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108Home Design Co.,Ltd

       บริษัท 108โฮมดีไซน์จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 ภายใต้ปณิธาน “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม” ด้วยประสบการณ์ของทีมวิศวกรและ 
สถาปนิกของบริษัท เราเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรม เริ ่มตั ้งแต่การเตรียม 
ผิวผลิตภัณฑ์  เราได้ใช้เทคโนโลยีการเตรียมผิวด้วย  nano ceramic technology system  
โดยร่วมกับ Henkel จากเยอรมัน  เราได้นำเทคโนโลยีน้ีเข้ามาใช้เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย 
ท้ังน้ียังร่วมกับผู้ผลิตสี JOTUNและTOA เพ่ือให้คุณภาพของผิวช้ินงานมีความสวยงามและทนทาน  

       สินค้าของบริษัท  เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ยื ่นจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, และแบบดีไซน์  
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการคิดค้นของทีมวิศวกร และสถาปนิกของบริษัท  เราผลิตสินค้า 
เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  โดยเน้นการบริการที่เป็นเลิศ

108 Home Design Company was established in 1991 under the promise “ producing quality products to quality service 
Create a lasting impression”.  With a team of experienced engineers and architects of the company we focus on innovative 
product design, starting from the preparation of the product surface. We have used technology to prepare the surface 
with nano technology ceramic system connection with Henkel from Germany. We have brought this technology to the 
country's early entry into Thai.  Also, in cooperation with the manufacturer of quality to TOA, JOTUN and surface are 
beautiful and durable.

The company's innovative products, has filed a patent, patent, and the design, with the intellectual property Depart-
ment, the other by a team of architects and engineers invented the company's. We manufacture goods to sell in the 
country – and exported to overseas sales with an emphasis on excellent service.
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Consultation

Our Process

ในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรี 

ในสถานที่ของคุณ เราจะให้คำ

แนะนำเกี่ยวกับชนิดของผลิต-

ภัณฑ์ หลังจากนั้น เราก็จะทำ

การวัดเบื้องต้น

During your free on-loca-
tion consultation, we will 
make recommendations on 
the type of products and 
then we will do our first 
measure. 

Quote

หลังจากที่เราได้ปรึกษากับคุณ

เสร็จแล้ว เราจะนำข้อมูลของ

คุณมาทำใบเสนอราคา

สำหรับโครงการนั้น

Once we’ve completed 
the consultation with 
you, we will take your 
information and create a 
quote for the project. 

Sign

Naturally, after all your questions 
have been answered and you are 
satisfied with our proposal, you 
will be asked to sign some 
documentation to commit to 
moving ahead with the project. 

โดยปกติ หลังจากที่คำถามทั้ง

หมดของคุณได้ถูกตอบ และคุณ

พอใจกับข้อเสนอของเรา คุณจะ

ถูกขอให้เซ็นเอกสาร เพื่อยืนยัน

การเดินหน้าของโครงการ

โทร หรืออีเมล์ เพื่อนัดหมายใน

การให้คำปรึกษาฟรี ในสถานที่

ของคุณ เราจะกำหนดวันสำหรับ

คุณ เพื่อพบกับฝ่ายขายของเรา

Call or email us to schedule 
your complimentary 
on-location consultation. 
We will arrange a time for 
you to meet with our Sales.

Re-measure Manufacturing

สินค้าของคุณจะถูกผลิตท่ี

โรงงานของเราโดยช่างผู้ชำนาญ

งาน กระบวนการน้ีมักจะใช้

เวลา 2 – 4 สัปดาห์ ข้ึนอยู่กับ

สินค้าท่ีมีการส่ังซ้ือและขนาด

ของโครงการ

Your Products will be manu-
factured at our plant by the 
specialist. This process 
usually takes 2 – 4 weeks 
depending on products being 
ordered and the size of the 
project.

Installation

Your products are installed 
with precision by our techni-
cian.
Once your installation is 
completed, we will review the 
project with you to ensure you 
are fully satisfied.

สินค้าของคุณจะถูกติดตั้งด้วย

ความแม่นยำจากช่างเทคนิค

ของเรา เมื่อเสร็จส้ินการติดตั้ง 

เราจะตรวจเช็คงานกับคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้พอใจ

อย่างสมบูรณ์

Customer Service

Naturally, should you have 
any questions about your 
new products, you can 
always call our office. We 
have after-sevice team, we’d 
be happy to service.

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับ

สินค้า ใหม่ของคุณ คุณสามารถ

โทรหาเราได้ตลอดเวลา เรามีทีม

บริการหลังการขาย และมีความ

ยินดีอย่างย่ิงที่จะบริการคุณ

ทีมงานผู้เช่ียวชาญของเราจะ

เย่ียมเยียนบ้านของคุณเพื่อทำ

การวัดใหม่อีกครั้ง ขั้นตอนนี้

เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าของคุณ

ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับบ้าน

อย่างสมบูรณ์

Our expert team will make 
a visit to your home to 
re-measure. This step is 
to ensure your product is 
built to custom fit your 
home perfectly.

Curtain 

ผ้าม่าน

รางน้ำฝนอลูมิเนียม

เหล็กดัดยืด-พับเก็บได้

ระบบมุ้งกันยุง

ราวกันตกกระจก และชาวเวอร์รูม

ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม

Aluminium Guttering 

Folding Security Gates

Insect Screen Systems 

Rails & Shower Rooms 

Aluminium Windows & Doors



     นวตกรรมใหม่สำหรับงาน ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ด้วยรูปแบบ Profile ของ KÖFEN ท่ีออกแบบให้งานอลูมิเนียมมีความสวยงาม
มากยิ่งขึ้น ด้วยสไตล์โค้งมนสไตล์ยุโรป คุณภาพสูง ทันสมัย เราสร้างสรรสิ้นค้า ประตู, หน้าต่าง และสกายไลท์ อลูมิเนียมทุกรูปแบบ
ทุกชนิด  เพื่อให้บ้านได้เป็นที่พักที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สินค้าทุกตัวผลิตด้วยช่างผู้ชำนาญงาน  เราใส่ใจทุกรายละเอียด ขั้นตอนการผลิต 
รวมทั้งได้เลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทนต่อทุกสภาวะอากาศ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ระบบประตู-หน้าต่าง KÖFEN 
ใช้ระบบการล็อคหลายจุด (Multi Point Lock) จึงทำให้มั้นใจได้ในเรื่องความปรอดภัย  มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม ที่ออกแบบมาเฉพาะ 
อีกท้ังสามารถป้องกัน เสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี  เรามีทีมงานวิศวกร สถาปนิก ท่ีพร้อมให้คำแนะนำ เพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก่บ้านของคุณ  
ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม KÖFEN จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสำหรับคนรักบ้านอย่างคุณ

The new innovation for Aluminum Doors & Windows work by the profile of KÖFEN style that designed

to make aluminum work more beautiful by curve framing style, European style with high quality and modern. 

We created doors, windows, sky  light and all aluminum products to make your house is the best place 

for you. All products produced by the specialist. We was focus in all details, production process and 

selected high quality material and equipment. It will be resist in all weather condition for long life using. 

Doors & Windows KÖFEN use  multi point lock so that you will be confident on safety. It was special design 

for water leakage protection and also it has the noise protection as well. We have engineer  and architect 

team ready for advice and give the best thing for your house. Doors & Windows aluminium KÖFEN will be 

the better  new alternative for the house’s lover like you.

German  Profile  Aluminium



Aluminium Windows & Doors  

Reasons to choose 108HomeDesign Aluminum Windows&Doors

1

2

ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม

เหตุผลดีๆ ท่ีควรเลือก ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 108โฮมดีไซน์

Types of Aluminium windows and doors
ประเภทของประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

รับประกันโครงสร้างและฮาร์ดแวร์ 10 ปี
10 Years Guarantee for Structure 
and Hardware. 

ม่ันใจด้วยระบบล็อคหลายจุด 
แข็งแรงปลอดภัย
You will confident with multi-point lock, strength 
and safety.

3 ระบบกันน้ำร่ัวซึม 100 %  ด้วยระบบกันน้ำ 2 ช้ัน
และระบบรางท่ีมีช่องระบายน้ำ 
100% water leakage protection with double seal 
system and track system with water draining 
space, that make the water flow out backward.

4 ระบบล้อเป็นสแตนเลส เกรด 304 ขนาดใหญ่
รับน้ำหนักได้ 150-200 กิโลกรัม ต่อ 1 ตัว 
Stainless steel wheels system, grade 304, big 
size, can receive the weight 150-200 kgs./each.
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อลูมิเนียมของเราถูกออกแบบพิเศษให้หนา 1.5-3.5 
มม.
Our aluminum is designed specially, 
thickness 1.5-3.5 mm.

อุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์แสตนเลส ออกแบบเฉพาะ 
สวยงาม, ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน 
Special design stainless steel hardware 
equipments, new beautiful, endurance 
and long life using. 

อลูมิเนียมทำสีระบบสีฟุ่น ( Powder Coating ) 
มาตรฐานสี JOTUN
Powder coating on aluminum with JOTUN  
standard colors.

ยกระดับ เพ่ิมความสวยแบบมีสไตล์ด้วย 
เน้ือสีทะเลทราย Sahara   
Upgrade by increasing the beauty style with 
Sahara effect and Oasis of colors by JOTUN.

ดีไซน์ใหม่ โค้งมน สไตล์ยุโรป  
ภายใต้มาตรฐานสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับ
New design, curved , European style under 
international standard.

อุปกรณ์ท้ังหมดได้มาตรฐานสากล ข้ันตอนการผลิต
ท่ีละเอียด ระบบการติดต้ังท่ีแม่นยำจากช่างผู้ชำนาญ
All are fully equipped with international standard. 
The production process is intricate. The Installa-
tion is precisely by our technicians. 

Folding doors
บานเฟ้ียม

Glass Rails
ราวกันตกกระจก

Shower Rooms
ชาวเวอร์รูม

Sliding windows 
and doors
บานเล่ือน

Casement, Awning 
windows and doors
บานเปิด, บานกระทุ้ง

Fixed windows and 
skylight 
บานช่องแสง, สกายไลท์



       ประตูบานเฟี้ยม KÖFEN อีกรูปแบบหนึ่งของประตู อลูมิเนียมที่ 
ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะด้วยรูปแบบในการใช้งานท่ีสามารถเปิด 
โล่งได้หมด เสมือนกำแพงท่ีถูกเปิดออก  ทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายถ่าย- 
เทอากาศจากภายนอกสู่ภายใน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับ ห้องนั ่งเล่นริมสวน บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร  
โรงแรมรีสอร์ท  
       สามารถเลือกรูปแบบการเปิดประตู จาก ตรงกลาง หรือเลื่อนไป 
ได้ทั้งสองด้าน ระบบรางถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถเปิดปิดได้อย่าง 
สะดวก  เราสามารถผลิตประตูบานเฟี้ยม 1 บาน ได้ สูงถึง 3 เมตร  
กว้าง 1 เมตร ความกว้างโดยรวมได้ถึง 20 เมตร

Moon Shadow
Luxury Holiday Sea View Villa Koh Samui

Best Villa Design Thailand Property Awards 2013



KÖFEN Folding Doors 
are another types of aluminum  
doors that have the most popular.  
Because of the design for using 
with opening for all directions 
like the gate was opened. It can 
make the room look clear, open, 
and comfortable. It also can 
transfer the air from outside to 
inside in harmony with natural  
that suitable for the living room 
beside the garden, summer house 
,restaurant , hotel, resort. 

It can select the way of opening 
the doors from the middle of the 
door or slide from both sides.  
The rail system was special 
designed that can be easy to 
open and close. We can produce 
one folding doors that height 3 
meters , width 1 meter. The width 
of the door as the whole can be 
20 meters.

Folding doors

ประตูบานเฟ้ียม



Multi-track slingding door

      ประตู-หน้าต่างบานเล่ือน KÖFEN  ได้รับการออกแบบจากช่าง
ผู้ชำนาญงาน  ในเรื่องรูปลักษณ์ ที่สวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน  
เพื่อการใช้งานบานประตู หน้าต่างที่ง่าย  และสะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบล้อ
และรางถูกออกแบบพิเศษ   สามารถ เลื่อนไปมาได้ อย่างอิสระ ทำให้ห้อง
เปิดรับลมได้อย่างเต็มที่  

     เม่ือเล่ือนปิดประตู-หน้าต่างก็ม่ันใจได้ในการป้องกันน้ำและเสียงรบกวน 
ด้วยแถบยาง (EPDM) และสักหลาดรองรับบนตัวประตู หน้าต่างที่ทนต่อ 
ทุกสภาวะอากาศ  ซ่ึงสามารถผลิตประตูหน้าต่าง ท่ีสูงถึง 3 เมตร หรือ 3.5 
ตารางเมตร ต่อ 1 บาน  อีกท้ังสามารถ ติดต้ังได้กับ มุ้งกันแมลง 108Alu-Net 
ได้อีกด้วย

ประตู-หน้าต่างบานเล่ือน KÖFEN



ประตู-หน้าต่างบานเล่ือน

Sliding windows and doors

Slingding door

Sliding window & Doors KÖFEN  

was designed  in  the beautiful 
feature, modern, strength, endure, 
efficiency by the specialist and to 
be more easy and convenience on 
using window-door with the wheel 
and rail system that was special 
designed then it can be slide freely.  

It can make the room opening to get 
the wind from outside as much as 
possible. When we move to close the 
window-door we will have confident 
that . It can be protect water and 
noise by using EPDM rubber and 
flannel to support on the window
-door body  that  resist on every 
weather condition which can produce 
the window-door height 3 meters or 
3.5 square meters  per one window. 
It also can install with rolling insect 
screen 108 Alu-Net.



       ประตูบานเล่ือนหลายราง KÖFEN  อีกรูปแบบหนึ่งของประตูบานเล่ือน ที่ออกแบบ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  เปิดมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น  ด้วยขั้นตอน การผลิตที่
ใส่ใจรายละเอียด การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ระบบล้อคู่และรางที่ถูกออกแบบ-
พิเศษ  ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ง่ายและสะดวก สามารถเลื ่อนเปิด-ปิดได้ใน 
ขั้นตอนเดียว  มั่นใจได้ในระบบป้องกันน้ำ เพราะรางล่างถูกออกแบบให้มี ช่องระบายน้ำ  
สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ราง-16 ราง

ประตูบานเล่ือนหลายราง KÖFEN



Multi-Track sliding doors

ประตูบานเล่ือนหลายราง

KÖFEN Multi–Track sliding doors 

are another of sliding doors which 

designed for unlimited used. More 

perspective, by the production steps 

that focus on detail, to select the 

high quality material,the double 

wheels system and special designed 

track.  It will more efficiency on 

working easy and convenience , can 

slide opened-closed in one step.  

Can be confident in water resistant 

because, the lower track was designed 

to have a water draining space. It can 

be produced from 1 track to 16 tracks.



Casement, Awning and Fixed windows and doors

ประตู-หน้าต่างบานเปิด, บานกระทุ้ง และบานช่องแสง

KÖFEN Casement, Awning  

and Fixed Windows and Doors 

were designed that can apply 

with variety of doors  and 

windows for example, folding 

doors & windows, Sliding 

doors & windows that will be 

suitable and beautiful. We 

selected high quality material 

and equipment to get high 

quality of work and good 

efficiency on using. We can 

produce on what design you 

need for your convenience 

and satisfaction. It also can fix 

with rolling insect screen 

108 Alu-Net.
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บานเปิด บานกระทุ้ง 
บานช่องแสง KÖFEN
บานหน้าต่างที่ถูกออกแบบให้

สามารถใช้งานได้กับบานประตู 

หรือหน้าต่าง ในรูปแบบต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น บานเฟี้ยม หรือ 

บานเลื่อน ได้อย่างลงตัวและ 

สวยงาม เราเลือกใช้วัสดุและ 

อุกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้งาน

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

การใช้งานท่ีดีเย่ียม  เราสามารถ

ผลิตได้ในรูปแบบที่คุณต้องการ

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

และรูปแบบท่ีคุณพึงพอใจ อีกท้ัง

สามารถติดต้ังได้กับมุ้งลวดม้วน

เก็บกันแมลง 108 Alu-Net 

ได้อีกด้วย



Glass Rails

ราวกันตกกระจก



Shower Rooms

ชาวเวอร์รูม







Aluminium window and door Hardware - Accessory

Handles

Hinge

Lock

: stainless steel
: maximum load 
  1:150 kg

Folding door roller

Stay arm, Limit stay

Top security

Multi point lock

อะไหล่ วัสดุและอุปกรณ์ ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม



      108HomeDesign ใช้ระบบพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) 

เรามีโรงพ่นสีภายในโรงงานที่พร้อมจะสร้างสรรค์เฉดสีให้กับ
สินค้าตามความต้องการของคุณ  ด้วยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย ทำให้ได้อลูมิเนียมที่มีสีสวยงาม  เนื้อสีหนาเงางาม
ทนต่อ การขีดข่วน ทุกสภาวะ อากาศ ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะต่างๆ 
สภาพอากาศชายทะเล หรือแสงแดดจัดอากาศร้อนในแถบ 
เอเชียก็ตาม
      เราเลือกใช้สีคุณภาพ ของ JOTUN ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ทั่วโลก ในเรื่องคุณภาพของสีที่มีมาตรฐานและมีเฉดสีให้ 
เลือกมากมาย

108HomeDesign using Powder Coating System. 

We have our powder coating room in our factory that 

can create the variety of color to the products according 

to your needs. With High Tech machinery and equipment 

can make the beautiful bold colors shine aluminum, 

scratch  resistant in all weather conditions such as air 

pollution, beach weather or sunny areas, hot weather 

in Asia. 

We selected JOTUN high standard paint that has been 

accepted for all over the world in the high standard 

quality and variety of colors.

Powder Coating Service  

บริการพ่นสีฝุ่น



Polypropylene Frame Color

คุณสมบัติพิเศษ ของมุ้งจีบ ALU-NET

แบบรางมุ้งจีบ

Insect Screen System from ALU-NET are made of premium 

grade material, rail was made of extruded aluminum with 

fins inside to strengthen the screen structure. It is power 

coated with baked oven to ensure the quality of coated 

color. Colors are selectable to match the color of window 

and door frames. All mechanic components were made of 

stainless steel and nylon with light weighting and non 

coorosion.

ALU-NET provides variety of functions for Insect Screen 

to fit all requirements e.g. roller screen, pleated screen, 

sliding screen and casement screen.

       ระบบมุ้งกันแมลงจาก ALU-NET ถูกผลิตข้ึนจาก 
วัตถุดิบชั้นดี กล่องรางมุ้ง ผลิตขึ้นจากวัสดุอลูมิเนียม 
ฉีดขึ ้นรูป ให้ความโดดเด่นและแข็งแรง พร้อมการ 
เคลือบอบสีที ่เนียนสวย และเข้ากับงานเฟรมประตู 

เป็นอย่างดี อุปกรณ์ภายในรางผลิตขึ้นจากสแตนเลส เหล็กชุบซิงค์ และไนล่อน 
ซ่ึงมีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม

      ALU-NET ตระหนักถึงความหลากหลายในวัตถุประสงค์การใช้งานจึงออกแบบ   
สร้างสรรค์ มุ้งลวดกันยุง หลากหลายแบบเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 
ได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น มุ้งแบบม้วนเก็บ มุ้งพับจีบ มุ้งบานเล่ือน และบานเปิด 

โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A 
ผ่านกรรมวิธี  Powder coating 
สีไม่หลุดลอก ไม่เป็นสนิม

ผ้ามุ้งจีบทำจาก Polypropylene ถูกอัดจีบ 
ด้วยความร้อนสูง มีความเหนียว ทนทาน 
สามารถต้านทานต่อแรงลมได้เป็นอย่างดี

มุ้งจีบ ALU-NETใช้รางรุ่นใหม่ที่ีมีสลิง 
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของตัวมุ้ง

ท่ีเปิด-ปิด  ปิดด้วยระบบแม่เหล็ก 
ป้องกันยุงและแมลงลอด 100%

มุ้งจีบ ALU-NETสามารถทำได้กว้างถึง
 4 เมตร ต่อข้างและสูงถึง 3 เมตร

มุ้งจีบรุ่นใหม่ล่าสุด ของ ALU-NET
สามารถถอดออกเพ่ือล้างและ
ทำความสะอาดได้

มุ้งจีบ ALU-NET เหมาะสำหรับประตูและหน้าต่าง ทุกประเภทและทุกขนาด มีความ 
สวยงาม ทันสมัย เมื่อต้อง การใช้งานก็เพียง ดึงกล่องมือจับเบาๆ  ตัวมุ้งลวดที่ 
ซ่อนอยู่ก็จะเลื่อนออกมา อย่าง เรียบลื่น และนุ่มนวล มุ้งแบบพับจีบ สามารถ 
ทำได้กว้างถึง 4 เมตร ต่อข้างและสูงถึง 3 เมตร จึงเหมาะกับ ประตู ท่ีมีขนาดใหญ่

มุ้งจีบแบบมีราง  
มีรางท่ีพ้ืนขนาด
กว้าง 2.0 ซม. 
สูง 1.2 ซม.

grey black white black brown

Pleated Insect Screens 

มุ้งจีบแบบไม่มีราง  
ท่ีพ้ืนจะมีเพียง 
guide rail บางๆ 
หนาเพียง 3 มม.

มุ้งจีบ & มุ้งจีบเก็บราง ถอดได้ 



Fiberglas

gray black

white black brown

Frame Color

ผ้ามุ้งม้วนเก็บทำจาก Fiber Glass 
มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง เหนียว
ทนทาน ไม่ลามไฟ

มุ้งม้วนเก็บ ใช้สปริงท่ีได้มาตรฐาน
ทำให้แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

รางล่าง มีองศาโค้งมน ป้องกันการสะดุด
สูงจากพ้ืนเพียง 1.5 เซนติเมตร

มุ้งม้วนเก็บ ALU-NET เป็นระบบ มุ้งท่ีออกแบบมาเพ่ือเป็น 
มุ้งท่ีเก็บซ่อนงานได้ อย่างเรียบร้อย ผืนมุ้งจะม้วนเก็บไปยัง
ด้านข้างหรือด้านบนของกล่องมุ้ง เม่ือทำการติดต้ังเข้ากับ
ชุดประตู หรือหน้าต่าง แล้วจะดูกลมกลืนเหมือนมุ้งไม่ได้ถูก 
ติดตั้งอยู่ นอกจากคุณสมบัติเด่นที่ใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง 
ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย แล้วยังมีระบบ Double Impact- 
2 Ways เพื่อป้องกันผ้ามุ้งไม่หลุดจากเฟรม และรองรับ 
การกระแทกได้สูงกว่าเดิมหลายเท่า 

Double Impact 2 Ways System 
ระบบป้องกันผ้ามุ้งไม่หลุดจากเฟรม 

ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีคิดค้นด้วยวิศวกร
ของ บริษัท 108โฮมดีไซน์ จำกัด

Rollers Insect Screens

มุ้งม้วนเก็บรุ่นใหม่ล่าสุด ของ ALU-NET
สามารถถอดออกเพ่ือล้าง
ทำความสะอาดได้

ท่ีเปิด-ปิด  ปิดด้วยระบบแม่เหล็ก 
ป้องกันยุงและแมลงลอด 100%

โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A 
ผ่านกรรมวิธี  Powder coating 
สีไม่หลุดลอก ไม่เป็นสนิม

คุณสมบัติพิเศษของมุ้งม้วนเก็บ ALU-NET

มุ้งบานเล่ือนแบบออโต้ล็อค เป็นดีไซน์ท่ีอออกแบบมาพิเศษจาก ALU-NET 
เหมาะสำหรับทั้งประตูและหน้าต่าง เฟรมของมุ้งเป็นอลูมิเนียมที่มีขนาด
ใหญ่และหนาขึ้น ทำให้มีความแข็งแรงอย่างมาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้
เส้นคาดกลางเหมือนมุ้งบานเล่ือนท่ัวไปตามท้องตลาด ช่วยให้ไม่สูญเสีย 
วิสัยทัศน์ภายนอกบ้านและให้ประตู หน้าต่างยังคงความโล่งโปร่งสวย
งามดังเดิม อีกท้ังยังมีการออกแบบลวดลายท่ีเฟรม ซ่ึงเพ่ิมความสวยงาม 
เหมาะสำหรับบ้านสมัยใหม่  และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้งานที่ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึ ้น โดยเมื ่อเลื ่อนปิดมุ ้ง ตัวล็อคจะทำการล็อค อัตโนมัติ 
ป้องกันยุงและแมลงลอดได้ 100%

Sliding Insect Screen Auto-lock

มุ้งบานเล่ือน แบบออโต้ล็อค

 magnetic Insect Screen

มุ้งแม่เหล็ก

มุ้งม้วนเก็บ ถอดได้



SAFETY-JO Folding Security Gate  is another product 

that research and development by engineering team of 

108 Home Design company limited will be extend the idea 

from folding doors in the past. The design will emphasis 

on the variety of application . Not only folding doors but 

also windows or block panel , trolley etc., by using design 

that easy and comfortable for using , easy for assemble 

and installment. It has the supplement equipment to make 

more strength , more safety. The material and structure 

will integrate with mild steel, aluminum profile, handle and 

other accessories will produce from stainless steel or 

other metals.

ประตูหน้าต่างเหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ SAFETY-JO
เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาและคิดค้น โดยทีม 
วิศวกรของบริษัท 108โฮมดีไซน์ เป็นการต่อยอด 
ความรู้ มาจากประตูยืดที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรื่อนใน 

อดีต  โดยการออกแบบดีไซน์ให้มีการใช้งานได้อย่างหลากหลาย  ไม่เพียงแต่ 
เป็นประตูยืด เท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าต่าง หรือที่กั้นแผง โทรเล่ย์ หรืออื่นๆ โดย 
การออกแบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก ประกอบ ติดตั้งง่ายๆ 
มีอุปกรณ์ช่วยเสริม ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยกว่าเดิม อุปกรณ์หรือโครงสร้าง 
ผสมผสาน ทั้งวัสดุ ที่เป็นเหล็กเหนียว อลูมิเนียมโปรไฟล์ อุปกรณ์มือจับ  จับยึด 
ช้ินส่วนต่างๆ ก็ผลิตจากสแตนเลส หรือการปั๊มขึ้นรูปจากโลหะอ่ืนๆ 

SAFETY-JO Entrance    

ประตูทางเข้าอาคาร เซฟตี้โจ
เหล็กขนาดใหญ่พิเศษ 
ขนาด: 4หุน x 1 น้ิว (0.5 น้ิว x 1 น้ิว)
พร้อมฉากก้ันบังตาอลูมิเนียม  

white

Color

Detail

Handle

Properties of SAFETY-JO Folding Security Gates

คุณสมบัติของเหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ เซฟตี้โจ

เหล็ก SAFETY-JO 
ผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม

โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A 
ผ่านกรรมวิธี  Powder coating 
สีไม่หลุดลอก ไม่เป็นสนิม

กุญแจมีท้ังแบบ Master Key 
และเฉพาะจุด

การติดต้ัง ใช้ฉากเหล็กข้ึนรูปแบบมีกล้าม 
(ฉาก Pop eye ) ในการจับยึดโครงสร้างเหล็ก 
เข้ากับผนัง ทำให้จับยึดได้อย่างแข็งแรง
อายุการใช้งานยาวนาน

เหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ Safety-Jo 
ใช้ระบบจับยึดด้วยหมุดย้ำ จึงทำให้แข็งแรง 
มากกว่าเหล็กท่ัวไปหลายเท่า

ระบบล็อค เป็นแบบ Single Lock และ 
Multi-Point Lock (ล็อกหลายจุด)

ระบบรางบนและรางล่าง ถูกออกแบบให้ 
มีความ พิเศษ สามารถเล่ือนไปมาได้อย่าง 
สะดวก 

ประตูเหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ แบบไม่มีรางล่าง 
สามารถติดต้ังกลอนล่างเพ่ิมได้

รางล่าง

w: 4.6 cm.
h: 1.5 cm.

w: 3.86 cm.
h: 3.63 cm.

w: 3.60 cm.
h: 3.15 cm.

w: 7.67 cm.

เสากลาง

รางบน

บังใบ

black

ประตูเหล็กดัดยืด Safety-Jo ทางเข้าอาคารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

ประตูเหล็กดัดยืด Safety-Jo ทางเข้าอาคารช้ันจอดรถใต้ดินห้างสรรพสินค้า Central World



เหล็กขนาดมาตรฐาน 
ขนาด: 4หุน x 4หุน (0.5 น้ิว x 0.5 น้ิว)  

SAFETY-JO Windows & Doors 

ประตู-หน้าต่าง เซฟตี้โจ

Why Safety-Jo Folding Security Gates is better?

ทำไม เหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ เซฟต้ีโจ ถึงดีกว่า

กระบวนการติดต้ัง 

ใช้เหล็กฉากข้ึนรูปให้มีกล้าม เรียกว่าฉาก Pop eye  ใช้ในการจับยึด
โครงสร้างเหล็กเข้ากับผนัง ทำให้จับยึดได้อย่างแข็งแรง
อายุการใช้งานยาวนาน

ระบบล้อรางเล่ือน ท้ังรางบนและรางล่างเป็น นวัตกรรมใหม่ 
ท่ีช่วยให้การยืด-พับเก็บของประตู หน้าต่าง Safety-Jo 
ล่ืนไหลไปมาได้อย่างสะดวก ไม่โยกเยก 
(ball bearing sliding door hanger: POWER100)

กระบวนการผลิต

เหล็กดัดยืด-พับเก็บได้ Safety-Jo 
ใช้ระบบจับยึดด้วยหมุดย้ำ 
จึงทำให้แข็งแรงมากกว่าการใช้รีเวทหลายเท่า

กระบวนการเคลือบกันสนิม เหล็ก Safety-Jo
ผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ซ่ึงผลการทดสอบ
จากการนำเหล็กแช่น้ำทะเล น้ำฝนและน้ำประปาเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ผลคือ เหล็กไม่เป็นสนิมหรือ ผุกร่อน แต่อย่างได

กระบวนการทำสี เหล็ก Safety-Jo ผ่านกระบวน 
การทำสี Powder coating  ซ่ึงเป็นสีฝุ่นผ่านการอบ
ด้วยความร้อนสูง ทำให้เกิดสีท่ีสวยงาม ทนทาน 
ไม่หลุดลอก ทนต่อทุกสภาวะอากาศ

SAFETY-JO Trolley

โทรเล่ย์ เซฟตี้โจ

ประตูเหล็กดัดยืด Safety-Jo ร้าน LACOSTE ห้างสรรพสินค้า THE MALL นครราชสีมา



อลูมิเนียม เป็นโลหะท่ีเบามาก ประมาณ 65 % เบากว่าเหล็ก แต่ก็มี 
ความแข็งแรงสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนน้ำหนัก และความ 
ต้านทานการกัดกร่อนท่ีดีเย่ียม หน่ึงของบันทึกการใช้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ของอลูมิเนียม เป็นรูปป้ันของ Eros ในลอนดอนในปี 1893

white brown

Color

Accessories

Product Performance

คุณสมบัติและประสิทธิภาพ

Why Aluminum is better?

ทำไมอลูมิเนียมถึงดีกว่า

Downspout Clip

Bracket

Fascia Fixer

น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 
ทนทานต่อสภาพอากาศของประเทศไทยท้ัง
แสงแดดและฝนกรด 

อายุการใช้งานยาวนาน
รางน้ำฝนอลูมิเนียม มีอายุการใช้งานถึง 40 
ปีกับการบำรุงรักษาท่ีถูกต้อง

มาตรฐานสากล
อุปกรณ์ครบชุดท้ังหมดได้มาตรฐานสากล 
ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า

ประหยัดเวลา
ด้วยระบบการติดต้ังและประกอบท่ีง่าย 
ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่า

Powder Coating
ผ่านการอบสีด้วยระบบ Powder Coating 
คงทนต่อรอยขีดข่วน แสงแดดและความช้ืน

สวยกลมกลืน ระบบการติดต้ังรางน้ำฝน 
และการออกแบบช้ินส่วนแต่ละช้ินอย่าง 
ประณีต ทำให้รางน้ำฝนสวยกลมกลืน 
เป็นส่วนหน่ึงของบ้าน

ระบายน้ำเร็ว 
รางน้ำฝน สามารถรองรับน้ำฝน 
ปริมาณมากและระบายน้ำได้รวดเร็ว

Recycle
รางน้ำฝนอลูมิเนียม รีไซเคิลได้ 100%
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

Aluminium Gutter

รางน้ำฝนอลูมิเนียม

เส้นทางของรางน้ำฝนอลูมิเนียม มีมาอย่างยาวนาน ไม่เพียงแต่มีความงามที่เห็นได้ชัด แต่ยังมีอายุการ ใช้งาน
ยาวนานทนทาน ค่าใช้จ่ายของอลูมิเนียม เมื่อเทียบกับ พีวีซี หรือ ไฟเบอร์ซีเมนต์  เป็นราคาที่แพงกว่าเล็กน้อย 
แต่เมื่อเทียบกับจำนวนปีอายุการใช้งาน กับการลงทุน ถือว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก 

รางน้ำฝนอลูมิเนียม G-Paradise เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้เทคนิค การหล่ออลูมิเนียม ที่ทันสมัยและผลิตสำเร็จ 
จากโรงงาน มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดเวลา เป็นที่นิยมมากกับนักออกแบบ 
ผู้รับก่อสร้างทั่วไป และเจ้าของโครงการ ระบบรางน้ำฝนอลูมิเนียมจะมีอายุถึง 40 ปี กับการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง 



Product Specification

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

90 Degree Corner

Gutter (9 inches) Pipe (6 inches) Drop outlet

135° Corner 90° Corner 135° Elbow

110° Elbow End Cap

Gutter hanger Downspout
Drop outlet connected 

with downspout
Downspout clip 

Attached to the building

Gutter Detail

Gutter
รางน้ำ

Pipe
ท่อน้ำท้ิง

Drop outlet
กรวยท่อน้ำท้ิง

90° Corner
เข้ามุม 90 องศา

135° Elbow
ข้องอ 135 องศา

Downspout
ปลายท่อน้ำท้ิง

End Cap
ฝาปิดปลายราง

Bracket
ตะขอเช่ือมราง



heading styles for curtains

รูปแบบของหัวผ้าม่าน

Product Performance

คุณสมบัติและประสิทธิภาพ

Our Products

สินค้าของเรา

Curtain  

Roman blinds  

Roller blinds  

Vertical Blinds 

Blinds

Partition blinds 

Carpet 

Wallpaper

ผ้าม่าน

ม่านพับ 

ม่านม้วน 

ม่านปรับแสง 

มูล่ี

ฉากก้ันห้อง 

พรม

วอลเปเปอร์

Curtain

ผ้าม่าน

ด้วยประสบการณ์ท่ีมีมามากกว่า 25 ปีของ 108HomeDesign เรามีบริการงานผ้าม่านครบ 
วงจรท่ีสุด ให้บริการด้วยงานคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 
เราให้บริการออกแบบ  ผั้าม่านตามสไตล์ท่ีคุณต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการเลือกสี 
และเลือกแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วย ให้ผ้าม่านลงตัวท่ีสุดกับบ้านของคุณ เราเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบผ้า 
โดยตรงจากต่างประเทศ เพ่ือผลิตท่ีโรงงาน ของเรา และส่งจำหน่ายแก่ร้านผ้าม่านท่ัวไป 
จึงทำให้เรามีผ้ามากมาย หลากหลายดีไซน์ลวดลายใหม่ๆ ท่ีจะนำเสนอลูกค้าอยู่เสมอ  
สินค้าของเรามีให้บริการอย่างครบถ้วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนรักบ้านอย่างคุณ 
ไม่ว่าจะเป็น ผ้าม่าน ม่านพับ ม่านม้วน มู่ล่ีไม้ มู่ล่ีอลูมิเนียม ม่านปรับแสง ฉากก้ันห้อง พรม 
วอลเปเปอร์ และอุปกรณ์รางม่านทุกชนิด
 

ดีไซน์ทันสมัย
ตัดเย็บประณีต
ติดต้ังอย่างมืออาชีพ
วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล
มีบริการหลังการขาย

Eyelet Heading Pencil Pleated HeadingTab Top Heading 

Gathered Heading Faux Wave HeadingPinch Pleated



และเลือกแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วย ให้ผ้าม่านลงตัวท่ีสุดกับบ้านของคุณ เราเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบผ้า 

Roller Blinds

ม่านม้วน



108 Home Design Co.,Ltd.
45/11 Moo 15 Rom Klao road, Sansab
Minburi, Bangkok 10510

Contact Info

Adreese

sales@108homedesign.com
Tel: 02 9182273-5  Fax: 02 9182290

Hotline

081 9232261

081 9061015

WWW.108HOMEDESIGN.COM

ID Line: 108homedesign

ID Line: alunet

ID Line: 108safetyjo

โครงการ Luxury Villa : Moon Shadow Villa สมุย โครงการบ้านพักตากอากาศ :บ.ทริปเปิลแอล /เกาะสมุย โครงการ White Pearl Residence /สมุย

โครงการบ้านพักตากอากาศ : Jean Michael /สมุย บ้านพักอาศัย : คุณมงคล สุขเจริญคณา /สมุทรสาคร บ้านพักอาศัย : สว. นภินทร /ราชบุรี โครงการคอนโด 39 boulervard /สุขุมวิท39

อาคารคลังยาเภสัช คุณกิตติพงษ์ /กรุงเทพ โครงการคอนโด 624Condolette ลาดพร้าว

โครงการคอนโด จามจุรี 1 /สุขุมวิท39 โครงการโรงแรม :คุณจินเกษม /นครสวรรค์ บ้านพักอาศัย : คุณนัยนา สิริอุดมศักดิ์ /กรุงเทพ บ.บุญยสุทธิ์ :บ้านพักอาศัยคุณกฤต รัตนรักษ์ /กรุงเทพ

บ. NMC พร็พเพอร์ตี้ จำกัด (Central World) อาคารตึกร้านข้าวต้มโกยาวสายสาม /หาดใหญ่

บ้านพักอาศัย :คุณหมอสรรเพชร /สงขลา บ้านพักอาศัย :นพ.นรา อ.หมอศัลยกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บ้านพักอาศัย : บ้านเจ้าสัว ซอยกิ่งแก้ว 21 /กรุงเทพ

บริษัท 108Home Design จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางในสินค้าและบริการของเรา


