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ชุดผนังสำ�หรับภ�ยนอก โดย ทรีคอนเซ็ปต์

WALL SOLUTIONS 

ระบบ Clipping System 

ติดตั้งง่�ย รวดเร็ว 

การติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบ Clipping System ที่ติดตั้งอย่างเป็นระบบ 

และเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย

วัสดุ “พอลีโพรพีลีน” (Polypropylene) 

ทนท�น ไม่ผุกร่อนง่�ย 

“พอลีโพรพีลีน” (Polypropylene) หรือ PP พลาสติกเกรดดี เนื้อเหนียว 

คงรูปไม่ยืดหด ทนทานต่อความร้อนสูงได้ ทนแรงกระแทกได้ 

ช่วยป้องกันการผ่านของความชื้นได้ดี ไม่ผุกร่อน ง่ายต่อการดูแลรักษา

ทางเลอืกใหม่ส�าหรับ “วัสดกุรุผนงั ส�าหรับภายนอก” ทีส่ามารถตดิตัง้ง่ายในรูปแบบ 

ชุดผนังส�าเร็จรูป สวยงามด้วยรูปทรงและสีสันใกล้เคียงวัสดุธรรมชาติ คงทนต่อ 

ทุกสภาวะอากาศ ทั้งยังช่วยสะท้อนสไตล์และรสนิยมได้ดี เข้ากับงานออกแบบได ้

หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า บูธ รวมไปถึงการตกแต่งพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการ

สร้างความรู้สึกและบรรยากาศของธรรมชาติ

ชุดผนังส�ำหรับภำยนอก WALL SOLUTIONS 

ผลิตจ�กวัสดุ “พอลีโพรพีลีน” (Polypropyltene)

มีคุณสมบัติทนท�น นำ้�หนักเบ� 

มีให้เลือกใช้ง�นหล�กแบบ ต�มสไตล์ที่ต้องก�ร

  
  
  

 อ
ายุก

ารใชงาน

20 ปี



ตะปู

HA 8 ร�งตัวเจ

95 มม.

แนวเส้นต�มแนวนอน

ด้�นหลังของ

แผ่นผนังอิฐ

ข้องอ

เกี่ยวล็อค

HA 8 ร�งตัวเจ พื้นที่ว�งทับและเชื่อมกันของข้อต่อ

พื้นที่ว�งทับและเชื่อมกันของข้อต่อ

มุมด้�นนอก

ตัวอย่�งตำ�แหน่งก�รตัด

แผงผนังอิฐ

HA 8 ร�งตัวเจ

ขน�ดสกรู

ที่ควรใช้

3 มม.

9 มม.

20 

มม.

มุมภ�ยนอก

มุมภ�ยใน

กำรติดตั้ง 

Installations

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแผงมุมด้านนอกก่อน 

ขั้นตอนท่ี 2 ติดเส้นแนวนอน และติดรางเหล็กเจบนเส้น 
แนวนอน ควรติดตั้งรางเหล็กเจให้ห่างจากมุมผนัง 95 มม.

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมติดตั้งแผงผนังอิฐ โดยเริ่มจากการค�านวณ
ชิน้ผนงัทีต้่องใช้ในแต่ละผนงั โดยค�านวณได้ดงันี ้จ�านวนแผงผนงั
ที่ต้องใช้ = (ความยาวของผนังจริงทั้งหมด (มม.) - ความกว้าง
ของชิ้นมุมด้านนอก (มม.) / 1000 

ขั้นตอนท่ี 4 ตัดแผงผนังให้พอดีกับพ้ืนท่ีผนัง เริ่มตัดท่ีแผ่น 
เริม่ต้น โดยตดัเพยีงด้านเดียว และอย่าให้ทบัช่องว่างระหว่างอฐิ 
สามารถเพิม่การตดัได้ทกุๆ 200 มม. (ดรูปู ตวัอย่างต�าแหน่งการตดั)

ขั้นตอนท่ี 5 เริ่มติดต้ังแผงผนังแผ่นแรก โดยวางแผงผนัง 
บนรางเหลก็เจ และเกีย่วข้องอเพือ่ลอ็ค แล้วเลือ่นแผงผนงัไปทาง 
ซ้ายให้ตดิแผ่นมุม โดยให้แผงผนงัอฐิวางตวัพอดกีบัร่องปนูแนวนอน 
(หมายเหตุ ส�าหรับรุ่นแผงผนังหิน จะมีการเรียงในรูปแบบสุ่ม  

จึงอาจจะไม่พอดีร่องปูน ให้ปรับแต่งโดยดูที่มุม/แผงแทน) 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน ระบบกันชนไขควงช่วย
จ�ากัดการเจาะทะลุของตะปูเกลียวเพื่อความเรียบเนียน และ
ป้องกันยืดตัว และการหดตัวของผนังส�าหรับตกแต่ง

ขั้นตอนที่ 6 ยิงตะปูเข้าไปตรงๆ ยิงตะปูด้วยความระมัดระวัง 
เริ่มยึดแผงผนังชิ้นต่อไปกับรางเหล็กเจ และเลื่อนให้ชิดกับผนัง
แผ่นแรกจนครบ โดยควรเพิม่ระยะห่างระหว่างแผงผนงั 200 มม. 
เพื่อให้ดูสมจริง (เพื่อให้การติดตั้งท�าได้ถูกต้อง และมั่นใจ ให้ยก
แผงผนงัด้านขวาขึน้เลก็น้อย เพือ่ให้แน่ใจว่าข้องอทกุตวัถกูเกีย่ว
อย่างเรียบร้อย)



WS1
SERIES

ชุดผนังลำยอิฐ ท่ีให ้

อำรมณ์ผนังก่ออิฐที่มี

ริ้ว มีลำย มีเท็กซ์เจอร์ 

มีให้เลือกใช้ง�น 4 เฉดสี สีข�วง�ช้�ง 

สอิีฐมอญ และโทนสเีลียนหนิธรรมช�ติ 

ซึ่งมีให้เลือกทั้งเฉดอ่อนและเข้ม เพื่อให้

เข้�กับทุกสไตล์ที่ต้องก�ร

WS1-01

WS1-03

WS1-04

WS1-02
ลวดล�ยริ้วหิน



รุ่น (Series) : WS1

วัสดุ (Material) : Polypropylene Composite

ขน�ด (Overall Size) : 1120 x 470 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 1000 x 450 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 1.58 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS1-01A

ขน�ด 100 x 100 x 460 มม.

ขน�ด 100 x 100 x 505 มม.

WS1-03A WS1-04AWS1-02A

WS1-01B WS1-03B WS1-04BWS1-02B

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน

Interior Corner

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner



ชุดผนังที่มีกำรคละ (Random) ลวดลำยและไซซ์

ที่ดีไซน์ไว้อย่ำงสวยงำมและลงตัว 

ช่วยเพิ่มดีเทลให้กับผนัง ซึ่งเข้�กับสไตล์คอนเทมโพร�รีได้อย่�งดี ชุดผนัง WS2 

มีโทนสีเอิร์ธโทน และมีให้เลือกใช้ง�น 2 เฉด คือ อ่อนและเข้ม

รุ่น (Series) : WS2

วัสดุ (Material) : 

Polypropylene Composite 

ขน�ด (Overall Size) : 

1120 * 470 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 

1000 * 450 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 

1.63 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS2-01

WS2-02

WS2
SERIES

WS2-01A WS2-02A

WS2-01B WS2-02B

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน

Interior Corner

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner

ขน�ด 100 x 100 x 460 มม.

ขน�ด 100 x 100 x 470 มม.



ชุดผนังลำยพิเศษ  

มีลวดลำยและผิวสัมผัส 

เสมือนผนังหินธรรมชำติ 

โทนสีเข้ม 

เหม�ะสำ�หรับกรุผนงัเพือ่แบ่งสัดส่วนต่�งๆ 

ของบ้�น อ�ทิ โรงจอดรถ

รุ่น (Series) : WS3

วัสดุ (Material) : 

Polypropylene Composite  

ขน�ด (Overall Size) : 

1120 * 470 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 

1000 * 450 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 

1.63 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS3-01
ลวดล�ย

ผิวสัมผัส

แบบผนังหิน

WS3
SERIES

WS3-01A WS3-01B

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน

Interior Corner

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner

ขน�ด 100 x 100 x 460 มม. ขน�ด 100 x 100 x 470 มม.



ชุดผนังลำยอิฐโชว์

แนวยอดนิยม เหมือน

กับผนังก่ออิฐทีด่เูป็น

ร ะ เ บียบ สวยงำม 

สะอำดตำ 

โดยมีให้เลือกใช้ง�นถึง 5 เฉดสี ทั้ง

สดีนิเผ�อ่อน – เข้ม และสีข�วง�ช้�ง

สำ�หรับง�นออกแบบสไตล์โมเดิร์น

WS4-01
ผนังอิฐข�ว

ให้อ�รมณ์แบบ

โมเดิร์นวินเทจ

WS4-04
สวยแท้ สมจริง

เหมือนอิฐโชว์แนว

WS4-03
ผนังอิฐโชว์สี

เทอร�คอตต้� 

ให้คว�มรู้สึก

อบอุ่นชวนสัมผัส

WS4-02

WS4-05

WS4
SERIES



รุ่น (Series) : WS4

วัสดุ (Material) : 

Polypropylene Composite   

ขน�ด (Overall Size) : 

1120 * 410 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 

1000 * 385 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 

1.65 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน

Interior Corner

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner

WS4-01A

WS4-01B

WS4-02A

WS4-02B

WS4-03A

WS4-03B

WS4-04A

WS4-04B

WS4-05A

WS4-05B

ขน�ด 100 x 100 x 397 มม.

ขน�ด 100 x 100 x 406 มม.



ชุดผนังเสมือนผนังหินธรรมชำต ิ

ด้วยลวดลำยกำรสุ่มวำงต�ำแหน่งและ

ผิวสัมผัสที่สวยงำมเหมือนจริง 

จึงเหม�ะสำ�หรับกรุผนังในส่วนต่�งๆ ที่ต้องก�รสื่อถึง

อ�รมณ์ธรรมช�ติอย่�งแท้จริง มีให้เลือกใช้ง�น 3 เฉดด้วยกัน

รุ่น (Series) : WS5

วัสดุ (Material) :

Polypropylene Composite    

ขน�ด (Overall Size) : 

1135 * 495 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 

1010 * 465 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 

1.57 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS5-01

WS5-03

WS5-02

WS5
SERIES

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner

ขน�ด 165 x 164 x 540 มม. WS5-01A WS5-02A WS5-03A



ชุดผนังที่ดีไซน์พิเศษ 

โดยกำรวำงชิ้นไม้  

เรียงซ้อนเกล็ดไม้ซีดำร์

ให้กลิ่นอ�ยแบบไทยล้�นน�ที่ดูร่วมสมัย 

โดยมีให้เลือกใช้ง�น 2 เฉดสี อ่อนและเข้ม
รุ่น (Series) : WS6

วัสดุ (Material) : Polypropylene Composite    

ขน�ด (Overall Size) : 1050 x 475 มม. (mm.)

ขน�ดประกอบ (Coverage Size) : 1000 x 450 มม. (mm.)

นำ้�หนัก (Weight) : 1.20 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS6-02

WS6-01
ให้อ�รมณ์สไตล์

โมเดิร์นล้�นน� 

ดูน่�สนใจมีเอกลักษ์

WS6
SERIES

WS6-01A

Ha8 คิ้วปิดมุม 

ขน�ดคว�มย�ว 1120 มม. (mm.)

WS6-02A

ชิ้นประกอบ 

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมนอก

Exterior Corner

Accessories

ขน�ด 94 x 94 x 477 มม.



WWW.THEWALLSOLUTIONS.COM

POLYMER MASTER COMPANY LIMITED

136 SOI SANGKOMSONGKRAO 24

LADPRAO, BANGKOK 10230

TEL: 02 956 1048-9  FAX: 02 956 1042


