
ฉลุชองลม เฌอรา
ไมกันตก เฌอรา
ไมรั้ว เฌอรา
ไมตกแตง เฌอรา

เขาใจคุณ ทุกเรื่องบาน

Decorative Application

ระบบตกแตง
งานตกแตงเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะชวยสรางความรูสึกท่ีดีของการอยูอาศัย
ไมเพียงเร่ืองความงามท่ีมองเห็นได แตยังเปนเร่ืองความสบายใจระหวาง
การอยูอาศัยภายใตพื้นที่บานแสนรักแหงนี้

ชวนคุณเติมบานสวยงามไดอยางใจดวยผลิตภัณฑกลุมระบบตกแตง
จาก เฌอรา ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนตนวัตกรรมเพื่อการตกแตงทุก
สวนภายในบาน จากภายในสูภายนอก พรอมคุณสมบัติทนทานที่มา
พรอมกับความงาม สรางประสบการณการอยูอาศัยและคุณภาพชีวิต
ที่ดีภายใตงานออกแบบที่ดีในทุกพื้นที่ของบาน



ไมกันตก เฌอรา 
ความปลอดภัย หัวใจสำคัญของการอยูอาศัยภายในอาคาร เพื่อให
ผูคนทุกเพศทุกวัยอยูรวมกันอยางเปนสุขและสบายใจ ใหงานฟงกช่ัน
กันตกจาก ไมกันตก เฌอรา เปนผูเติมรายละเอียดใหกับราวบันได
และขอบระเบียงบาน สอดประสานความงามของงานดีไซนรอยเรียง
เปนเรื่องราวเดียวกัน พรอมคุณสมบัติทนทาน ไมผุกรอน แมอยูใน
สภาพอากาศแดดฝนภายนอกอาคาร

ขอมูลสินคา

ขนาด (ซม.)
หนา x กวาง x ยาว

น้ำหนัก
(กก./แผน)

1.2 x 15 x 80 2.10 1.80

รุนโรส
ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุนลิลลี่
ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

ฉลุชองลม เฌอรา 
ฉลุชองลม เฌอรา แผนลวดลายฉลุวิจิตรงดงาม เพื่อการตกแตง
ทั้งภายในและภายนอก เลือกสรรไดตามดีไซนและฟงกชั่นที่ตองการ
ทั้งฉากกั้น งานชองลม ชองผนัง รวมถึงชองระบายอากาศ มีความ
แข็งแรง ไมเปราะแตกงาย ทนทานกับทุกสภาวะอากาศ ปลวกไมกิน 
ไมหดตัว ไมโกงตัว ไมบิดงอ รวมทั้งการติดตั้งและการดูแลรักษา
ก็ทำไดงาย

ขอมูลสินคา

เฌอรา หนึ่งเดียวในเรื่องของการผลิตลวดลายฉลุบนวัสดุไฟเบอรซีเมนต

รุนหิรัญญิการ รุนบลอสซั่ม รุนเพชร รุนเถาวัลยรุนมลุลี ใหญ-เล็ก

รุนหัวใจ (เล็ก - ใหญ)

รุนหลุยส รุนประทัดจีน

รุนลิลลี่รุนโรส

รุนหัวใจ

รุนหลุยส

รุนเพชร

รุนประทัดจีน

รุนบลอสซั่ม

รุนเถาวัลย

รุนหิรัญญิการ 
รุนมลุลี-ใหญ
รุนมลุลี-เล็ก

รุน/ผิว ลาย สี

สีธรรมชาติ

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

0.8 x 45 x 90
0.8 x 70 x 90
0.8 x 60 x 60

0.8 x 60 x 120

1.0 x 60 x 200
1.0 x 60 x 200

1.0 x 49 x 104

1.0 x 19 x 100

1.0 x 60 x 60

1.0 x 30 x 152

3.73
6.08
2.84

3.83

4.15

7.30

11.71
13.40

5.33

1.88ผิวเรียบ

สีธรรมชาติผิวเรียบ

สีธรรมชาติผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ



ไมรั้ว เฌอรา
รั้วบาน เปนดานแรกที่เปดตอนรับผูมาเยือนกอนเขาสู
ภายในอาคาร และเปนแนวปองกันบานมาพรอมกับ

ความหนาที่มากขึ้น แข็งแรงทนทานมากขึ้น ไมโกงงอ
ไมบิดตัว ไมผุกรอนงายและติดตั้งไดงายบนโครงไม

และโครงเหล็ก มาพรอมสีสำเร็จ เคลือบ 2 ชั้น 
ทาสีครบทุกดาน ทั้งรุนสีธรรมชาติ

และรุนชายนไลท

ไมร้ัว เฌอรา รุนชายนไลท
สวยงามขึ้นอีกขั้นดวยนวัตกรรมเคลือบเงาหนาพิเศษ 
เสริมความแข็งแรงของเนื้อสีที่สวยทนยาวนาน สีที่เงางาม 
ลวดลายคมชัดเสมือนไมธรรมชาติ มาพรอมคุณสมบัติ
นวัตกรรมเซลฟ คลีนนิ่ง ทำความสะอาดตัวเองได 
ลดการเกาะตัวของฝุนละออง หมดกังวลเร่ืองการดูแลรักษา

ไมตกแตง เฌอรา เหมาะกับทุกสไตลของการตกแตงอาคาร มองแลว
สบายตา สัมผัสแลวสบายใจ ใหความสวยเหมือนไมธรรมชาติ เหมาะกับ
งานตกแตงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งยังแข็งแรงทนทาน
ดวยความหนาตั้งแต 16 มม. ถึง 25 มม. จึงสรางสรรคงานตกแตง
ไดอยางใจตองการ เชน เปนแผงบังตา หรืองานตกแตงอื่นๆ

ไมตกแตง เฌอรา 

ขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา

รุนโมเดิรน สีขาวปะการัง

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

สีขาวปะการัง
1.6 x 10 x 150
1.2x 10 x 300สีธรรมชาติ 5.33

3.74

สีแดงเบอรรี่ ชายนไลท
สีโอคแดง ชายนไลท

1.6 x 10 x 100

1.6 x 10 x 150
1.6 x 10 x 100

3.71
2.46
2.46

1.6 x 10 x 100 2.46
สีโอค ชายนไลท 1.6 x 10 x 100 2.46

รุนคลาสสิค

รุนคลาสสิค

รุน สีลาย

สีขาวปะการัง / สีสักน้ำผึ้ง

สีสักน้ำผึ้ง

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ครบครันทุกขนาด ตอบรับทุกสไตล
ดวยไมตกแตง เฌอรา ที่มีสินคาใหเลือกสรรมากที่สุด

หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น
ทนทานขึ้น

สีสำเร็จ สวยทุกมุมมอง
(เคลือบ 2 ข้ัน ทาสีครบทุกดาน)

รวดเร็ว
ติดตั้งไดทันที

หมายเหตุ : *สินคาส่ังผลิต

รุนคลาสสิค สีสักน้ำผึ้ง

ลายชัยพฤกษ

ผิวเรียบ

ลายเสี้ยน

รุนคลาสสิค สีโอคแดง ชายนไลท

รุนคลาสสิค สีโอค ชายนไลท

สีแดงเบอรรี่ ชายนไลท ลายเสี้ยน 

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยน

1.6 x 7.5 x 300
2.5 x 5.0 x 300
2.5 x 10 x 300
1.6 x 5.0 x 300
1.6 x 7.5 x 300
2.5 x 5.0 x 300

4.445.60
5.92

11.83
3.74
5.60
5.92

6.72
3.33
6.67
4.44
6.67

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

จำนวน
(แผน/ตร.ม.)

ผิวเรียบ

ลาย สี

สีขาวปะการัง
ผิวเรียบ 

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ 

สีสักน้ำผ้ึง
ผิวเรียบ

สีโอคแดง
ชายนไลท 
ลายเส้ียน 

สีแดงเบอรร่ี
ชายนไลท
ลายเส้ียน

สีโอค
ชายนไลท 
ลายเส้ียน

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ

สีธรรมชาติ
ลายเส้ียน

รุนโมเดิรน

1.2x 10 x 300สีโอคแดง ชายนไลท 5.34
1.2x 10 x 300สีโอค ชายนไลท 5.34

รุนโมเดิรน



Appendix / ระบบตกแตง

1.6 x 7.5 x 300

2.5 x 5.0 x 300

2.5 x 10 x 300

1.6 x 5.0 x 300

1.6 x 7.5 x 300

2.5 x 5.0 x 300

1.6 x 10 x 150

1.2 x 10 x 300

1.6 x 10 x 100

1.6 x 10 x 100

1.2 x 10 x 300

1.6 x 10 x 150

5.60 4.44

5.92 6.67

11.83 3.33

3.74 6.67

5.60 4.44

5.92 6.67

3.74

5.33

2.46

2.46

5.34

3.71

ไมตกแตง

ไมรั้ว

สีขาวปะการัง

 สีโอคแดง ชายนไลท

 สีโอค ชายนไลท

 สีโอคแดง ชายนไลท

 สีแดงเบอรรี่ ชายนไลท

 สีโอค ชายนไลท

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ลายชัยพฤกษ

-

สีสักน้ำผึ้ง

สีขาวปะการัง

สีสักน้ำผึ้ง

รุนขอบตรง

รุนคลาสสิค

รุนโมเดิรน

รุนโมเดิรน
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