
หลังคากันสาดคุณภาพสูงของบร�ษัท แอมเพ�ลไลท� เว�ลด� จำกัด ผู�นำในการผลิต
และจัดจำหน�ายหลังคาไฟเบอร�กลาสทั�งชนิด โปร�งแสง และ ทึบแสง

กันสาดตราดีไลท� ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด�วยเคร�่องจักรอันทันสมัย
ใช�เทคโนโลยีชั�นสูงเป�นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพ�ลไลท�ออสเตรเลีย ซ�่งก�อตั�งมายาวนานกว�า 50 ป�

จ�งเป�นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั�งสถาปนิก ช�างติดตั�งและเจ�าของบ�าน

บ�านสวยสไตล�โมเดิร�นด�วย…

รับ
ประกันสินค�า

ก ันสาดดีไลท�ผลิตโดยโรงงานที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

“มั�นใจได�จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย”

ID LINE : @kansaddlite

ยกระดับความสวยงาม ให�กับบ�านที่คุณรัก

ด�านล�างได�ฝ�าในตัว

ด�าน
บนได�สีท่ีใช�
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สี  :  สีเข�ยวมรกต
        (Crystal Green)
LT : 45%

รหัสสินค�า : D1
สี  :  สีฟ�าทะเล
        (Sea Blue)
LT : 13%

รหัสสินค�า : D2
สี  :  สีขาวเมฆ
        (Opal)
LT : 54%

รหัสสินค�า : D3
สี  :  สีเทาอัลลอยด�
        (Alloy Grey)
LT : 0%

รหัสสินค�า : D8

สี  :  สีชา
        (Bronze)
LT : 20%

รหัสสินค�า : D4
สี  :  สีเข�ยวหยก
        (Pearl Green)
LT : 54%

รหัสสินค�า : D5
สี  :  สีส�มทอง
        (Gold Orange)
LT : 42%

รหัสสินค�า : D6
สี  :  สีเทาดำ
        (Dark Grey)
LT : 0%

รหัสสินค�า : D9

บร�ษัท แอมเพ�ลไลท� เว�ลด� จำกัด
88 ม.3 ซ.กิ�งแก�ว 20/1 ถ.กิ�งแก�ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 02-312-4300 โทรสาร : 02-312-4949 E-mail : marketing@ampelite.co.th 

หมายเหตุ :
• สีอาจมีความแตกต�างจากผลิตภัณฑ�จร�งเน่ืองจากระบบการพ�มพ� 
• LT = Light transmission (ปร�มาณแสงส�องผ�าน) 
• กรณีต�องการสีอ่ืนๆ กรุณาติดต�อเจ�าหน�าท่ีบร�ษัทฯ

Website : www.d-lite.co.th Facebook: www.facebook.com/kansaddlite

ตอบโจทย�ทุกฟ�งก�ชั�นของการใช�งานในแบบของคุณ

หลังคาหรู
คู�มุมพักผ�อน

เพ��มพ�น้ท่ีสร�างความสุข
ใหักับครอบครัว

ข�อมูลผลิตภัณฑ�

ของแท�ต�องมี

 

 

ความกว�าง

ความยาวแผ�นมาตรฐาน
ความหนา
ความสูงรวมอุปกรณ�

ความลาดเอียงไม�ต่ำกว�า

เช�งชายไม�เกิน
รัศมีดัดโค�งต่ำสุด

น้ำหนัก

 10 ซม.

องศา

1,800 กรัม/ตรม.

11
1.2

6 และ 12

1 ม.
1
5

ม. ม.
มม.
มม. ความสูงลอน

จันทันตามระยะโครงสร�าง, แป

9

75

มม.

ซม.

ลอนคลื่น
กันสาดดีไซน�ยอดนิยม

• ด�านบนต�องมีสติ�กเกอร�ตราม�าบนแผ�น

• ด�านล�างต�องมี Ink jet D-Lite ใต�แผ�น

End-Strip

D-CAP

อุปกรณ�ติดตั�งลอนคลื่น

สี  :  สีฟ�าคราม
        (Opal Blue)
LT : 40%

รหัสสินค�า : DT1
สี  :  สีชา
        (Bronze)
LT : 10%

รหัสสินค�า : DT2
สี  :  เทาดำ
        (Dark Grey)
LT : 0%

รหัสสินค�า : DT3
สี  :  สีเทาอัลลอยด�
        (Alloy Grey)
LT : 0%

รหัสสินค�า : DT4

สีขาวได�ฝ�าในตัว

in1
ได� 2 จ�าย 1 ติดกันสาดได�ฝ�า ฟรี!

ข�อมูลผลิตภัณฑ�

ความกว�าง

ความยาวแผ�นมาตรฐาน
ความหนา
ความสูงรวมอุปกรณ�

ความลาดเอียงไม�ต่ำกว�า

เช�งชายไม�เกิน
รัศมีดัดโค�งต่ำสุด

น้ำหนัก

10 ซม.

องศา

2,400 กรัม/ตรม.

22
1.5

6 และ 12

1 ม.
4
5

ม. ม.
มม.
มม. ความสูงลอน

จันทันตามระยะโครงสร�าง, แป

16

1

มม.

ม.

ลอนเร�ยบ 2 in 1
กันสาดสไตล�โมเดิร�น

D-PLUG

ฉากป�ดปลาย

D-TOP

อุปกรณ�ติดตั�งลอนเร�ยบ


