
Wall Application
ระบบผนัง

ใหม

เขาใจคุณ ทุกเรื่องบาน

ไมฝา เฌอรา 
ไมฝาสเปลนดิด เฌอรา 
ไมฝาสเปลนดิด เฌอรา รุนดีไลน 
ไมระแนง เฌอรา 
แผนผนัง เฌอรา บอรด 
แผนผนังตกแตง เฌอรา บอรด 

พื้นผิวผนังเปนองคประกอบหลักที่ชวยกั้นขอบเขต และกำหนดพื้นที่
ภายในบานไดอยางชัดเจน ต้ังแตผนังบานภายนอก จนถึงการก้ันแบง
เปนหองภายใน ผนังจึงทำหนาท่ีคุมกันภายในบานออกจากส่ิงแวดลอม
ภายนอก และแบงพ้ืนท่ีภายในบานใหเปนสัดสวนตอบไลฟสไตลของทุก
คนในครอบครัว ผืนผนังน้ีจึงควรแข็งแรงทนทาน ตอบความตองการ
ท้ังความเปนสวนตัว และก้ันลอมพ้ืนท่ีสวนรวมไดอยางสวยงามคงทน
ตลอดอายุการใชงาน



ไมควรตอกตะปูบนไมฝาโดยตรง ควรติดตั้งดวยการยิงสกรูแทน
ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงานไปไดอีกยาวนาน

อันดับหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงเมื่อพูดถึงชื่อ เฌอรา ผลิตภัณฑ 
ไมฝา เฌอรา วัสดุทดแทนไม มอบสัมผัสอันอบอุนจากงาน
ตกแตงดวยพ้ืนผิวเสมือนไมจริง ดวยคุณสมบัติครบครันท่ีไมหด
ไมบิดตัวและปลอดจากปลวก ดึงความสดใสของธรรมชาติเขา
มาสรางบรรยากาศของการอยูอาศัย 

จึงเหมาะกับงานตกแตงผืนผนังทั้งภายในและภายนอก มี
ลวดลายและสีใหเลือกตามสไตลของเจาของบาน ประกอบ
ดวย รุนสีธรรมชาติ, รุนสีสำเร็จ และรุนชายนไลท

เติมความเปนธรรมชาติสูงานดีไซนผนังสมัยใหม ดวยลวดลายและพ้ืนผิวของไมธรรมชาติกรุผนัง ดวย 
ไมฝาสเปลนดิด เฌอรา ติดตั้งไดทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง โดดเดนเรื่องการติดตั้งที่ซอนหัวสกรู
ระหวางแผน ใหความสวยซอนทับกันไดสนิท ทั้งแบบซอนเกล็ดและบังใบ ปลอดภัยเนียนเรียบไรรอย
หัวสกรู  แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ชวยยืดอายุการใชงานไดสวยงามนานเทานาน

เติมประกายความงามใหกับผืนผนังดวยนวัตกรรมสีที่เคลือบเงาหนาพิเศษ พื้นผิวสีจึงเงางาม 
ลวดลายคมชัด ไปพรอมกับนวัตกรรมเซลฟ คลีนนิ่ง พื้นผิวที่ทำความสะอาดตัวเองได ลดการ
เกาะของฝุนที่กอใหเกิดภูมิแพ ทนทานตอทุกสภาพอากาศ ความงามเสมือนไมธรรมชาติ
จึงเกิดพรอมกับงานดีไซนเพื่อหองที่สวยงามอยูเสมอ

ไมฝา เฌอรา
รุนชายนไลท

ไมฝา เฌอรา 

ไมฝาสเปลนดิด เฌอรา 
รุนขอบตรง

ลายเส้ียน

สีธรรมชาติ

สีเหลืองการะเวก

สีน้ำตาลวอลนัท

สีน้ำตาลไมแดง

สีน้ำตาลเมอรโบ

สีสักน้ำผ้ึง

สีสักทรายทอง

สีสักทองแท

สีแดงเชอรร่ี

สีแดงมะฮอกกานี

สีน้ำตาลประดู

สีฟาดุสิตา

ลายชัยพฤกษ

ลายสัก

ลายสัก

รุน
ขนาด (ซม.)

(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)ลาย สี

จำนวน
(แผน/ตรม.)

สีธรรมชาติ

สีบีช
ลายเส้ียน

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ ขอมูลสินคา

รุนวิจิตรชงโค

รุนวิจิตรโกสน
รุนวิจิตรศรีตรัง

รุนโมเดิรนสแทกเกอร

รุน สี
ขนาด (ซม.)

(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

ลายเสี้ยน
จำนวน

(แผน/ตร.ม.)
ภาพ

หนาตัด

1.0 x 15 x 300 -

-
-

-

2.67

2.57
1.67

2.55
1.0 x 15 x 300 

รุนวิจิตรนนทรี 5.65 5.65 5.65 2.571.0 x 15 x 300 

1.0 x 15 x 300 

ลายชัยพฤกษ

6.73
-

5.65
5.74

-
-
-

-
-
-

ผิวเรียบ

6.73

5.65
8.97

-
3.63
5.88
8.13

4.17
2.57
1.86

1.0 x 15 x 300 
1.0 x 20 x 300 

1.0 x 10 x 300 

1.0 x 20 x 300 

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ
สีบีช

ขอมูลสินคา

รุนขอบตรง

�สีสักทอง ชายนไลท�
สีสักน้ำตาล ชายนไลท
สีพะยูงแดง ชายนไลท

ลายสัก

รุน
ขนาด (ซม.)

(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)ลาย สี

จำนวน
(แผน/ตรม.)

0.8 x 15 x 300 5.40

7.20

7.20

9.60

2.67

2.00

2.00

1.50

0.8 x 20 x 300 

0.8 x 20 x 400 

0.8 x 15 x 400 

รุนวิจิตรโกสน ลายชัยพฤกษ 
รุนวิจิตรชงโค ลายชัยพฤกษ 

รุนวิจิต
รนนทรี ล

ายชัยพฤกษ สีบีช 

รุนวิจิตรศรีตรัง ล
ายชัยพฤกษ 

รุนโมเดิรนสแทกเกอร ผิ
วเรี

ยบ 

สีสักน้ำตาล
ชายนไลท

สีสักทอง
ชายนไลท

สีพะยูงแดง
ชายนไลท

สีธรรมชาติ
ลายเส้ียนตรง

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ 

สีธรรมชาติ สีเหลือง
การะเวก

สีสักน้ำผ้ึงสีน้ำตาล
เมอรโบ

สีฟาดุสิตาสีน้ำตาลประดู

สีน้ำตาลไมแดงสีน้ำตาลวอลนัท

สีแดง
มะฮอกกานี

สีแดงเชอร่ี*

สีสัก
ทรายทอง

สีสัก
ทองแท

ขอมูลสินคา

7.20 2.000.8 x 15 x 400 

7.20 2.000.8 x 15 x 400 

7.20 2.000.8 x 20 x 300 

7.20 2.000.8 x 20 x 300 

9.60 1.500.8 x 20 x 400 

9.60 1.500.8 x 20 x 400 

5.40 2.670.8 x 15 x 300 

5.40 2.670.8 x 15 x 300 

Site Reference



ครบครันคุณสมบัติของแผนผนัง เฌอรา บอรด แผนผนังท่ีถูกออกแบบมา
สำหรับการใชงานเปนผนังโดยเฉพาะ ทั้งงานผนังภายนอกและภายในอาคาร 
มีใหเลือกท้ังแบบขอบตรงสำหรับผนังเวนรอง และขอบลาดสำหรับผนังฉาบเรียบ 
งายตอการติดตั้งทั้ง ยิงสกรู ตัด เจาะ  ดวยคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน 
คุมคา ทนน้ำ ทนช้ืน ไมลามไฟ ทนแรงกระแทก และกันเสียงดังไดดี จึงเหมาะ
กับทุกประเภทของอาคารตั้งแตบานหลังเล็ก โรงแรม รีสอรท ไปจนถึง
อาคารอุตสาหกรรมขนาดใหญ เติมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับผูใชงานในทุกพ้ืนท่ี

ไมระแนงผนัง เฌอรา 

แผนรองพื้น
แผน เฌอรา บอรด ความหนา 8,10,12 มม. ทำหนาที่ปรับพื้นใหเรียบ
ไดระนาบ ติดตั้งไดรวดเร็วกวาวิธีการเตรียมพื้นแบบเดิม พรอมชวยปองกัน
ความช้ืนเขาสูตัววัสดุ ทำใหการติดวัสดุปดผิวอยางกระเบ้ืองเซรามิค  ไมเอ็นจิเนียร  
ไมลามิเนต  ไมปาเก  และกระเบื้องยางทำไดงาย เรียบสวยงาม และทนทาน
ตอการใชงานมากขึ้น

แผนรองใตหลังคา
แผน เฌอรา บอรด ความหนา 6, 8,10,12 มม. ตัวชวยสำคัญท่ีปองกันน้ำ
จากหลังคาร่ัวซึม เขาสูภายในบาน เหมาะสำหรับติดต้ังเปนแผนรองใตหลังคา
ที่มีองศาต่ำกวา 25 หรือ มากกวา40 องศา และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
แนะนำใหติดแผน เฌอรา บอรด ลงบนจันทันในแนวนอน กอนการติดตั้งแป
และปูหลังคา

แผนรองวัสดุ เฌอรา บอรด

แผนผนัง เฌอรา บอรด

ฉาบรอยตอ
ทาน้ำยาประสาน
คอนกรีต เฌอรา

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

5 ซม.

15 ซม.

30 ซม.

ติดเทปตาขายใยแกว
เฌอรา ทิ้งไวใหแหง

ทิ้งไวใหแหง 24 ชม.
กอนขัดดวยกระดาษทราย
ละเอียดใหเรียบเนียน

ทิ้งไวใหแหง

1

2.22.1

3.23.1

4.24.1

การเก็บรอยตอแบบฉาบเรียบ ขอมูลสินคา

สีธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)รุน

รุนขอบลาด
26.80
35.74

รุนขอบตรง

0.6x120x240
0.8x120x240
1.0x120x240
1.2x120x240
0.6x120x240
0.8x120x240

27.04
36.05
45.06
54.08

ผนังภายใน
และผนังภายนอก

ผนังฉาบเรียบภายใน

น้ำหนัก
(กก./แผน) พื้นที่ใชงาน

* สินคาสั่งพิเศษ

จำนวน
(แผน/ตรม.)

0.35

ขอมูลสินคา
สีรุน    ลาย   

ขอบตรง 

ขอบตรง 

ขอบตรง 

ขอบวี 

ลายเสี้ยน

ลายสัก

ผิวเรียบ

1.80 
1.80 
2.70 
2.70 
2.70 
3.60
2.70 
2.65
3.55
2.65
2.65
3.55
2.65
2.65
2.65
2.65     

6.67 
6.67 
4.45 
4.45 
4.45 
3.34
4.45 
4.45 
3.34 
4.45
4.45
3.33
4.45
4.45
4.45
4.45

ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ

สีแดงเชอรี่*

สีแดงมะฮอกกานี

สีแดงมะฮอกกานี

สีบีช
สีเทาโมเดิรน
สีโอคชายนไลท
สีโอคแดงชายนไลท

0.8 x 5.0 x 300 
0.8 x 5.0 x 300 
0.8 x 7.5 x 300 
0.8 x 7.5 x 300 
0.8 x 7.5 x 300 
0.8 x 10 x 300 
0.8 x 7.5 x 300 

0.8 x 10 x 300 

0.8 x 10 x 300 

0.8 x 7.5 x 300 
0.8 x 7.5 x 300 

0.8 x 7.5 x 300
0.8 x 7.5 x 300 

0.8 x 7.5 x 300
0.8 x 7.5 x 300 

0.8 x 7.5 x 300 

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว*)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

จำนวน
(แผน/ตร.ม.)

ลายเสี้ยนขอบวี 

หมายเหตุ : *สีสั่งผลิต

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

ดวยเสนสายและลวดลายท่ีตอบโจทยงานออกแบบท่ีโดดเดน ทันสมัย พรอมรูปแบบการเซาะรอง
ท่ีมีถึง 5 ดีไซน สามารถติดต้ังรวมกันไดอยางหลากหลายตามสไตลไดอยางลงตัวใชไดท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร

ไมฝาสเปลนดิด เฌอรา รุนดีไลน ใหม

ขอมูลสินคา

รุนดีไลน  DL00 
รุนดีไลน  DL01 
รุนดีไลน  DL02 
รุนดีไลน  DL05 
รุนดีไลน  DX12 

รุน สีลาย
ขนาด (ซม.)

(หนา*กวาง*ยาว)
น้ำหนัก

(กก./แผน)
จำนวน

(แผน/ตร.ม.)
ภาพ

หนาตัด

1.0 x 22 x 300 8.93 
8.77
8.60
8.12
8.44 

1.64 

1.64 
1.64 

1.64 
1.64 

1.0 x 22 x 300 
1.0 x 22 x 300 
1.0 x 22 x 300 

1.0 x 22 x 300 
สีธรรมชาติ

แผน เฌอรา บอรด ขอบตรง

แผน เฌอรา บอรด ขอบลาด

ผิวเรียบ



เติมพื้นผิวงานดีไซนกลายมาเปนความโดดเดน สวยมีมิติ ใหกับสเปซ 
ดวย แผนตกแตง เฌอรา บอรด ลวดลายที่งดงามถูกออกแบบให
เหมาะกับดีไซนหลากหลายสไตล  เพื่อสรางเอกลักษณงานออกแบบ
อาคารใหโดดเดนข้ึนกวาท่ีเคยมาพรอมคุณสมบัติครบครัน ไมวาจะเปน
ความทนทานตอทุกสภาพอากาศ ทนน้ำ ทนช้ืน ทนไฟ ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญ
ของการใชงาน พรอมกับการปองกันเสียงไดดี ทนแรงกระแทก จึงสามารถ
ใชงานไดกับทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการติดตั้งที่สามารถยิงสกรู 
ตัด เจาะ จึงทำงานไดงายพรอมกับไดหองท่ีสวยลงตัว

แผนผนังตกแตง 
เฌอรา บอรด

ลายบลอสซั่ม /ลายหินเกล็ด /
ลายหยดน้ำ /ลายชัยพฤกษ/
ลายชัยพฤกษเวนรอง

26.42

27.04

35.59

36.05 0.35 ผนังตกแตงภายใน
และภายนอก

พื้นที่ใชงาน

ลายเสี้ยนเซาะรองวี 3”

ลายเสี้ยนเซาะรองวี 4”

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

จำนวน
(แผน/ตรม.)

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.6 x 120 x 240

ลาย

ลายเส้ียนเซาะรองวี 3”

ลายเส้ียนเซาะรองวี 4”

ลายบลอสซ่ัม ลายหินเกล็ด ลายหยดน้ำ

ลายชัยพฤกษ ลายชัยพฤกษ
เวนรอง

ลายเส้ียน
เซาะรองวี

ขอมูลสินคา

*สินคาจริงเปนสีซีเมนตจากโรงงาน ภาพสินคาทาสีเพ่ือความสวยงามในการโฆษณา



กลุมสินคา ผิว สี ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

รุน
ขอบ/หนาตัด

จำนวน
แผน/ตร.ม.

น้ำหนัก
กก./แผน

27.04

36.05

45.06

54.08 0.35

26.80

35.74

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

1.0 x 120 x 240

1.2 x 120 x 240

รุนขอบตรง

รุนขอบลาด

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

ลายชัยพฤกษ

ลายชัยพฤกษ

ลายชัยพฤกษ

ลายชัยพฤกษ

1.0 x 15 x 300

1.0 x 15 x 300

1.0 x 15 x 300

1.0 x 15 x 300

1.0 x 10 x 300
1.0 x 15 x 300
1.0 x 20 x 300

1.0 x 15 x 300
1.0 x 20 x 300

6.73 2.67

2.67

2.57

2.57

2.55

2.57
1.86

1.67
6.73
8.97

5.65

5.65

5.74

3.63 4.17
5.88
8.13

ไมฝา
สเปลนดิค

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ไมฝา

กลุมสินคา ผิว สี ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

รุน
ขอบ/หนาตัด

จำนวน
แผน/ตร.ม.

น้ำหนัก
กก./แผน

สีธรรมชาติ

สีสักทองแท

สีสักทรายทอง

สีน้ำตาลประดู

สีแดงเชอรี่

สีน้ำตาลวอลนัท 

สีแดงมะฮอกกานี

สีน้ำตาลเมอรโบ

สีน้ำตาลไมแดง

สีสักน้ำผึ้ง

สีฟาดุสิตา

สีเหลืองการะเวก

0.8 x 15 x 300

0.8 x 15 x 400

0.8 x 20 x 300

0.8 x 20 x 400

0.8 x 15 x 300

0.8 x 15 x 400

0.8 x 20 x 300

0.8 x 20 x 400

5.40 2.67

7.20 2.00

7.20 2.00

9.60 1.50

0.8 x 15 x 300

0.8 x 15 x 400

0.8 x 20 x 400

0.8 x 20 x 300

7.20 2.00

9.60 1.50

5.40 2.67

7.20 2.00

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยน

ลายสัก

ลายสัก

รุนขอบตรง

สีสักน้ำตาล
ชายนไลท

สีสักทอง
ชายนไลท 

สีพะยูงแดง
ชายนไลท

5.40

7.20

7.20

9.60

2.67

2.00

2.00

1.50

ลายหยดน้ำ

ลายบลอสซั่ม

27.04

36.05

27.04

36.05

27.04

36.05

27.04

36.05
ลายชัยพฤกษ

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.6 x 120 x 240

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

ลายเสี้ยน
เซาะรองวี 3"
(16 แถว/แผน 

ความกวางแถว ≈7 ซ.ม 
ความกวางรอง ≈0.5 ซม.)

ลายเสี้ยน
เซาะรองวี 4"

(12 แถว/แผน 
ความกวางแถว ≈9.5 ซ.ม 
ความกวางรอง ≈0.5 ซม.)

ลายชัยพฤกษ
เวนรอง

(8 แถว/แผน 
ความกวางแถว ≈ 14 ซม. 
ความกวางรอง ≈ 1 ซม.)

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.35-

-

-

-

-

-

-

0.35

0.35
0.6 x 120 x 240

0.8 x 120 x 240

0.35

0.35

0.35

0.35

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

ลายหินเกล็ด

แผนผนังตกแตง
เฌอรา บอรด

Appendix / ระบบผนัง

27.04

27.04

36.05

36.05

สีธรรมชาติ

1.0 x 22 x 300

1.0 x 22 x 300

1.0 x 22 x 300

1.0 x 22 x 300

1.0 x 22 x 300

1.648.93

1.648.77

1.648.60

1.648.12

1.648.44

ไมฝา
สเปลนดิค

ดีไลท

ผิวเรียบ

รุนดีไลน DL00

รุนดีไลน DL01

รุนดีไลน DL02

รุนดีไลน DL05

ดีไลน DX12

แผนผนัง
เฌอรา บอรด
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