของเรา

วิศวกรหนาตางของเราจะไปเยี่ยม
คุณเพื่อสํารวจพื้นที่และแนะนํา
โปรไฟลและขอกําหนดที่เหมาะสม
สําหรับบานของคุณ

ทําการติดตั้งโดยชางผู
ชํานาญการเฉพาะ พรอม
ทั้งแนะนําการใชงานและ
การดูแลรักษา

การทํางานรวมกัน ของบาวเฟนสและสปานิกคือเราจะหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อทําใหโปรเจคบรรลุเปา
หมาย ซึ่งรวมถึงสเกตภาพของชิ้นงานจากการตรวจสอบหนางาน และแบบของงานตามคําแนะนํา
เรามีตัวอยางมุมผลิตภัณฑของหนาตางให เพื่อใหทางสถาปนิคไดดูรายละเอียดของผลิตภัณฑกอน
ทําการตัดสินใจเริ่มงานโปรเจค

ติดตั้งงาย
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Professionals
ผูรับเหมา

เมื่อพูดถึงประโยชนการใชงานของโปรไฟล uPVC นั้น ขอไดเปรียบของ งานติดตั้ง uPVC หากเทียบกับ
งานไม งานเหล็ก และ งานอลูมิเนียม คือ ความไมมีปญหาซับซอนในการติดตั้งและใชงาน
ประโยชนสูงสุด:
•
•

•
•

ไมจําเปนตองใชชางฝมือที่เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพิ่มเติม
โปรไฟลสําเร็จไดออกแบบผลิตภัณฑจากโรงงานมาเพื่อใหติดตั้งใชงานงาย ใชแรงงานนอยและ
เกิดความผิดพลาดนอยในระหวางการติดตั้ง
สามารถติดตั้งหลังจากที่อาคารไดถูกสรางใหแลวเสร็จ
มีปญหาหลังการติดตั้งนอย ไมมีปญหาการหอตัวของโปรไฟลหรือนํ้ารั่วซึม

Professionals
ตัวแทนจําหนายและติดตั้ง

หากคุณสนใจเรื่องการผลิตหนาตางและประตู uPVC คุณมาถูกทางแลว BAUFIT เปนผูผลิตโปรไฟล
uPVC รายใหญที่สุดของอินเดียและเปนผูนําตลาดหนาตางและประตู uPVC มีพัฒนาเครือขายผูผลิต
รายใหญที่สุดในอินเดียการเชื่อมโยงกับ BAUFIT ชวยใหคุณมั่นใจไดวาไมใชแคการเริ่มตนธุรกิจ แตเปน
ความมุงหวังในระยะยาว
ประโยชนสูงสุด
•
•
•
•
•
•

นอกจากนี้ยังมี BAUFIT ยังมีขอดีอีกประการหนึ่ง คือ มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย
ไดหลายดานตามความตองการของคนรักบาน ประหยัดคาใชจาย และ สนองความตองการไดอยาง
มั่นใจไมวาจะเปนหนาตางหองครัว,หนาตางบานเลื่อน,ประตูบานเลื่อน,ประตูบานเลื่อนขนาด
ใหญ,หนาตางบานเปดพรอมดวยกรงเหล็กดัด,หรือ ติดตั้งมุงลวด แบบระบายอากศ และกันแมลง
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตอเติมความฝนของผูรับเหมาที่ยิ่งใหญทุกทาน Baufit รับประกันความ
ตองการเกือบทั้งหมดไดอยางรวดเร็วโดยใชผูผลิตมากกวากวา 70 รายทั่วยุโรป เพียบพรอมดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกการผลิตในทองถิ่นและความสามารถในการสงมอบหนาตางในแตละโปรเจค

•

•
•

การดูแลที่ครอบคลุมถึง
การคัดสรร เครื่องจักรที่ถูกตอง อุปกรณและเครื่องมือตางๆ
การคัดสรรสถานที่จัดเก็บและการจัดการของวัสดุ
วางแผนที่เก็บผลิตภัณฑโรงงานและวางแผนพื้นที่วางในการจัดเก็บ
การคัดสรรบุคคลาการและการฝกอบรม
การจัดการระบบภายในองคกร เชน ระบบการควบคุมจัดเก็บคลังสินคา,การตรวจสอบ, การควบคุม
คุณภาพ ซึ่งเรามั่นใจวากระบวนการจัดการตางๆเพื่อทํางานใหมีประสิทธิภาพ
การทํางานรวมกันสถาปนิก, การผลิตที่ใหผูบริโภคมีความเขาใจความตองการ เปนความมั่นใจไดวาไมมีขอ
ผิดพลาดเกิดขึ้น
การเขาไปสํารวจพื้นที่สําหรับติดตั้ง, การผลิต, การสงและติดตั้งหนาตางและประตูที่หนางาน
การแกขอรองเรียนของลูกคาและการแกไขปญหา

ดวยทีมชางเทคนิคที่มีประสบการณและทุมเทซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน ในการจัดฝกอบรมทีมงาน และมี
แนะนํา แตยังใหความรูและความเชี่ยวชาญที่จําเปน เพื่อใหครอบคลุมทุกดานของการติดตั้งและการบํารุงรักษา
หนาตางและประตู uPVC
และนั่นไมใชทั้งหมด! ทีมชางเทคนิคไดเขาเยี่ยมชมโรงงานและไซตโครงการที่ดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เพื่อใหแนใจไดวาไดรับกระบวนการทางธุรกิจและการผลิตและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดผานการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการแกไขปญหา
ไมตองสงสัยเลยวาทําไมคุณจึงสามารถวางใจไดวา BAUFIT เปนแหลงขอมูลครบวงจรสําหรับโปรไฟลอุปกรณ เสริม
และอุปกรณที่ตรงตอเวลา!
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นําเขาโปรไฟล uPVC จากยุโรป
สําหรับโครงการพิเศษ

โปรไฟล uPVC ที่ลาํ้ สมัยเชน
CRP และ Co-extrusion

โปรไฟลปลอดสารพิษ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

THE
Advantages
โปรไฟล uPVC ที่ออกแบบเปน
พิเศษสําหรับสภาพประเทศไทย

เพื่อความสวยงามที่ดีกวา

Rest assured, when you choose Baufit, you get quality products
and seamless service unmatched by others!

ผลิตภัณฑ

WINDOWS & DOOR TYPES

ประเภทของ

Sliding

TRACKS & FEATUREDS

หนาตางบานเลื่อน

หนาตางบานเลื่อน

หนาตางบานเลื่อน แบบ 2 ราง
บานหนาตาง uPVC ที่มีความเปนสวนตัว ยี่หอ BAUFIT นี้ เปนแบบที่ไดรับปรับเปลี่ยนใหใชงานงายดวย ระบบ 2 รางเลื่อน
ดั้งนั้น หนาตาง uPVC เปนหนาตางที่ใชงานงายแลว ยังมีประสิทธิภาพและราคาเปนที่นาพอใจอีกดวย

คุณสมบัติที่สําคัญ
งาKey
ยตอFeatures
การใชงาน ประหยัดคาใชจาย มีบานหนาตางหลายขนาดใหเลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย
ไมมีคาซอมบํารุง สามารถเลื่อนเปดหนาตางไดถึง 50% ที่จุดใดก็ได

หนาตางบานเลื่อนพรอมมุงลวดแบบ 2 ราง

หนาตางบานเลื่อน
ลองนึกภาพเมื่อยามคุณตื่นนอนตอนเชา พรอมกับ
ภาพความสวยงามของพระอาทิตยขึ้น จาก
หนาตางบานเลื่อนของ BAUFIT uPVC หนาตาง
บานเลื่อนที่ออกแบบใหเลื่อนออกไปดานขางดวย
โดยการทํางานลูกกลิ้งทําใหงายตอการเลื่อนบาน
หนาตาง และดูสวยงามจากมุมมองภายนอก
หนาตางบานเลื่อนรุน BAUFIT uPVC เหมาะสม
กับอพารทเมนท, วิลลาและออฟฟศ ซึ่งมีใหเลือก
หลายขนาดและสามารถติดตั้งตั้งมุ้งลวดไดขึ้นอยู
กับความชอบของคุณ
16

บานเลื่อนหนาตาง uPVC แบบนี้มีลักษณะคลายกันกับแบบหนาตางบานเลื่อนคลาสิคแบบ 2 ราง มีเพียงมุง ลวดเพิ่มขึ้นมาใหมาใช
งานรวมกันเทานั้น

คุณสมบัติที่สําคัญ
งาKey
ยตอFeatures
การใชงาน ประหยัดคาใชจาย มีบานหนาตางหลายขนาดใหเลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย
ไมมีคาซอมบํารุง สามารถเลื่อนเปดหนาตางไดถึง 50% ที่จุดใดก็ได

หนาตางบานเลื่อนแบบ 3 ราง
หนาตางบานเลื่อนนี้ เหมาะสําหรับหนาตางบานเลื่อนขนาดใหญ หรือ แบบที่มีมุงลวด หนาตางบานเลื่อน uPVC แบบ 3 ราง จะ
ทําใหหองของคุณดูสวางขึ้นดวยการมองเห็นทิวทัศนแบบมุมกวางจาก หนาตาง BAUFIT

คุณสมบัติที่สําคัญ
งKey
ายตอFeatures
การใชงาน ประหยัดคาใชจาย มีบานหนาตางหลายขนาดใหเลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย
ไมมีคาซอมบํารุง สามารถเลื่อนเปดหนาตางไดถึง 66% ที่จุดใดก็ได
17

WINDOWS & DOOR TYPES

ประเภทของ

Sliding

TRACKS & FEATUREDS

ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนแบบ 2 ราง
ประตูที่ยอดเยี่ยมสําหรับ ระเบียงประตูคือ uPVC บานเลื่อน 2 รางจาก BAUFIT ชวยปกปองบานของคุณจากฝุนละอองและเสียงรบกวน

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
งาKey
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา เพิ่มความสวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพรอมกับมุงลวดได มีขนาดใหเลือกหลาก
หลาย สําหรับหนาประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 50% จากจุดใดก็ได

ประตูบานเลื่อนพรอมมุงลวดแบบ 2 ราง
ประตูบานเลื่อน uPVC แบบนี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับประตูบานเลื่อนแบบมาตรฐาน เปนประตูที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใชงานติดตั้งกับมุงลวด

ประตูบานเลื่อน
เพิ่มความงามของบานคุณดวยประตูบาน
เลื่อน BAUFIT uPVC ประตูบานเลื่อนที่
เลื่อนไดอยางลื่นไมสะดุด บานเลื่อนประตู
BAUFIT เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีระเบียง
หรือเฉลียง มีใหเลือกหลายขนาดและ
สามารถติดตั้งมุงลวดไดแลวแตความชอบ
ของคุณ

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
งาKey
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา เพิ่มความสวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพรอมกับมุงลวดได มีขนาดใหเลือกหลาก
หลาย สําหรับหนาประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 50% จากจุดใดก็ได

ประตูบานเลื่อนแบบ 3 ราง
เหมาะสําหรับระเบียงกวาง ระเบียงหรือประตูมุงลวดแบบบานเลื่อน 3 ราง ประตู uPVC จาก BAUFIT จะทําใหบานของคุณดูสวยงาม
ขึ้นจากมุมมองนอกบาน

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
งาKey
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา เพิ่มความสวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพรอมกับมุงลวดได มีขนาดใหเลือกหลาก
หลาย สําหรับหนาประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 66% จากจุดใดก็ได
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WINDOWS & DOOR TYPES

ประเภทของ

Sliding

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญแบบ 2 ราง

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ

วิธีที่ดีที่สุดในการแตงบานของคุณคือการประดับประดาดวยวิวภาพแบบพาโนรามาที่เปนภาพชุดใหญสวยงามแลว
ติดตั้ง ดวยประตูบานเลื่อน BAUFIT บานใหญแบบ 2 รางเทานั้นเอง บานคุณจะดูมีชีวิตชีวา สวยงาม

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา ยืดออกไปไดไกลกวา 10 ฟุต มีขนาดใหเลือกหลากหลาย สําหรับหนาประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ เพิ่มความ
งาKey
สวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 50% จากจุดใดก็ได ใหประตูเปดกวางไดถึง 8 ฟุตในจุดที่กําหนด

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญพรอมมุงลวดแบบ 2 ราง

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ
ถูกออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับประตูบาน
เลื่อนขนาดใหญประตูบานเลื่อน BAUFIT
uPVC ชวยใหคุณเพลิดเพลินกับวิวนอกบาน
การเลื่อนประตูอยางไมสะดุดเพียงผลักเบาๆ
แลวเลื่อนออก ซึ่งสําหรับการเลื่อนประตูบาน
ใหญออกทางดานขาง ทําใหคุณเห็นวิวที่นาตื่น
ตาตื่นใจเมื่อมองออกไปดานนอกประตู
ประตูบานเลื่อนรุน BAUFIT uPVC เหมาะ
ที่สุดสําหรับพื้นที่ที่มีระเบียงหรือเฉลียง มีให
เลือกหลายขนาดและสามารถติดตั้งมุงลวดได
สําหรับผูที่ชื่นชอบ
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ประตูบานเลื่อน uPVC มีคุณสมบัติเชนเดียวกับประตูบานเลื่อนแบบคลาสสิค 2 ราง เปนประตูที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ
สามารถใชงานติดตั้งมุงลวดได

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา ยืดออกไปไดไกลกวา 10 ฟุต มีขนาดใหเลือกหลากหลาย สําหรับหนาประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ เพิ่มความ
งาKey
สวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 50% จากจุดใดก็ได ใหประตูเปดกวางไดถึง 8 ฟุตในจุดที่กําหนด
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ประเภทของ

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ

WINDOWS & DOOR TYPES
Casement

หนาตางบานเปด

3 TRACK UPVC SLIDING DOOR

หนาตางบานเปด

ตัวเลือกที่เหมาะสําหรับระเบียงขนาดใหญและเฉลียงประตูบานเลื่อน 3 ราง uPVC จาก BAUFIT เพื่อบานที่
สวยงามและการพักผอนหยอนใจไปกับการชมวิวจากมุมมองภายในบานคุณ

คุณสมบัติที่สําคัญ
Features
งาKey
ยตอการใช
งาน ไมมีคาบํารุงรักษา ยืดออกไปไดไกลกวา 10 ฟุต มีขนาดใหเลือกหลากหลาย สําหรับหนาประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ เพิ่มความ
สวยงามใหกับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปดบานประตูได 50% จากจุดใดก็ได ใหประตูเปดกวางไดถึง 8 ฟุตในจุดที่กําหนด
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รูปภาพหนาตางที่ดูสวยงามดวยความสมบูรณแบบที่
คุณเห็นในภาพ เปนภาพหนาตางแบบใดไมได
นอกจากภาพหนาตางแบบเปด หนาตางแบบเปดนี้
ถูกแนะนําใหเปนหนาตางที่ปองกันเสียงเขามาภายใน
บานและปองกันความรอน หนาตางแบบเปดมา
พรอมกับปะเก็นโดยรอบดวยวงกบ และระบบล็อค
หลายจุด เพื่อปองกันเสียงไดดีที่สุดใหเขามาภายใน
บานและกันความรอน นอกเหนือจากการใชงานได
แลว หนาตางแบบเปดทําใหโครงสรางที่อยูอาศัย
สวยงามอีกดวย แถมยังประหยัดพลังงานและงายตอ
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
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ประเภทของ

ประเภทของ

หนาตางบานเปด

หนาตางบานเปด

ขนาดมาตรฐาน
ประตูบานเลื่อนขนาดมาตรฐานเหมาะอยางยิ่งสําหรับประตู uPVC ที่มาพรอมกับระบบปองกันเสียงและกันความรอน เปน
ประตูแบบเปดทั้งสองบาน

คุณสมบัติที่สําคัญ
• ใชงานงาย และดูแลรักษางาย
• เพิ่มความสวยงามใหกับที่พักอาศัย
• มีขนาดใหเลือกมากมาย
• สามารถเปดประตูไดกวาง 100%
•Key
Features
• สามารถป
องกันนํ้าไดสูงกวาประตูปรกติทั่วไป
• สามารถทํางานไดเหมือนหนาตาง สไตลฝรั่งเศส สําหรับบานประตูระเบียง
• สามารถล็อคได
• มีระบบล็อกประตูไดหลายจุดเพื่อความปลอดภัย
• ทําหนาที่ดักฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะเก็น TPV
เพื่อกันความรอนและปองกันเสียง
• ประตูบานเลื่อนนี้แบบนี้ไมสามารถติดตั้งมุงลวดรวมดวยได

หนาตางพรอมชองระบายอากาศ
ทําใหชองระบายอากาศของคุณดูมีสไตลและแข็งแรง บานหนาตางแบบนี้เหมาะสําหรับติดตั้งในหองนํ้าและหองครัว สามารถทําให
อากาศถายเทไดดีและดูดีอีกดวย เปนบานหนาตางที่ติดตั้งดานบนโดยใชบานพับตานแรงเสียดทาน

คุณสมบัติที่สําคัญ
• มีประสิทธิภาพและคุม คา
• เปดหนาตางไดกวางถึง 50%
• ใชงานงายและงายตอการบํารุงรักษา
• มีใหเลือกหลายขนาด
•Key Features
• ตองติดตั้งมุง ลวดตางหาก ไมไดมาพรอมในชุดเดียวกัน
• เพิ่มความเปนสวนตัวเมื่อติดตั้งเพิ่มพรอมกับกระจกฝา
• ไมจําเปนตองปดหนาตางเมื่อมีลมความเร็วสูงพัดผาน เนื่องจากสามารถทน
แรงเสียดทางของลมไดดี
• ทําหนาที่เปนดักฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะ
เก็นTPV
• และเพื่อปองกันความรอน

หนาตางบานเปดพรอมลูกกรงเหล็กดัด
เพื่อความปลอดภัยและการเรียนรูของเด็ก ไมมีหนาตางแบบไหนที่ดีเทากับหนาตางบานเปดที่มีตะแกรง บานพับเปดออกดานนอก
ซึ่งเหมาะสําหรับบานพักตากอากาศ บังกะโล อพารทเมนชั้นลาง

คุณสมบัติที่สําคัญ
• ใชงานงายและการบํารุงรักษา
• มีใหเลือกหลายขนาด
• มาพรอมกับตัวเลือกการออกแบบที่ไมจํากัด
••Key
ตองติFeatures
ดตั้งมุง ลวดตางหาก ไมไดมาพรอมในชุดเดียวกัน
• ดูสงางามและนารื่นรมย
• ชวยใหอากาศผานหนาตางเขามาในบานไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนาตางบานเลื่อน
• ระบบล็อคหลายจุดเพื่อความปลอดภัยและการปดผนึกที่ดีขึ้น
• ใหทั้งความปลอดภัยเนื่องจากมีตะแกรงแบบเกลียวติดกับกรอบหนาตาง
• ไมจําเปนตองปดหนาตางเนื่องจากบานพับแรงเสียดทานจากลมความเร็วสูง
• ทําหนาที่เปนกีดกั้นฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะเก็น TPV

หนาตางบานเปดแบบมีตะแกรงและมุงลวด

หนาตางบานเปดและบานกระทุง
หนาตางบานแบบบานเปดนี้ทาํ งานได 2 ทิศทาง สามารถเปดดานบนไดและดานขางที่สามารถเปดได 2 ทาง คือ เปดเขาและออกดานนอกได

คุณสมบัติที่สําคัญ
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• ตองติดตั้งมุง ลวดตางหาก ไมไดมาพรอมในชุดเดียวกัน
• ดูสวยงามและนารื่นรมย
• งายตอการทําความสะอาดพื้นผิวดานนอกของกระจก
•
ใหเลือกหลายขนาดสําหรับหนาตางขนาดใหญ
•KeyมีFeatures
• สามารถใชสําหรับระบายอากาศเนื่องจากเปนหนาตางบานเปด
• ติดยึดไดแนนหนาอยางสมบูรณแบบ เนื่องจากเปนการล็อควงกบจากทุกมุม
• โปรดระวังเมื่อใชสลับระหวางแบบเปดและกระทุง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณ
ปดหนาตาง
• ทําหนาที่เปนกีดกั้นฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะเก็น
TPV เพื่อปองกันเสียงจากภายนอกรบกวน และกันความรอน

หนาตางที่ปอ งกันแมลง และ ความปลอดภัยในการอยูพักอาศัยคือ หนาตางบานเปดuPVCที่ติดตั้งพรอมตะแกรงและมุงลวดเพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ
แบบ เปนบานหนาตางเปดออกดานนอกและดานในใหเขาหากันไดและสามารถกันแมลง เหมาะสําหรับบานวิลลา บังกะโล และอพารทเมนทที่ไมสูง

คุณสมบัติที่สําคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใชงานงายและบํารุงรักษา
มีใหเลือกหลายขนาด
มาพรอมกับตัวเลือกการออกแบบที่จาํ กัด
ดูสงางามและนารื่นรมย
ชวยใหอากาศเขาสูหนาตางไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนาตางแบบบานเลื่อน
ระบบล็อคหลายจุดเพื่อความปลอดภัยดวยการปดผนึกแนนหนา
มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากมีการตะแกรงในตัวกรอบหนาตาง
ปกปองคุณจากทํารายของแมลงและยุงแมในขณะที่หนาตางเปดอยูดวยมุงลวด
ไมจําเปนตองปดหนาตางเนื่องจากบานพับ สามารถทนแรงเสียดทานลมความเร็วสูงได
ปองกันตอฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะเก็น TPV ปองกันเสียงดังจาก
ภายนอกอาคารและกันความรอนอีกดวย
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WINDOWS & DOOR TYPES

ประเภทของ

Casement

แบบมาตรฐาน

ประตูบานเปด
ประตูบานแบบเปดมาตรฐานเหมาะอยางยิ่งสําหรับประตู uPVC ที่มาพรอมกับตัวปองกันเสียงจากภายนอกและกันความรอน
ประตูบานเปดสามารถเปดไดทั้งสองทาง

คุณสมบัติที่สําคัญ

• ใชงานงายและงายตอการบํารุงรักษา
• ดูสวยงามนามอง
• มีใหเลือกหลายขนาด
• ทําใหประตูเปดเต็มที่ได100%
•Key
• ปFeatures
องกันการรั่วซึมของนํา้ ไดอยางดีเยี่ยมสําหรับประตูแบบบานเปด
• ทํางานไดดีเหมือนกันกับแบบหนาตางฝรั่งเศส และเหมาะสําหรับติดตั้งที่
ระเบียง
• มีระบบล็อคหลายจุด เพื่อความปลอดภัยและการปดผนึกที่ดีที่สุด
• ทําหนาที่ดักฝุนละอองและมลภาวะเนื่องจากการปดผนึกดวยปะเก็น TPV
ที่ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก และกันรอนไดอยางดี
• ตองติดตั้งมุง ลวดตางหาก ไมไดมาพรอมกันในชุดเดียวกัน

ประตูบานเปด

หนาตางบานเปดและบานเลื่อน
ประตูแบบบานปดและแบบเลื่อนนี้ทาํ งานได 2 ทิศทาง สามารถเปดดานบนไดและดานขางที่สามารถเปดได 2 ทาง คือ เปดเขาและออกดานนอกได ใชสิ่งที่
ดีที่สุดของบานประตูทั้งสองแบบสามารถติดตั้งดวยการผสมผสานระหวางกันได ปองกันความรอนและการรบกวนของเสียงเขามาสูภ ายในบานไดดีอีกดวย

คุณสมบัติที่สําคัญ

ประตูบานเปด
เคยสงสัยหรือไมวาประตูสติ๊กเกอรที่อยูหนา
ประตูที่เห็นวาให “ผลัก” หรือ “ดึง” พรอมกัน
สามารถทําไดอยางไร ประตูแบบบานเปด
สามารถทําได ประตูที่สามารถเปดดึงเขาขางใน
และเปดออกดานนอกได เพราะการทํางานของ
ตัวขอบานพับ ที่ติดกับบานหนาตาง และ เรามี
ตัวขอบานพับใหคุณไดเลือก 3 แบบ
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• ดูสวยงามนามอง
• มีแบบใหเลือกหลายขนาด
• เหมาะสําหรับติดตั้งที่ระเบียงและเฉลียง
•Key
• ทํFeatures
าหนาที่กันฝุนและมลภาวะที่ดีที่สุด
• งายตอการใชงานดวยวงกบ
• มีระบบล็อคหลายจุดผานประตูเพื่อความปลอดภัยและจากการซีลที่ดี
• ชวยใหคุณเพลิดเพลินไปกับมุมมองภายนอก ดวยกรอบวงกบที่มีขนาดใหญ
• มาพรอมกับการปดซีลของปะเก็น TPV ที่ชว ยเพิ่มฉนวนกันความรอนและ
ปองกันเสียงรบกวน

ประตูบานเลื่อนและบานพับ
เคยสงสัยหรือไมวาหองจัดเลี้ยงแบงพื้นที่ตามจํานวนคนไดอยางไร พวกเขามีประตูเลื่อนและพับที่พับขึ้นและยืดไดตามที่ตองการ สามารถใชงานไดเหมือนชุด
ผาคาดเอว 3 ชิ้นที่ผูกเขาดวยกัน หากคุณตองการใชงานตามปกติคุณสามารถใชเปน Ingress และ Exgress โดยที่สายสะพายตัวใดตัวหนึ่งทํางานเหมือน
บานประตูบานเปดเดี่ยว

คุณสมบัติที่สําคัญ

• ดูสวยงามนามอง
• มีแบบใหเลือกหลายขนาด
• เหมาะสําหรับติดตั้งที่ระเบียงและเฉลียง
• ทําหนาที่กันฝุนและมลภาวะที่ดีที่สุด
•Key Features
• งายตอการใชงานดวยวงกบ
• มีระบบล็อคหลายจุดผานประตูเพื่อความปลอดภัยและจากการซีลที่ดี
• ชวยใหคุณเพลิดเพลินไปกับมุมมองภายนอก ดวยกรอบวงกบที่มีขนาด
ใหญ
• มาพรอมกับการปดซีลของปะเก็น TPV ที่ชว ยเพิ่มฉนวนกันความรอนและ
ปองกันเสียงรบกวน
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Special

Special

หนาตางซุมโคง

หนาตางซุมโคง

ลามิเนต

เปนหนาตางที่ตองคํานึงถึง ดีไซน และการตกแตงมากกวาหนาตางแบบอื่นๆ เพราะการที่บานเลือกออกแบบหนาตาง
ใหเปนซุมโคงแบบนี้นั้นบานตองเปนสไตลยุโรป และการตกแตงภายในก็ตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน หนาตางแบบนี้
เปนที่นิยมกันของงานสไตลอิตาลี และสไตลแถบยุโรป ที่เนนการออกแบบแบบมีซุมโคงตามชองประตูหนาตาง

การตกแตงบานประตูและหนาตางดวยไม ทําใหบานสวยงามแตราคาแพง การเลือกใชแบบลามิเนต ซึ่งเปนการ
เคลือบโปรไฟล uPVC ใหมีลักษณะคลายเนื้องานไม อาจเปนทางเลือกอีกทีทางที่มีประสิทธิภาพที่สรางผลงานดีใหกับ
คนรักบานดวยการตกแตงแทนการใชไมใหประตูและหนาตางของคุณดูเรียบรอยสวยงามและบํารุงรักษางายอีกดวย

คุณสมบัติที่สําคัญ

• สวยงามนามอง
• เพิ่มความออนนุมใหกับพื้นที่ของคุณโดยไมตอ งใชเงินเปน
จํานวนมาก
• รูปบนหัวโคงไดรับการปรับเปลี่ยนและสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มีปกเปดได
• ทํางานไดดีที่สุดสําหรับบานแตละหลังโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับลานและประตูภายนอก
• มาพรอมกับตะแกรงสําหรับดานภายนอกและภายในซึ่งชวย
เพิ่มสุนทรียภาพในการออกแบบ
• มีใหเลือกหลายรูปแบบ ไดแก แบบบานเดี่ยวแบบเปดดาน
ขาง, แบบบานคูเปดดานขาง, หนาตางตามรูปภาพ, และ
แบบพัลลาเดียน
• คือหนาตางบานใหญประกอบดวยสวนโคงกลางซึ่งขนาบขาง
ดวยสวนบานสี่เหลี่ยมผืนผาดานแคบแบบตั้ง สองสวน
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ลามิเนต

คุณสมบัติที่สาํ คัญ
•
•
•
•
•
•
•

เหมาะสําหรับประตูและหนาตางทุกชนิด
รักษารูปลักษณแบบคลาสสิกในขณะที่ใชเทคโนโลยีแบบลํา้ สมัย
มีใหเลือกในรูปแบบฐานสีนาํ้ ตาลแทนฐานสีขาวสําหรับทั้งสองดาน
ฟลมเคลือบบนโปรไฟล uPVC ทําใหมีลักษณะของไมมะฮอกกานีและ / หรือไมโอค
ความลําบากในการรักษาพื้นลามิเนตสีขาว โดยมีตัวเลือกเพิ่มใหเปนสีเทาหรือสีครีม
มีใหเลือกหลายเฉดสี ไดแก มะฮอกกานี,โอคเขม,โอกโกลเดน,โอกสีแดง,สีแดง,สีแดงเขม,สีเทาและครีม
โซลูชันหนึ่งที่มาพรอมกับขอดีตางๆ ไดแก – ความสวยงามของฟลมลายไม ความทนทาน ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกและกันความรอน,ไม
ยุงยากในการบํารุงรักษามาพรอมกับคุณสมบัติปองกันฝุนของประตูและหนาตาง uPVCอีกดวย
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Special

Special

แบบผสมผสาน

หนาตางแบบผสมผสาน
ถาคุณไมตองการเลือกบานหนาตาง แบบใดแบบหนึ่ง หรือตองการทั้งสองแบบ ระหวางบานเลื่อนและบานเปด
หนาตางเราขอเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดใหสําหรับคุณ หนาตางแบบผสมผสาน

คุณสมบัติที่สําคัญ
•
•
•
•
•
•
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ดูสวยงามและสงางาม
การผสมผสานระหวางแบบหนาตางและประตูดว ยความแข็งแรงและนาสนใจ
เหมาะสําหรับติดตั้งบริเวณกวางและสูง หรือภายนอกบนผนังบานของคุณ
หนาตางหลายชนิดจัดกลุมเขาดวยกันเพื่อสรางความสมดุลที่ครอบคลุมครบถวน
ใหอิสระในการเลือกความแตกตางของแบบหนาตางและประตูและการรวมกันของหนาตางหลายๆแบบ
มีคาใชจายคอนขางสูงเนื่องจากความพิเศษที่สั่งทําของหนาตางหลายรูปแบบ และเพื่อความมั่นคงที่ยึดติดบนผนังของ
บานคุณ

BAY WINDOW

Bay Window
สถาปนิกที่ดี จะมีสายตาที่มองเห็นความงดงามและทันสมัยพรอมกับนวัตกรรมใหม การจัดสงและราคาที่เหมาะสมพรอมกับระยะ
เวลาในการติดตั้ง หนาตางและประตู uPVC บาวเฟนส สามารถนําเสนอความสมดุลระหวางสุนทรียศาสตรการออกแบบ ความมี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและความคุมคาสูงสุด
ลองดูกฏเกณฑสําคัญตอไปนี้ของ BAUFIT ซึ่งมีมากกวาความพอใจ
• แถบจะไมมีการจํากัดของการตกแตงและความหลากหลายของผลิตภัณฑในเรื่องรูปแบบและการออกแบบ, โดยเฉพาะแบบชุดผสมผสานและ
สําหรับประตูบานใหญขนาดพิเศษ
• เรื่องคุณลักษณะทางเทคนิค: มีในระดับสูงสําหรับการปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก การปองกันการรั่วซึมจากนํ้าฝน และกันความรอนได
อยางดีเยี่ยม
• การตกแตงที่ใหเหมาะกับรูปลักษณภายนอกตามที่ตอ งการ มีใหเลือกสีขาวและลายไม

BAUFIT มุง มั่นที่จะสรางสรรคนวัตกรรมและนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีกวาเชนสภาพแวดลอมที่เปนมิตรและปราศจากสารตะกั่ว เราไดนํา
เสนอโปรไฟล CRP โดยอาศัยเทคโนโลยีการรีดขึ้นรูปที่ทันสมัย เฟรมโปรไฟลใหมของเราไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับ
ประเทศไทยโดยมีชองสําหรับเสียบมุงลวดและตะแกรงเพื่อรักษาความปลอดภัยเชนเดียวกับมีแบบใหเลือกเพื่อสวยงามสราง
สุนทรียศาสตรที่ดีขึ้น ในความเปนจริง BAUFIT มีหลายประการ ประการแรกคือ การสรางความพึงพอใจใหบานคุณ นอกจากนี้
สําหรับโครงการพิเศษเรายังมีขอดีอีกประการหนึ่งในการจัดหาเฟรมโปรไฟลจากโรงงานในยุโรปโดยตรงของ BAUFENS เมื่อผลิตภัณฑ
บางประเภทไมสามารถผลิตในประเทศไทยได เพื่อใหคุณไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดี

31

WINDOWS & DOOR TYPES

WINDOWS & DOOR TYPES

Premium

Premium

CO-EX

CO-EX

Hebeschiebe

หนาตางและประตูแบบเปด CO-EX เปนชุดนวัตกรรมและรวมสมัยที่เพิ่มระดับและความแข็งแรงของหนาตางและ
ประตูถูกสรางขึ้นโดยใชโปรไฟลขนาด 70 มม รวมกับ CRP (เสริมดวยเสนใยพลาสติก) ซึ่งในซีรียผลิตภัณฑติดตั้ง
หนาตางและประตูนี้จะมีแบบหนาตางและประตูแบบเปดดานในและแบบเปดออก รวมถึงแบบหนาตางที่เปนบาน
เปดและแบบบานกระทุงดวย

HEBESCHIEBE Sliding System คือชุดระบบเลื่อนสไลด ที่มีสวนประกอบอลูมิเนียมและพีวีซี สามารถระบายความรอน ระบบนี้เปน
ระบบติดตั้ง สําหรับขนาดประตูหรือหนาตางบานใหญมากเหมาะสําหรับเฉพาะประตูบานเลื่อนขนาดใหญมากเทานั้น (สูงสุด 9 นิ้ว) ที่
ไมสามารถทําติดตั้งไดกับระบบ uPVC ปกติทั่วไป ระบบ uPVCพรีเมี่ยมแบบเลื่อนนี้มาพรอมกับฮารดแวรที่มีความซับซอนและทนทาน
และเหมาะอยางยิ่งสําหรับงานประตูหนาตางที่มีขนาดใหญพิเศษกวาขนาดทั่วไป

พลาสติกคอมโพไซต เรนฟอทพลาสติก หรือ CRP จะปฏิวัติผลิตภัณฑเฟรมโปรไฟล uPVC โดย BAUFIT เพื่อยก
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูง

คุณสมบัติที่สําคัญ
•
•
•
•
•
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HEBESCHIEBE

คุณสมบัติที่สําคัญ
•
•
•
•

มุมมองที่โลงโปรงเห็นวิวชัดเจน (เนื่องจากบานประตูหนาตางมีขนาดใหญพิเศษ)
มีระบบรายความรอนสูง (เมื่อเทียบกับประตู uPVC ปกติ)
ทันสมัยมาก
ระบายความรอนและปองกันเสียงรบกวนดวยระบบกระจกหนาพิเศษหรือสั่งทําพิเศษ

ทันสมัยมาก
มีใหเลือกทั้งสีขาวและสีเคลือบไม
ประหยัดเวลาในการติดตั้งเนื่องจากไมจําเปนตองสรางกําลังเสริมแยกตางหาก
เพิ่งความแข็งแรงของมุมหนาตาง (เนื่องจากขอตอของหนาตางเชื่อมตอกับการเสริม CRP เมื่อเทียบกับระบบ uPVC ทั่วไป
ชวยปองกันความรอน และ ปองกันเสียงที่เขามารบกวน CRP (เมื่อเทียบกับเหล็กเสริมในระบบ uPVC แบบเดิม) และสามารถระบายความรอนและ
ปองกันเสียงที่เขามารบกวนเปนสองเทา เนื่องจากมีกระจกพิเศษติดตั้งใหเลือก
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Profiles

Profiles

760 WINWOOD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahogany

เฟรมขนาด 70 มม และ ขนาด 60 มม วงกบแบบผสมผสาน
สองในหนึ่งเดียวที่เปนรูปทรงกระบอกเสริมประกอบขึ้นดวยกัน
ไมตองใชชุดตัดสกรูเสริมและใชคนในการทํางานเพื่อทํางานเพิ่ม
ทนทานตอทุกสภาพอากาศ
ทนตอความรอนสูง – ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกและกันนํ้าเขา
เพียงตัดและเชื่อมตามความตานทานแรงอยางตอเนื่องทุกมุม
ไมตองเพิ่มพื้นที่พิเศษในการเสริมแรงดวยโลหะ
มีความหนาของกระจกเงาแบบเคลือบ มีหลายขนาดใหเลือก ตั้งแต 4,20,24,30, ถึง 32 มม
แบบวงกบที่สมดุล
มีชองระบายนํ้า คุณสามารถเจาะตัดโดยตรงไดเลย
สามารถกําหนดขนาดหนาตางได
สามารถเคลือบสีโปรไฟลได
โปรไฟลมีคุณภาพไดรับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

Light Oak

Red Lam

Grey

Cream

Golden Oak

Light Oak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Lam

Grey

Cream

Black

BAU222 FT RAY SRME

Mahogany

ขนาดโปรไฟล 70 มม ดวย ระบบ 5 ชอง
มีขนาด 5 ความหนาของตัวกั้น
มีชอ งระบายนํ้า
สามารถใชกับติดตั้งกระจกบานเดียวความหนาที่ 6 มม และติดตั้งกระจกบานคูดวยความหนา
20,24,30 ถึง 32 มม.
สามารถติดตั้งมุงลวดได
มีวงกบที่เปดไดหลายแบบใหเลือก
ตัดขอบกระจกไดที่ 45
โปรไฟลที่ผิวหนาเรียบและสวาง
สามารถติดตั้งแบบไมตอ งซีลได
โปรไฟลมีคุณภาพไดรับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
เปนโปรไฟลที่มีความหรูหราและสงางามมาก
ทนทานตอทุกสภาพอากาศ
มีรูปแบบที่สวยงาม

Dark Oak

Golden Oak

Light Oak

Red Lam

Grey

Cream

Black

BAU790

Mahogany

Dark Oak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golden Oak

• โปรไฟลรางคูขนาด 63 มม และ3 รางขนาด 111 มม เปนรางที่มีชองสําหรับติดตั้งมุงลวด
• เปนหนาตางและประตูบานเลื่อนใชงานไดดี และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อเขากับยุคเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน
• มีความหนาของกระจกเงาแบบเคลือบหลายขนาดใหเลือก ตั้งแต 4,20,24,30, 32 ถึง 42 มม
• สามารถเคลือบสีโปรไฟลได
• โปรไฟลมีคุณภาพไดรับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

Light Oak

Red Lam

Grey

Cream

Black

Black

BAU232 FT RAY SRME

Mahogany

Dark Oak

• มีความกวางของโปรไฟลขนาด 75 มม แบบรางคู กวางประมาณ 5 มม และมีความกวางของบานเลือน
ขนาด 50 มม.
• ปองกันความรอนสูง เสียงรบกวนจากภายนอกและชองระบายนํ้าระบบ 3 ชอง
• สามารถใชกับขนาดกระจกบานเดี่ยว 4-6 มม และกระจกอินซูเลตติ่งขนาด 20 มม ได สามารถใชยา
แนวสีเทาเพื่อปดรองที่ติดตั้งกระจก ขนาดที่ตางกันได
• สามารถนํามาประยุกตใชกับงานหนาหนาตางที่มีมานบังแดดหรือไมมีก็ได
• สามารถทําแบบเคลือบเปนลวดลายไมได
• โปรไฟลมีคุณภาพไดรับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
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•
•
•

Dark Oak

Dark Oak

Golden Oak

BAU760

Mahogany

Golden Oak

Light Oak

Red Lam

Grey

Cream

Black

เปนโปรไฟลที่มีขนาดใหญ (ขอบหนาตางโปรไฟล)
ความหนาของชองกั้น 5 มมสามารถนําไปใชไดกับ (EN 12608, NF EN 12608)
สําหรับติดตั้งใหมและปรับปรุงของเดิมได
ติดตั้งสําหรับหนาตาง
นําไปติดตั้งกับหนาตางแบบฝรั่งเศสได
มีความเปนสวนตัว
มีความแตกตางดานสุนทรียภาพ
ใหสัมผัสที่สวยงาม
สามารถเคลือบสีไดสําหรับ 1 ดานหรือ 2 ดานก็ได

WINWOOD 632
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขนาดโปรไฟล 60 มม ดวยระบบ 4 ชอง
ซีลคู
มีความหนาของชองกันขนาด 3 มม
มีชอ งระบายนํ้าออก และสามารถติดตั้งกระจกไดหนาถึง 20,24,30 ถึง 32 มม
สามารถติดตั้งมุงลวดได
สามารถนําฟลม มาเคลือบผิวโปรไฟลหรือเคลือบสีได
มีวงกบที่เปดไดหลายแบบใหเลือก
มีความแตกตางดานสุนทรียภาพ
สัมผัสที่สวยงาม
สามารถเคลือบสีไดสําหรับ 1 ดานหรือ 2 ดานก็ได

Mahogany

Dark Oak

Golden Oak

Light Oak

Red Lam

Grey

Cream

Black
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Asean Head Office
Baufit Asia Co. Ltd
Address: 321/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ประเทศไทย
Tel: +6681

838 4870

| E-Mail: support@baufitasia.com

| Sales: sales1@baufitasia.com

Cambodia

Address: No. 301E, National Road No 6, in front of Caltex Station, 12110 Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 17 799 862 | E-Mail: support@baufitasia.com

Asia & Middle East
Address: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris Sok. Ofis + Plaza No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK: 16265 Nilufer/Bursa/Turkey
Tel: +90 224 205 0474 | E-Mail: info@baufit.com

Balkans
Address: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnia/Herzegovina
Tel: +387 61441525 | E-Mail: info@baufit.com

Europe
Address: SAS. SMS. 2 rue cuzin.69120 Vaulx-en-Velin Lyon/FRANCE
Tel: +33 986377473 | E-Mail: info@baufit.com

