
วงกบประตู เฌอรา
ประตู เฌอรา

เขาใจคุณ ทุกเรื่องบาน

Door Application

ระบบประตู
เฌอรา มาพรอมวงกบประตูและบานประตูไฟเบอรซีเมนตเจาแรก
ทำหนาที่เชื่อมโยงพื้นที่แตละหองภายในบานไดอยางสมบูรณ สราง
คุณภาพชีวิตของการเปด-ปดประตูท่ีเหมาะกับสมาชิกทุกวัยภายในบาน
ทั้งในเรื่องความแข็งแรงคงทน และรูปลักษณที่เหมาะกับงานดีไซนใน
ทุกสไตลของการออกแบบ จึงหมดปญหาในเรื่องการดูแลรักษาระยะ
ยาว ไมโกงตัว ไมบิดงอ เพื่อทำใหการเปด-ปดประตูทำไดสะดวก และ
แนบสนิทกับวงกบเหมาะใชงานไดทั้งประตูในบาน หองน้ำ และประตู
ภายนอก ทนตอแสงแดด ความชื้น และที่สำคัญคือปลอดจากปลวก 
มอด ปญหากวนใจของทุกบาน จึงใชงานตอเนื่องไดยาวนานตลอด
อายุการใชงาน



วงกบประตู เฌอรา
นวัตกรรมวงกบประตูจากไฟเบอรซีเมนตท่ีดึงเอาคุณสมบัติของไมเฌอรา ท่ีลูกคาเช่ือใจมาอยูใน
วงกบประตู เฌอรา ท้ังความทนทานตลอดอายุการใชงาน ทนทานท้ังกับความช้ืน แสงแดด ปลวก
และไฟ รวมทั้งไมบิดงอจึงเหมาะสมเปนวงกบที่ใชงานเปด-ปดไดอยางสนิทแนบแนน นอกจาก
คุณสมบัติและความงาม เฌอรายังมาพรอมกับความประหยัดงบประมาณและเวลาในการติดตั้ง 
ดวยการออกแบบวงกบสำเร็จขนาดมาตรฐาน เหมาะกับการติดต้ังแบบแหง จึงพรอมติดต้ังไดทันที
เสร็จภายใน 40 นาที สะดวกรวดเร็ว และแข็งแรงกวาการติดต้ังวงกบไมท่ัวไปแบบ45 องศา

วงกบประตูเฌอรา สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ดวยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน 
พรอมติดตั้งไดทันที แข็งแรงกวาการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการตอแบบ 45 องศา

ประตู เฌอรา
เติมความสวยงามของงานตกแตงใหสมบูรณแบบในทุกสวนดวย ประตู เฌอรา ประตูท่ีมาพรอม
คุณสมบัติครบครันเสมือนไมธรรมชาติ ทั้งความงามของสีสันและพื้นผิว คูกับประสิทธิภาพ
การใชงานท่ีทนทานตอแรงกระแทกการเปดปด เขาไดสนิทพอดีกับกรอบวงกบเพราะไมยืด ไมหด
ไมโกงตัว ไมผุเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ พรอมขนาดท่ีเปนมาตรฐานสากล จึงสามารถ
ติดตั้งไดทันทีโดยไมตองไส งานเสร็จเร็วดังใจ

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑจริงเปนสีรองพ้ืนขาว ซ่ึงแตกตางจากสีท่ีใชในการประกอบคำบรรยายในเอกสารน้ี

คุณสมบัติพิเศษ
•  ปลวกไมกิน 
•  ทนความชื้น ไมโกง ไมบิด
•  ใชงานไดทั้งภายในและภายนอกบาน 
•  แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกรอน

•  ติดต้ังงายดวยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
•  ขนาดไดมาตรฐาน ไมตองไส ติดตั้งไดทันที
•  ผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

G-SERIES

GP01

GP02

GP03

ขอมูลสินคา
รุน รูลูกบิด สี 70 x 200 ซม.

หนา 3.5 ซม.
80 x 200 ซม.
หนา 3.5 ซม.

90 x 200 ซม.
หนา 3.5 ซม.

GP01
GP02
GP03

ขนาด / น้ำหนัก

สีสำเร็จ
สีขาว

ขอมูลสินคา
คลาสสิค 24.07

รุน

เซาะ

ไมเซาะ

เซาะ
บังใบ/บานพับสี

ชุดวงกบ
วงกบ (ซาย)
วงกบ (ขวา)

สีธรรมชาติ

บานพับ

พรอมบานพับ 4 ชิ้น
ไมมีบานพับ

ไมมีบานพับ

ขนาด / น้ำหนัก
90 x 210 ซม.80 x 210 ซม.70 x 210 ซม.

25.0624.56
24.07 25.0624.56
23.99 24.9824.49
23.99 24.9824.49

เจาะ / ไมเจาะ
เจาะ / ไมเจาะ

31.19
31.19

34.36
34.36

37.54
37.54

เจาะ / ไมเจาะ 31.19 34.36 37.54

70, 80 และ 90 ซม.

21
0 

ซม
.

3.7 ซม.

10 ซม., 12.7 ซม.
3.5 ซม.

ขนาดหนาตัดวงกบ



บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
2426/3 อาคารมหพันธ ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Public Company Limited
2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road,
Bangkorlhaem, Bangkok 10120, Thailand

SHERA call Center : +662 289 9888    F : +66 2 289 9800   
Line ID : @SHERA  E-mail : callcenter@shera.com

สีของผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางจากสีในภาพตัวอยางเนื่องจากการพิมพ
รายละเอียดตางๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา
Version : 2020

www.SHERA.com

Line : SHERAWebsite : SHERA

Appendix / ระบบประตู

31.19

34.36

37.54

3.5 x 70 x 200

3.5 x 80 x 200

10 x 70 x 210 24.07

24.56

25.06

10 x 80 x 210

10 x 90 x 210

3.5 x 90 x 200

วงกบประตู

ประตู

ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

ผิวเรียบ สีสำเร็จสีขาว

คลาสสิค
พรอมบานพับ
วงกบซาย /

ขวา

สามารถสั่ง
แบบไมเจาะรู

ลูกบิดได

-

GP01

GP02

31.19

34.36

37.54

3.5 x 70 x 200

3.5 x 80 x 200

3.5 x 90 x 200

ผิวเรียบ สีสำเร็จสีขาว
สามารถสั่ง
แบบไมเจาะรู

ลูกบิดได
GP03
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