หลังคาเหล็กตอบทุกความตองการ

สงางามสะทอนความเปนคุณ

า จากสูตรเคลือบผิว ซ�งค-อลูมิเนียม 55 %
 ทนทานกว
(90 กรัมตอตารางเมตร) ผานกรรมว�ธีผลิตดวยเคร�่องจักร

ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในเอเซ�ย สามารถปองกันสนิมดีกวาแผนสังกะสี
ทัว� ไปถึง 4 เทา
งแรงกวา เพราะผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ เทคโนโลยี
 แข�
จากออสเตรเลีย ซ�่งออกแบบว�จัยและพัฒนาเฉพาะ สำหรับ
งานผนังและหลังคา ทน แกรง จ�งมั�นใจในคุณภาพที่กลา
รับประกันทุกแผน
า มี เ ฉดสี ใ ห เ ลื อ กมากมาย ครบทุ ก อารมณ
 สวยกว
สี ส วยเงางาม ทั น สมั ย ชั ด เจนทุ ก รายละเอี ย ดทุ ก พ� ้ น ผิ ว
เปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร ใหความแตกตางอยางลงตัว
ส ดทนนานกว า ดวยเนื้อสีสูตรพ�เศษที่นอกจาก
 สีความเงางาม
สวยสดใสแลว เนื้อสียังชวยสะทอนความรอน
จากแสงแดดทีเ่ ปนตัวทำลายพ�น้ ผิวใหซด� จาง
า เพราะหลังคาเหล็กมีนำ้ หนักโดยประมาณ 4 กิโลกรัม
 เบากว
ตอตารางเมตร จ�งประหยัดโครงสรางเมื่อเปร�ยบเทียบกับ
วัสดุหลังคาประเภทอืน่
อ ทน ไมรั�วซ�ม เพราะหลังคาเหล็กสามารถ
 ลดรอยต
สั�งผลิตได ทุกรูปทรงหลังคาและตัดความยาวที่ตองการ
ลดรอยตอระหวางแผนหลังคา แนวแผนเร�ยบสนิท ปองกัน
การรัว� ซ�มของน้ำฝนไดดเี ยีย่ ม

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก เคลื อ บ บลู ส โคป แซคส ®
ทุกแผนรับประกันโดย เอ็ น เอส บลู ส โคป

NS BlueScope (Thailand) Limited
บร�ษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

งานหลังคาดัดโคง เปนคุณสมบัติเดน
 ตอบโจทย
ของหลังคาเหล็กที่ตอบโจทยตามความตองการของผูใชงาน

อยางแทจร�ง ดวยความเหนียว แกรง แข�งแรง ทนทานของหลังคา
บลูสโคป จ�งใชงานไดกบั หลังคาทุกรูปทรงอยางไรขด� จำกัด
ดตัง� งาย รวดเร�ว เพราะทุกแผนไดมาตรฐาน ผานการ
 ติทดสอบจากโรงงานผู
ผลิต หลังคาจ�งมีแผนตรง ไมบิดเบี้ยว
รูปลอนสวยงาม ไดมาตรฐานทุกแผน การติดตั�งจ�งงายและ
สะดวกรวดเร�ว สรางความสวยงามกลมกลืนใหกบั บานของคุณ
 รับประกันทุกแผน สูงสุด 12 ป ดวยคุณภาพและ
ประสบการณอันยาวนาน บลูสโคป ผูนำหลังคาเหล็ก
มั�นใจกลารับประกันสูงสุด 12 ป
น สีไมซ�ดจาง 5 ป เพ�่อความมั�นใจของผูใช
 รัหลับงประกั
คาเหล็ก ดวยคุณภาพสี ทีท่ นทุกสภาวะอากาศ สีสวยสด
ทนนาน ไมซด� จาง

แผนกการตลาดและการขาย

ชัน� 7 อาคารบางกอกไทย เลขที่ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2333-3000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2333-3001-2

โรงงานและสำนักงานใหญ

เลขที่ 2 ซอย จ� 9 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท : (038) 918-300 (อัตโนมัติ) โทรสาร : (038) 918-301

www.bluescope.co.th

Hotline: 02 333 3030
FEBRUARY 2017

สะทอน
ความรอน

ใหม!
* รับใบรับประกันคุณภาพจากตัวแทนจำหนายทุกครั�งที่ซ�้อสินคา
* การรับระกันเปนไปตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

BlueScope Thailand

ออกแบบได
หลากหลาย

ทนทาน
ปองกันลูกเห็บ

ผลิตโดย
เคร�่องจักรทันสมัย

นำกลับมา
ใชใหมได

หลากหลายสี

รับประกัน
โดยเอ็นเอส บลูสโคป

เหล็กโลหะ
ปองกันสนิม

BlueScope is a trademark of BlueScope Steel Limited. All rights reserved. ©
BlueScope Zacs® are registered trade marks of BlueScope Steel Limited. BlueScope is a trade mark of BlueScope Steel Limited. Copyright© 2010 by BlueScope Steel (Thailand) Limited. All rights reserved.
No part of this brochure may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written
permission of BlueScope Steel (Thailand) Limited.
Warranty terms and conditions apply. Warranties are not avaliable for all products and applications. The duration, terms and conditions of available warranties vary according to product use and application.

Cool
หลังคาสะทอนความรอน

ลายธรรมชาติ

ประกายมุก

ดวยพ�น้ ผิวลวดลายธรรมชาติเปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร สวยงาม ทนทาน สรางความหรูหรา โดดเดน
ใหบานพักอาศัยของคุณ

ทางเลือกใหมของการออกแบบ ดวยประกายมุกเจ�ดจา สรางเอกลักษณใหบานพักอาศัยของคุณ โดดเดน
สะดุดตา และยังประยุกตเปนงานผนังภายใน-ภายนอก หร�อดัดข�้นรูปเปนประตูเหล็กมวน

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

รับประกันสูงสุด
ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ผลิตภัณฑตง�ั ตน
ชวงความกวาง (มม.)
ความหนาเหล็กรวม
ชัน� เคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)
เกรดเหล็ก

Asian White
เอเช�ยน ไวท

Peanut Butter
พ�นทั บัทเตอร

Nuvo Blue
นูโว บลู

Shampoo Blue Almighty Violet Banana Leaf
แชมพู บลู
อัลไมตี้ ไวโอเล็ท
บานานา ลีฟ
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

G300, G550

รับประกันสูงสุด

Bright Green
ไบรท กร�น

Citrus Orange
ซ�ตรัส ออเรนจ

HG Tiger Red
เอชจ� ไทเกอร เรด

Castle Red
คาสเทิล เรด

Baitong Green
ใบตอง กร�น

Lemon Green
เลมอน กร�น

Bangchak Green MG Yellow
บางจาก กร�น
เอ็มจ� เยลโล

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน
Natural Peanut Butter
เนเชอรัล พ�นัท บัทเตอร

Natural Nuvo Blue
เนเชอรัล นูโว บลู

Natural Bright Green
เนเชอรัล ไบรท กร�น

Dazzle Asian White
แดซเซ�ล เอเช�ยน ไวท

Dazzle Peanut Butter
แดซเซ�ล พ�นัท บัทเตอร

Dazzle Nuvo Blue
แดซเซ�ล นูโว บลู

Dazzle Bright Green
แดซเซ�ล ไบรท กร�น

Natural Citrus Orange
เนเชอรัล ซ�ตรัส ออเรนจ

Natural HG Tiger Red
เนเชอรัล เอชจ� ไทเกอร เรด

Natural Castle Red
เนเชอรัล คาสเทิล เรด

Natural Super Brown
เนเชอรัล ซุปเปอร บราวน

Dazzle Citrus Orange
แดซเซ�ล ซ�ตรัส ออเรนจ

Dazzle HG Tiger Red
แดซเซ�ล เอชจ� ไทเกอร เรด

Dazzle Castle Red
แดซเซ�ล คาสเทิล เรด

Dazzle Natural Brown
แดซเซ�ล เนเชอรัล บราวน

Natural Brown
เนเชอรัล บราวน

Natural Shampoo Blue
เนเชอรัล แชมพู บลู

Natural Almighty Violet
เนเชอรัล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Natural Banana Leaf
เนเชอรัล บานานา ลีฟ

Natural Baitong Green
เนเชอรัล ใบตอง กร�น

Dazzle Shampoo Blue
แดซเซ�ล แชมพู บลู

Dazzle Almighty Violet
แดซเซ�ล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Dazzle Banana Leaf
แดซเซ�ล บานานา ลีฟ

Dazzle Baitong Green
แดซเซ�ล ใบตอง กร�น

Brick Orange
บร�ค ออเรนจ

Natural Lemon Green
Natural Bangchak Green
เนเชอรัล เลมอน กร�น
เนเชอรัล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Natural MG Yellow
เนเชอรัล เอ็มจ� เยลโล

Natural Brick Orange
เนเชอรัล บร�ค ออเรนจ

Dazzle Lemon Green
Dazzle Bangchak Green
แดซเซ�ล เลมอน กร�น
แดซเซ�ล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Dazzle MG Yellow
แดซเซ�ล เอ็มจ� เยลโล

Dazzle Brick Orange
แดซเซ�ล บร�ค ออเรนจ

ป
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Natural Asian White
เนเชอรัล เอเช�ยน ไวท

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน

รับประกันสูงสุด

สีมาตรฐาน

BlueScope ZACS® 90
914, 940
0.30, 0.35, 0.40, 0.47

*หากตองการขอมูลเพ�ม� เติม โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนขายของ บลูสโคป

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

ป

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

ขนาดของผลิตภัณฑ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน
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Cool
หลังคาสะทอนความรอน

ลายธรรมชาติ

ประกายมุก

ดวยพ�น้ ผิวลวดลายธรรมชาติเปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร สวยงาม ทนทาน สรางความหรูหรา โดดเดน
ใหบานพักอาศัยของคุณ

ทางเลือกใหมของการออกแบบ ดวยประกายมุกเจ�ดจา สรางเอกลักษณใหบานพักอาศัยของคุณ โดดเดน
สะดุดตา และยังประยุกตเปนงานผนังภายใน-ภายนอก หร�อดัดข�้นรูปเปนประตูเหล็กมวน

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

รับประกันสูงสุด
ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ผลิตภัณฑตง�ั ตน
ชวงความกวาง (มม.)
ความหนาเหล็กรวม
ชัน� เคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)
เกรดเหล็ก

Asian White
เอเช�ยน ไวท

Peanut Butter
พ�นทั บัทเตอร

Nuvo Blue
นูโว บลู

Shampoo Blue Almighty Violet Banana Leaf
แชมพู บลู
อัลไมตี้ ไวโอเล็ท
บานานา ลีฟ
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

G300, G550

รับประกันสูงสุด

Bright Green
ไบรท กร�น

Citrus Orange
ซ�ตรัส ออเรนจ

HG Tiger Red
เอชจ� ไทเกอร เรด

Castle Red
คาสเทิล เรด

Baitong Green
ใบตอง กร�น

Lemon Green
เลมอน กร�น

Bangchak Green MG Yellow
บางจาก กร�น
เอ็มจ� เยลโล

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน
Natural Peanut Butter
เนเชอรัล พ�นัท บัทเตอร

Natural Nuvo Blue
เนเชอรัล นูโว บลู

Natural Bright Green
เนเชอรัล ไบรท กร�น

Dazzle Asian White
แดซเซ�ล เอเช�ยน ไวท

Dazzle Peanut Butter
แดซเซ�ล พ�นัท บัทเตอร

Dazzle Nuvo Blue
แดซเซ�ล นูโว บลู

Dazzle Bright Green
แดซเซ�ล ไบรท กร�น

Natural Citrus Orange
เนเชอรัล ซ�ตรัส ออเรนจ

Natural HG Tiger Red
เนเชอรัล เอชจ� ไทเกอร เรด

Natural Castle Red
เนเชอรัล คาสเทิล เรด

Natural Super Brown
เนเชอรัล ซุปเปอร บราวน

Dazzle Citrus Orange
แดซเซ�ล ซ�ตรัส ออเรนจ

Dazzle HG Tiger Red
แดซเซ�ล เอชจ� ไทเกอร เรด

Dazzle Castle Red
แดซเซ�ล คาสเทิล เรด

Dazzle Natural Brown
แดซเซ�ล เนเชอรัล บราวน

Natural Brown
เนเชอรัล บราวน

Natural Shampoo Blue
เนเชอรัล แชมพู บลู

Natural Almighty Violet
เนเชอรัล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Natural Banana Leaf
เนเชอรัล บานานา ลีฟ

Natural Baitong Green
เนเชอรัล ใบตอง กร�น

Dazzle Shampoo Blue
แดซเซ�ล แชมพู บลู

Dazzle Almighty Violet
แดซเซ�ล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Dazzle Banana Leaf
แดซเซ�ล บานานา ลีฟ

Dazzle Baitong Green
แดซเซ�ล ใบตอง กร�น

Brick Orange
บร�ค ออเรนจ

Natural Lemon Green
Natural Bangchak Green
เนเชอรัล เลมอน กร�น
เนเชอรัล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Natural MG Yellow
เนเชอรัล เอ็มจ� เยลโล

Natural Brick Orange
เนเชอรัล บร�ค ออเรนจ

Dazzle Lemon Green
Dazzle Bangchak Green
แดซเซ�ล เลมอน กร�น
แดซเซ�ล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Dazzle MG Yellow
แดซเซ�ล เอ็มจ� เยลโล

Dazzle Brick Orange
แดซเซ�ล บร�ค ออเรนจ

ป
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Natural Asian White
เนเชอรัล เอเช�ยน ไวท

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน

รับประกันสูงสุด

สีมาตรฐาน

BlueScope ZACS® 90
914, 940
0.30, 0.35, 0.40, 0.47

*หากตองการขอมูลเพ�ม� เติม โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนขายของ บลูสโคป

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

ป

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

ขนาดของผลิตภัณฑ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

G*** ¨³¢¬³¤¨¢  ¢¢$670$0¤¬²« XXXXXXXXXXXX «®³¢¾¸Æ®Â³¤¤²¤±²³²¨¿´¬Ą³£
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Cool
หลังคาสะทอนความรอน

ลายธรรมชาติ

ประกายมุก

ดวยพ�น้ ผิวลวดลายธรรมชาติเปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร สวยงาม ทนทาน สรางความหรูหรา โดดเดน
ใหบานพักอาศัยของคุณ

ทางเลือกใหมของการออกแบบ ดวยประกายมุกเจ�ดจา สรางเอกลักษณใหบานพักอาศัยของคุณ โดดเดน
สะดุดตา และยังประยุกตเปนงานผนังภายใน-ภายนอก หร�อดัดข�้นรูปเปนประตูเหล็กมวน

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

รับประกันสูงสุด
ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี
เหล็กเคลือบ บลูสโคป แซคส® 90
ชัน� เคลือบผิวประสานโลหะและสี

ผลิตภัณฑตง�ั ตน
ชวงความกวาง (มม.)
ความหนาเหล็กรวม
ชัน� เคลือบโลหะเคลือบสี (มม.)
เกรดเหล็ก

Asian White
เอเช�ยน ไวท

Peanut Butter
พ�นทั บัทเตอร

Nuvo Blue
นูโว บลู

Shampoo Blue Almighty Violet Banana Leaf
แชมพู บลู
อัลไมตี้ ไวโอเล็ท
บานานา ลีฟ
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

G300, G550

รับประกันสูงสุด

Bright Green
ไบรท กร�น

Citrus Orange
ซ�ตรัส ออเรนจ

HG Tiger Red
เอชจ� ไทเกอร เรด

Castle Red
คาสเทิล เรด

Baitong Green
ใบตอง กร�น

Lemon Green
เลมอน กร�น

Bangchak Green MG Yellow
บางจาก กร�น
เอ็มจ� เยลโล

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน
Natural Peanut Butter
เนเชอรัล พ�นัท บัทเตอร

Natural Nuvo Blue
เนเชอรัล นูโว บลู

Natural Bright Green
เนเชอรัล ไบรท กร�น

Dazzle Asian White
แดซเซ�ล เอเช�ยน ไวท

Dazzle Peanut Butter
แดซเซ�ล พ�นัท บัทเตอร

Dazzle Nuvo Blue
แดซเซ�ล นูโว บลู

Dazzle Bright Green
แดซเซ�ล ไบรท กร�น

Natural Citrus Orange
เนเชอรัล ซ�ตรัส ออเรนจ

Natural HG Tiger Red
เนเชอรัล เอชจ� ไทเกอร เรด

Natural Castle Red
เนเชอรัล คาสเทิล เรด

Natural Super Brown
เนเชอรัล ซุปเปอร บราวน

Dazzle Citrus Orange
แดซเซ�ล ซ�ตรัส ออเรนจ

Dazzle HG Tiger Red
แดซเซ�ล เอชจ� ไทเกอร เรด

Dazzle Castle Red
แดซเซ�ล คาสเทิล เรด

Dazzle Natural Brown
แดซเซ�ล เนเชอรัล บราวน

Natural Brown
เนเชอรัล บราวน

Natural Shampoo Blue
เนเชอรัล แชมพู บลู

Natural Almighty Violet
เนเชอรัล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Natural Banana Leaf
เนเชอรัล บานานา ลีฟ

Natural Baitong Green
เนเชอรัล ใบตอง กร�น

Dazzle Shampoo Blue
แดซเซ�ล แชมพู บลู

Dazzle Almighty Violet
แดซเซ�ล อัลไมตี้ ไวโอเล็ท

Dazzle Banana Leaf
แดซเซ�ล บานานา ลีฟ

Dazzle Baitong Green
แดซเซ�ล ใบตอง กร�น

Brick Orange
บร�ค ออเรนจ

Natural Lemon Green
Natural Bangchak Green
เนเชอรัล เลมอน กร�น
เนเชอรัล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Natural MG Yellow
เนเชอรัล เอ็มจ� เยลโล

Natural Brick Orange
เนเชอรัล บร�ค ออเรนจ

Dazzle Lemon Green
Dazzle Bangchak Green
แดซเซ�ล เลมอน กร�น
แดซเซ�ล บางจาก กร�น
*สีอาจผิดเพ�ย้ น เนือ่ งจากขอจำกัดทางดานงานพ�มพ

Dazzle MG Yellow
แดซเซ�ล เอ็มจ� เยลโล

Dazzle Brick Orange
แดซเซ�ล บร�ค ออเรนจ

ป
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Natural Asian White
เนเชอรัล เอเช�ยน ไวท

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

สีมาตรฐาน

รับประกันสูงสุด

สีมาตรฐาน

BlueScope ZACS® 90
914, 940
0.30, 0.35, 0.40, 0.47

*หากตองการขอมูลเพ�ม� เติม โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนขายของ บลูสโคป

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

ป

โดย เอ็นเอส บลูสโคป

ขนาดของผลิตภัณฑ

ชั�นเคลือบเหล็กเคลือบ

ชัน� เคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

G*** ¨³¢¬³¤¨¢  ¢¢$670$0¤¬²« XXXXXXXXXXXX «®³¢¾¸Æ®Â³¤¤²¤±²³²¨¿´¬Ą³£
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หลังคาเหล็กตอบทุกความตองการ

สงางามสะทอนความเปนคุณ

า จากสูตรเคลือบผิว ซ�งค-อลูมิเนียม 55 %
 ทนทานกว
(90 กรัมตอตารางเมตร) ผานกรรมว�ธีผลิตดวยเคร�่องจักร

ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในเอเซ�ย สามารถปองกันสนิมดีกวาแผนสังกะสี
ทัว� ไปถึง 4 เทา
งแรงกวา เพราะผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ เทคโนโลยี
 แข�
จากออสเตรเลีย ซ�่งออกแบบว�จัยและพัฒนาเฉพาะ สำหรับ
งานผนังและหลังคา ทน แกรง จ�งมั�นใจในคุณภาพที่กลา
รับประกันทุกแผน
า มี เ ฉดสี ใ ห เ ลื อ กมากมาย ครบทุ ก อารมณ
 สวยกว
สี ส วยเงางาม ทั น สมั ย ชั ด เจนทุ ก รายละเอี ย ดทุ ก พ� ้ น ผิ ว
เปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร ใหความแตกตางอยางลงตัว
ส ดทนนานกว า ดวยเนื้อสีสูตรพ�เศษที่นอกจาก
 สีความเงางาม
สวยสดใสแลว เนื้อสียังชวยสะทอนความรอน
จากแสงแดดทีเ่ ปนตัวทำลายพ�น้ ผิวใหซด� จาง
า เพราะหลังคาเหล็กมีนำ้ หนักโดยประมาณ 4 กิโลกรัม
 เบากว
ตอตารางเมตร จ�งประหยัดโครงสรางเมื่อเปร�ยบเทียบกับ
วัสดุหลังคาประเภทอืน่
อ ทน ไมรั�วซ�ม เพราะหลังคาเหล็กสามารถ
 ลดรอยต
สั�งผลิตได ทุกรูปทรงหลังคาและตัดความยาวที่ตองการ
ลดรอยตอระหวางแผนหลังคา แนวแผนเร�ยบสนิท ปองกัน
การรัว� ซ�มของน้ำฝนไดดเี ยีย่ ม

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก เคลื อ บ บลู ส โคป แซคส ®
ทุกแผนรับประกันโดย เอ็ น เอส บลู ส โคป

NS BlueScope (Thailand) Limited
บร�ษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

งานหลังคาดัดโคง เปนคุณสมบัติเดน
 ตอบโจทย
ของหลังคาเหล็กที่ตอบโจทยตามความตองการของผูใชงาน

อยางแทจร�ง ดวยความเหนียว แกรง แข�งแรง ทนทานของหลังคา
บลูสโคป จ�งใชงานไดกบั หลังคาทุกรูปทรงอยางไรขด� จำกัด
ดตัง� งาย รวดเร�ว เพราะทุกแผนไดมาตรฐาน ผานการ
 ติทดสอบจากโรงงานผู
ผลิต หลังคาจ�งมีแผนตรง ไมบิดเบี้ยว
รูปลอนสวยงาม ไดมาตรฐานทุกแผน การติดตั�งจ�งงายและ
สะดวกรวดเร�ว สรางความสวยงามกลมกลืนใหกบั บานของคุณ
 รับประกันทุกแผน สูงสุด 12 ป ดวยคุณภาพและ
ประสบการณอันยาวนาน บลูสโคป ผูนำหลังคาเหล็ก
มั�นใจกลารับประกันสูงสุด 12 ป
น สีไมซ�ดจาง 5 ป เพ�่อความมั�นใจของผูใช
 รัหลับงประกั
คาเหล็ก ดวยคุณภาพสี ทีท่ นทุกสภาวะอากาศ สีสวยสด
ทนนาน ไมซด� จาง

แผนกการตลาดและการขาย

ชัน� 7 อาคารบางกอกไทย เลขที่ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2333-3000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2333-3001-2

โรงงานและสำนักงานใหญ

เลขที่ 2 ซอย จ� 9 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท : (038) 918-300 (อัตโนมัติ) โทรสาร : (038) 918-301

www.bluescope.co.th

Hotline: 02 333 3030
FEBRUARY 2017

สะทอน
ความรอน

ใหม!
* รับใบรับประกันคุณภาพจากตัวแทนจำหนายทุกครั�งที่ซ�้อสินคา
* การรับระกันเปนไปตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

BlueScope Thailand

ออกแบบได
หลากหลาย

ทนทาน
ปองกันลูกเห็บ

ผลิตโดย
เคร�่องจักรทันสมัย

นำกลับมา
ใชใหมได

หลากหลายสี

รับประกัน
โดยเอ็นเอส บลูสโคป

เหล็กโลหะ
ปองกันสนิม

BlueScope is a trademark of BlueScope Steel Limited. All rights reserved. ©
BlueScope Zacs® are registered trade marks of BlueScope Steel Limited. BlueScope is a trade mark of BlueScope Steel Limited. Copyright© 2010 by BlueScope Steel (Thailand) Limited. All rights reserved.
No part of this brochure may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written
permission of BlueScope Steel (Thailand) Limited.
Warranty terms and conditions apply. Warranties are not avaliable for all products and applications. The duration, terms and conditions of available warranties vary according to product use and application.

หลังคาเหล็กตอบทุกความตองการ

สงางามสะทอนความเปนคุณ

า จากสูตรเคลือบผิว ซ�งค-อลูมิเนียม 55 %
 ทนทานกว
(90 กรัมตอตารางเมตร) ผานกรรมว�ธีผลิตดวยเคร�่องจักร

ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในเอเซ�ย สามารถปองกันสนิมดีกวาแผนสังกะสี
ทัว� ไปถึง 4 เทา
งแรงกวา เพราะผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ เทคโนโลยี
 แข�
จากออสเตรเลีย ซ�่งออกแบบว�จัยและพัฒนาเฉพาะ สำหรับ
งานผนังและหลังคา ทน แกรง จ�งมั�นใจในคุณภาพที่กลา
รับประกันทุกแผน
า มี เ ฉดสี ใ ห เ ลื อ กมากมาย ครบทุ ก อารมณ
 สวยกว
สี ส วยเงางาม ทั น สมั ย ชั ด เจนทุ ก รายละเอี ย ดทุ ก พ� ้ น ผิ ว
เปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร ใหความแตกตางอยางลงตัว
ส ดทนนานกว า ดวยเนื้อสีสูตรพ�เศษที่นอกจาก
 สีความเงางาม
สวยสดใสแลว เนื้อสียังชวยสะทอนความรอน
จากแสงแดดทีเ่ ปนตัวทำลายพ�น้ ผิวใหซด� จาง
า เพราะหลังคาเหล็กมีนำ้ หนักโดยประมาณ 4 กิโลกรัม
 เบากว
ตอตารางเมตร จ�งประหยัดโครงสรางเมื่อเปร�ยบเทียบกับ
วัสดุหลังคาประเภทอืน่
อ ทน ไมรั�วซ�ม เพราะหลังคาเหล็กสามารถ
 ลดรอยต
สั�งผลิตได ทุกรูปทรงหลังคาและตัดความยาวที่ตองการ
ลดรอยตอระหวางแผนหลังคา แนวแผนเร�ยบสนิท ปองกัน
การรัว� ซ�มของน้ำฝนไดดเี ยีย่ ม

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก เคลื อ บ บลู ส โคป แซคส ®
ทุกแผนรับประกันโดย เอ็ น เอส บลู ส โคป

NS BlueScope (Thailand) Limited
บร�ษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

งานหลังคาดัดโคง เปนคุณสมบัติเดน
 ตอบโจทย
ของหลังคาเหล็กที่ตอบโจทยตามความตองการของผูใชงาน

อยางแทจร�ง ดวยความเหนียว แกรง แข�งแรง ทนทานของหลังคา
บลูสโคป จ�งใชงานไดกบั หลังคาทุกรูปทรงอยางไรขด� จำกัด
ดตัง� งาย รวดเร�ว เพราะทุกแผนไดมาตรฐาน ผานการ
 ติทดสอบจากโรงงานผู
ผลิต หลังคาจ�งมีแผนตรง ไมบิดเบี้ยว
รูปลอนสวยงาม ไดมาตรฐานทุกแผน การติดตั�งจ�งงายและ
สะดวกรวดเร�ว สรางความสวยงามกลมกลืนใหกบั บานของคุณ
 รับประกันทุกแผน สูงสุด 12 ป ดวยคุณภาพและ
ประสบการณอันยาวนาน บลูสโคป ผูนำหลังคาเหล็ก
มั�นใจกลารับประกันสูงสุด 12 ป
น สีไมซ�ดจาง 5 ป เพ�่อความมั�นใจของผูใช
 รัหลับงประกั
คาเหล็ก ดวยคุณภาพสี ทีท่ นทุกสภาวะอากาศ สีสวยสด
ทนนาน ไมซด� จาง

แผนกการตลาดและการขาย

ชัน� 7 อาคารบางกอกไทย เลขที่ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2333-3000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2333-3001-2

โรงงานและสำนักงานใหญ

เลขที่ 2 ซอย จ� 9 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท : (038) 918-300 (อัตโนมัติ) โทรสาร : (038) 918-301

www.bluescope.co.th

Hotline: 02 333 3030
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สะทอน
ความรอน

ใหม!
* รับใบรับประกันคุณภาพจากตัวแทนจำหนายทุกครั�งที่ซ�้อสินคา
* การรับระกันเปนไปตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

BlueScope Thailand

ออกแบบได
หลากหลาย

ทนทาน
ปองกันลูกเห็บ

ผลิตโดย
เคร�่องจักรทันสมัย

นำกลับมา
ใชใหมได

หลากหลายสี

รับประกัน
โดยเอ็นเอส บลูสโคป

เหล็กโลหะ
ปองกันสนิม
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