
Floor Application

ระบบพื้น

ไมพื้น เฌอรา
ไมพื้น เฌอรา เซาะรอง
ไมพื้น เฌอรา คัลเลอรทรู
ไมพื้น เฌอรา คัลเลอรทรู รุนกันลื่น
ไมบันได เฌอรา
ไมบันได เฌอรา รุนกันลื่น
ไมบัว เฌอรา
แผนพื้น เฌอรา บอรด

ใหม

ใหม

เขาใจคุณ ทุกเรื่องบาน

ทุกสวนของบานยอมตองมีพื้นเปนสวนประกอบหลักซึ่งจำเปนตองทำ
การวางแผนตั้งแตเริ่มตนกอสราง เพราะนอกจากพื้นจะทำหนาที่รับ
น้ำหนักแลว งานพ้ืนก็มีสวนสำคัญท่ีทำใหบานสวย เดินสบาย จึงจำเปน
อยางยิ่งที่ควรเลือกวัสดุใหเหมาะสม โดยพิจารณาตั้งแตคุณสมบัติที่
ตองการ ฟงกชั่นการใชสอยของหอง งบประมาณ ไปจนถึงรูปลักษณ
ความงาม
 
ไมพ้ืน เฌอรา เปนวัสดุท่ีตอบทุกโจทยความตองการของงานพ้ืน 
ต้ังแตความแข็งแรงทนทาน เพียงรายเดียวท่ีผลิตความหนาถึง 50 มม. 
ไมโกงบวมหรือบิดตัว พื้นไมไมลั่น และปลวกไมกิน รวมทั้งขั้นตอนการ
ทำงานติดต้ังท่ีสะดวกรวดเร็ว ท้ังหมดน้ีชวยยืดอายุการใชงานและอายุ
ความงามของพื้นใหคงความสวยงามใชไดดีตลอดอายุของบานหลังนี้



สิ่งสำคัญในการยืดอายุไมพื้นใหสวยคูกับเราไปยาวนาน
คือการทาสีรองพื้นจาก SHERA EXTRA NANO PRIMER 6 ดาน
กอนการติดตั้ง หากมีการตัดชิ้นงานตองทาสีรองพื้นดานที่ตัดดวย

ไมพื้น เฌอรา
เซาะรอง
ไมพื้น เฌอรา เซาะรองสวยงามเสมือนมีไม หนา 3” , 4” , 6” มาเรียงตอกัน
ในแผนเดียว เพราะขนาดแบบดับเบิ้ล ทำใหงานเสร็จไว ประหยัดคาใชจาย
รองรับแรงกระแทกไดมากขึ้น น้ำหนักเบา สามารถวางบนโครงสรางตง 
40 ซม. สวนเร่ืองพ้ืนผิวมาพรอมกับลายเส้ียนลึกเห็นชัดกวา หรือจะทำสีใหม 
สีก็ติดงาย เพราะมีรองพื้นสำเร็จมาจากโรงงาน

ไมพื้น เฌอรา ไดรับความเชื่อถือมาตลอดของผูใชงาน ตอบทุกโจทย
ทุกพื้นที่การใชงานทั้งภายในและภายนอกบาน พื้นผิวสัมผัสเหมือน
ไมธรรมชาติทั้งลายเสี้ยนและลายชัยพฤกษ รองรับแรงกระแทกไดดี 
สามารถติดตั้งบนโครงสรางตงได จึงชวยประหยัดคาวัสดุโครงสราง
และเวลาในการทำงาน ปองกันการกัดกินของปลวก เพ่ิมอายุการใชงาน
ไปพรอมกับเพิ่มความมั่นใจในทุกยางกาว มีหลายสีและขนาดใหเลือก
ตามความชอบ ประกอบดวย รุนสีรองพื้น, รุนดับเบิ้ล, รุนคัลเลอรทรู 
สีในเนื้อ และรุนคัลเลอรทรู กันลื่น

ขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา

สีรองพื้นขาวมะลิ ลายชัยพฤกษ เซาะ 1
 รอง

สีบีช ลายเสี้ยน รุนดับเบิ้ล

สีรองพื้นขาวมะลิ ลายชัยพฤกษ เซาะ 2
 รอง

สีรองพื้นขาวมะลิ ลายชัยพฤกษ เซาะ 3
 รอง

ไมพื้น เฌอรา

*สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

*สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

ใหม

ใหม

ใหม

ลายชัยพฤกษ

สีีรองพื้นขาวมะลิ

ลายเสี้ยน
สีีรองพื้นขาวมะลิ

สีีแดงเบอรรี่

สีีน้ำตาลเมอรโบ

สีีโอคแดง ชายนไลท

ลาย

ขอบวี

ขอบวี

รุน สี

2.5 x 15 x 300
2.5 x 20 x 300
2.5 x 15 x 300

3.0 x 10 x 300
2.5 x 15 x 300
2.5 x 20 x 300
2.5 x 25 x 300

2.5 x 20 x 300

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

2.5 x 15 x 300
2.5 x 20 x 300
2.5 x 25 x 300
2.5 x 30 x 300

3.0 x 10 x 300

2.22
1.67
2.22

2.22
1.67

3.33

1.33

1.67

จำนวน
แผน/ตร.ม.

น้ำหนัก
(กก./แผน)

2.22
1.67
1.33
1.11

3.33

17.75
23.67
17.75

14.19
17.75
23.67
29.60

2.5 x 30 x 300 1.1135.52
23.67

17.75
23.67
29.60
35.52

14.19

สีเทาโมเดิรน 2.5 x 15 x 300 2.2216.93 ดับเบิ้ล หนา4 นิ้ว

เซาะ 2 รอง

เซาะ 3 รอง

2.5 x 30 x 300

2.5 x 30 x 300

2.5 x 30 x 300

2.5 x 20 x 300

เซาะ 1 รอง

2.5 x 20 x 300

จำนวน
แผน/ตร.ม.

1.11

1.11

1.11

1.67
1.67

35.45

35.41

35.37

22.81
23.61

รุน สี

สีีรองพื้นขาวมะลิ

สีีรองพื้นขาวมะลิ
สีีบีช 

ลาย

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยน

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

สีน้ำตาล
เมอรโบ

ลายชัยพฤกษ

สีรองพ้ืน
ขาวมะลิิ

ลายชัยพฤกษ

สีโอคแดง
ชายนไลท

ลายชัยพฤกษ

สีแดง
เบอรร่ี

ลายเส้ียน

สีรองพ้ืน
ขาวมะลิ

ลายเส้ียน

สีเทา
โมเดิรน

ลายเส้ียน

สีน้ำตาลเมอรโบ ลายชัยพฤกษ

สีโอคแดง ชายนไลท ลายชัยพฤกษ

สีเทาโมเดิรน ลายเส้ียน

สีแดงเบอรริ่ี ลายเส้ียน

สีรองพ้ืน
ขาวมะลิ

ลายเส้ียน

สีรองพ้ืน
ขาวมะลิิ

ลายชัยพฤกษ

สีบีช
ลายเส้ียน

น้ำหนัก
(กก./แผน)



ใหม ไมพื้น เฌอรา คัลเลอรทรู จะมีความสวย ทน ปองกันรอยขีดขวนไดดีขึ้น 
เมื่อใชควบคูกับสีเคลือบกันรอย SHERA Top Guard (TG-0000)

คุณสมบัติพิเศษ
•  สีสำเร็จพรอมติดตั้ง
•  สวยเหมือนไมธรรมชาติ

นวัตกรรมการผลิตไมเฌอราพัฒนาข้ึนไปอีกข้ึน ดวยการผสานเม็ดสีเขาในเน้ือไม เกิดเปน 
ไมพ้ืน เฌอรา คัลเลอรทรู สีในเน้ือ ซ่ึงมาพรอมขอดีในเร่ืองความทนทานตอการขูดขีด 
แมจะเกิดรอยเทาไหร สีไมก็ยังคงสวยงดงามเชนเดิมตลอดไป จึงเปนมิตรกับคนรักบาน

ไมพื้นสวย ไมตองเก็บหัวสกรููดวย
วิธีการติดตั้งไมพื้นใหม

ไมพื้น เฌอรา
คัลเลอรทรู สีในเนื้อ

*สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

*สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

คุณสมบัติฝาปดสกรู เฌอรา ปล๊ัก

ใสสารกัน UV
สีไมซีดจาง

เนื้อแข็งแรง
พิเศษ

ลายไมฝาบน 
เฌอรา ปลั๊ก

ฝาปดสกรู
เฌอรา ปลั๊ก

ใหม

1. เจาะนำ 2. ยิงสกรูดวย เฌอรา ปลั๊ก

วิธีการติดต้ังดวยฝาปดสกรู เฌอรา ปล๊ัก

ขอมูลสินคา

2.5 x 15 x 300สีทรอปคอล โอค

สีแดงเบอรรี่ สีสักทรายทอง

สีน้ำตาลเชสนัท สีทรอปคอล โอค

สีบราวน เวงเก สีน้ำตาลเมอรโบ

จำนวน
แผน/ตร.ม.

2.2217.75

รุน สี

ขอบวี 
รุนดับเบิ้ล

ขอบวี 
รุนกันลื่น

2.5 x 20 x 300
2.5 x 20 x 300สีีบราวน เวงเก

สีทรอปคอล โอค
1.67
1.67

23.61
23.61

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

ขอมูลสินคา

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ขอบวี

สีีบราวน เวงเก
2.5 x 15 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 20 x 300
2.5 x 15 x 300
2.5 x 20 x 300

2.5 x 20 x 300

สีทรอปคอล โอค

จำนวน
แผน/ตร.ม.

2.22

2.22

2.22
1.67

1.67

1.67

2.22
1.67

17.75

17.75

17.75
23.67

23.67

23.67
17.75
23.67

2.5 x 15 x 300
2.5 x 20 x 300

สีสักทรายทอง

ลายชัยพฤกษ สีน้ำตาลเชสนัท

สีลายรุน
ขนาด (ซม.)

(หนา*กวาง*ยาว)

ใหม ไมพื้น เฌอรา คัลเลอรทรู
สีในเนื้อ รุนกันลื่น

เหนือกวาอีกระดับดวยการเคลือบสารแอนตี้สลิป เพิ่มประสิทธิภาพกันลื่น จึงชวยลด
การลื่นลมแมพื้นเปยกน้ำ เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่คุณรักในทุกมุมของบาน

สวย
เหมือนไมธรรมชาติ

กันลื่น
ดวยไมโครโพลิเมอร

ปลอดภัย
ไดมาตรฐานยุโรป

สีทรอปคอล โอค

•  สีสวยถึงเนื้อใน แมมีรอยขีดขวน
•  ติดตั้งงายบนตงระยะ 40 ซม.

ลายเสี้ยน

ลาย

สีบราวน
เวงเก

ลายเส้ียน 

สีทรอปคอล
โอค

ลายเส้ียน 

สีน้ำตาล
เชสนัท

ลายชัยพฤกษ 

สีสัก
ทรายทอง
ลายเส้ียน 

สีทรอปคอล
โอค

ลายเส้ียน 

เคลือบสาร 
SHERAGRIP®

สีสักทรายทอง

สีน้ำตาล เชสนัท

สีบราวน เวงเก

น้ำหนัก
(กก./แผน)

น้ำหนัก
(กก./แผน)



*สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

ไมบัว เฌอรา 
ปกปดรองรอยตอเปนตัวจบระหวางผนังกับพื้น ดวย ไมบัว เฌอรา ดวย
ลวดลายและสีสันที่เติมใหบานไดสัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติในทุกมิติ 
มาพรอมกับคุณสมบัติความทนทาน หมดปญหาเรื่องปลวก ผุกรอน 
หรือบวมจากความชื้น นอกจากปองกันการเกิดรอยเปอนบนผนังขณะ
ทำความสะอาด ยังชวยเติมความสวยงามเรียบรอยไดอยางลงตัว

ขอมูลสินคา

ไมจบบัว

ไมบันได เฌอรา
ปลอดภัยในทุกยางกาวดวย ไมบันได เฌอรา บนพื้นผิวสวยงามเหมือน
ไมจริง พรอมความหนามากท่ีสุดถึง 3.5 ซม. นวัตกรรมการทำความหนา
ท ี ่เฌอราทำไดเปนรายแรก จึงสามารถรองรับการลงน้ำหนักเทาและ
แรงกระแทกไดดี ความแข็งแกรงและสวยงามดุจไมจริงเชนนี้ มาพรอม
ความสะดวกในการติดตั้งไดอยางแข็งแรง ติดตั้งไดทั้งบนโครงสราง
แมบันไดเหล็กและแมบันไดคอนกรีต เลือกสรรไดตามงานดีไซนอยางที่
ใจตองการ

ขอมูลสินคา

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยนตรง

ผิวเรียบ

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

2.5 x 25 x 120
2.5 x 30 x 120
3.5 x 25 x 120
3.5 x 27 x 120

3.5 x 27 x 120

1.6 x 15 x 120
1.6 x 20 x 120

3.5 x 30 x 120

3.5 x 30 x 120

11.82
14.19
16.56

17.89

4.48
5.97

17.89
19.88

19.88

2.5 x 25 x 120 11.82

สีธรรมชาติ

ใหม

สีธรรมชาติ

หมายเหตุ :  **สินคาส่ังผลิต
                    ไมบันได เฌอรา ลูกต้ังมีเฉพาะผิวเรียบ

การติดตั้งไมบัวตามขั้นบันได นอกจากจะชวยเก็บความสวยงามตามขอบไมบันไดแลว ยังชวยในการสังเกต
ขอบเขตแนวขั้นบันได ชวยใหปลอดภัยตอผูอยูอาศัยในการใชงาน

รุนคลาสสิค

รุนคลาสสิค

รุนโมเดิรน

รุนโมเดิรน

สีลายรุน

ลูกนอน

สีธรรมชาติลูกนอน

ลูกตั้ง

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

2.5 x 25 x 120

1.6 x 20 x 120
1.6 x 20 x 120

2.5 x 25 x 120
11.82

5.97
5.97

11.82
สีทรอปคอล โอค
สีบราวนเวงเก
สีทรอปคอล โอค
สีบราวนเวงเก

ลูกนอน
รุนกันลื่น

ลูกตั้ง
รุนกันลื่น

ลูกตั้ง ผิวเรียบ ขอบตรง

ลูกนอน ลายเสี้ยนตรง ขอบมน

35 มม.

ไมบันได สีสำเร็จ เฌอรา 
คัลเลอรทรู รุนกันลื่น
ปลอดภัยทุกท่ีดวยผิวพิเศษการเคลือบสารแอนต้ีสลิป เพ่ิมประสิทธิภาพ
กันลื่น ลดการลื่นลมตกจากบันไดแมเทาเปยกน้ำ มั่นใจไรกังวล

สีธรรมชาติ
ลายเส้ียน

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีบราวน
เวงเก

ลายเส้ียน 

สีทรอปคอล
โอค

ลายเส้ียน 

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

ผิวเรียบ
รุนคลาสสิก
รุนโมเดิรน

รุนคลาสสิก
รุนโมเดิรน

ผิวเรียบ

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

1.2 x 10 x 300

1.2 x 10 x 100

5.33

1.83

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีลายรุน

ไมบัว

ไมจบบัว

น้ำหนัก
(กก./แผน)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

ไมบัว



ขอมูลสินคา

แผนพื้น เฌอรา บอรด

แผนพื้น เฌอรา บอรด

รุนขอบตรง
สำหรับพื้นยกระดับหรือพื้นลอย
(Elevated Floor)

66.27
79.52
88.36

รุนขอบตรง
สำหรับรองพื้นปรับระดับ
(Underlayment)

0.8 x 120 x 240
1.0 x 120 x 240
1.2 x 120 x 240
1.5 x 120 x 240
1.8 x 120 x 240
2.0 x 120 x 240

36.05
45.06
54.08

0.35

0.35

พื้นภายใน

พื้นที่ใชงาน

พื้นภายใน
และพื้นภายนอก

ขนาด (ซม.)
(หนา*กวาง*ยาว)

ยกระดับนวัตกรรมแผนพื้นไฟเบอรซีเมนต ดวย แผนพื้น เฌอรา บอรด 
ท่ีมีคุณสมบัติเหนือกวาไมอัดซีเมนตหรือไมอัดท่ัวไป ในเร่ืองความทนทาน
ตอทุกสภาวะอากาศ ทนน้ำ ทนไฟ ปลวกและแมลงไมกัดกิน รวมทั้ง
สามารถรับน้ำหนักไดมากกวา จึงเหมาะกับงานติดตั้งไดในทุกพื้นที่ของ
อาคาร ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ ดวยแผนพื้นที่ติดตั้งไดอยาง
รวดเร็ว ไมเปลืองงบงานโครงสรางเหมือนท่ีเคย และยังใชเปนแผนรองพ้ืน
ปรับระดับกอนปูวัสดุปดผิวตางๆไดอีกดวย

60x60 ซม.

18 มม.
20 มม.

15 มม.
30x40 ซม.30x30 ซม. 30x60 ซม. 40x40 ซม. 40x60 ซม.

1,700 1,300 600
1,200 900

2,200
2,400
1,600

3,000 1,600 1,600 700
1,300 900
900 600 400

1,100

ความหนาแผน เฌอรา บอรด

การรับเเรงเเบบกระจายตัว 
กก./ตร.ม ระยะหางโครงคราวพื้น สองทางโดยกำหนดคาเผื่อความปลอดภัย 2.5 เทา

ตารางการรับน้ำหนักแผนพื้น เฌอรา บอรด 
แบบโครงทางเดียว

ตารางการรับน้ำหนักแผนพื้น เฌอรา บอรด 
แบบโครงสองทาง

18 มม.
20 มม.

15 มม.
40 ซม.30 ซม. 50 ซม. 60 ซม.

1,000 600
700 400 300

1,300
1,900
1,300

2,300 800

การรับเเรงเเบบกระจายตัว 
กก./ตร.ม

ความหนาแผน เฌอรา บอรด

ระยะหางโครงคราวพื้น ทางเดียวโดยกำหนดคาเผื่อความปลอดภัย 2.5 เทา

400
500

1.) การรับแรงแบบเฉพาะจุดของแผนพ้ืน เฌอรา บอรด (Point Load) บนพ้ืนท่ี ขนาด 10 ตร.ซม.
     รับน้ำหนักไดไมเกิน150 กก. บนระยะตงไมเกิน 60 ซ.ม.
2.) หามนำไปใชงานในบริเวณพ้ืนท่ีเปยกและชุมน้ำตลอดเวลา

หมายเหตุ:

น้ำหนัก
(กก./แผน)

จำนวน
แผน/ตร.ม.

15 mm. 

18 mm. 

20 mm. 



ไมพื้น

ไมพื้นเซาะรอง

ไมพื้น
รุนดับเบิ้ล
หนา 4 นิ้ว

ไมพื้น
คัลเลอรทรู
(สีในเนื้อ)

ไมพื้น
คัลเลอรทรู
รุนกันลื่น

14.19

17.75

17.75

23.67

35.41

35.37

35.45

17.75

23.67

23.67

29.60

23.67

35.52

3.0 x 10 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 30 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 25 x 300

2.5 x 20 x 300

2.5 x 30 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 15 x 300

2.5 x 15 x 300

สีน้ำตาลเมอรโบ

สีโอคแดง ชายนไลท

สีรองพื้นขาวมะลิ

สีรองพื้นขาวมะลิ

สีน้ำตาลเชสนัท

สีทรอปคอลโอค

สีทรอปคอลโอค

สีบราวน เวงเก

สีทรอปคอล โอค

สีสักทรายทอง

สีบราวน เวงเก

สีรองพื้นขาวมะลิ

สีรองพื้นขาวมะลิ

สีบีช

สีแดงเบอรรี่

สีเทาโมเดิรน

ลายเสี้ยน

ลายชัยพฤกษ

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

ลายชัยพฤกษ

3.33

2.22

2.22

17.75 2.22

16.93 2.22

1.67

1.11

23.61 1.67

22.81 1.67

2.22

1.67

23.61 1.67

17.75 2.22

1.67

1.33

1.67

1.11

กลุมสินคา ผิว สี รุน
ขอบ/หนาตัด

จำนวน
แผน/ตร.ม.

น้ำหนัก
กก./แผน

ขนาด ซม.
(หนา*กวาง*ยาว)

ไมบัว

ไมจบบัว

แผนพื้น
เฌอรา บอรด

5.33

1.83

1.2 x 10 x 300ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

ผิวเรียบ

1.2 x 10 x 100

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

-

-

-

รุนคลาสสิค

รุนคลาสสิค

รุนโมเดิรน

รุนโมเดิรน

1.8 x 120 x 240

2.0 x 120 x 240

1.5 x 120 x 240

ขอบตรง

66.27

79.52

88.36

0.35

Appendix / ระบบพื้น

ลูกนอน
ขอบมน

ลูกนอนขอบวี

ลูกตั้งขอบตรง

ลูกนอน
ขอบมน

ลูกตั้งขอบตรง

1.6 x 15 x 120

1.6 x 20 x 120

2.5 x 25 x 120

1.6 x 20 x 120

4.48

5.97

11.82

5.97

ไมบันใด

ไมบันใด
รุนกันลื่น

16.56
17.89

3.5 x 25 x 120
3.5 x 27 x 120

3.5 x 27 x 120
3.5 x 30 x 120

17.89
19.88

-
-

2.5 x 25 x 120 11.82 -

19.883.5 x 30 x 120

สีธรรมชาติ

ผิวเรียบ

ลายชัยพฤกษ

ลายเสี้ยน

ลายเสี้ยน

-
14.192.5 x 30 x 120 -
11.822.5 x 25 x 120 -

-
-

-

-

-

-

สีทรอปคอลโอค

สีบราวน เวงเก

สีทรอปคอลโอค

สีบราวน เวงเก

รุนขอบวี

รุนขอบวี

รุนขอบวี

เซาะ 1 รอง

รุน ดับเบิ้ล

รุน ดับเบิ้ล

เซาะ 2 รอง

เซาะ 3 รอง

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

รุน
ขอบ/หนาตัด

จำนวน
แผน/ตร.ม.

น้ำหนัก
กก./แผน
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