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มิติของกระจก
ดวยการพิมพภาพความคมชัดระดับ HD
ไวดานหลังกระจก ทำใหเกิดมิติของการ
มองผานผิวกระจกใสไปยังลวดลายท่ีพิมพ
ไวอีกดานของผิวกระจก

เลือกหมึกพิมพได 2 ระบบ 
หมึกพิมพเซรามิคสำหรับงานท่ีตองการความ
ทนทาน ผานการอบเทมเปอร
หมึกพิมพยูวี สำหรับงานท่ีตองการเนนสีสดๆ
และใชงานเฉพาะภายในอาคาร

features
Wall Covering: เหมาะสำหรับใชเปนวัสดุปดผนัง โดยสั่งผลิตไดตามขนาดพื้นที่ และสามารถ
ปรับลายกราฟกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได

Furniture Top: แทนท่ีท็อปโตะหินราคาแพงๆ ดวยลวดลายงานพิมพท่ีใหภาพคมชัดสูง สามารถ
เลือกชนิดกระจกไดตามตองการ

Kitchen Splashback: ดวยคุณสมบัติการปองกันคราบฝุน สกปรก และทำความสะอาดงาย
ของผิวกระจก จึงเหมาะสำหรับเปนผนังหองครัว สามารถใชใกลกับเตาความรอนโดยเลือกใชกระจก
เทมเปอรได (ควรมีระยะหางจากเตาประมาณ 6 นิ้ว)

Bathroom: ใชเปนผนังหองน้ำแบบรอยตอนอยที่สุด ทนความชื้นและมีความทนทานตอการ
หลุดลอกของชั้นสีไดอยางยาวนาน

applications
สามารถผลิตไดทั้งแบบกระจกฮีทสเตร็งเทน เทมเปอร
ลามิเนต อินซูเลท และกระจกเคลือบสี

ลามิเนตไดกับกระจกเงา กระจกซาติน หรือผสมผสาน
เทคโนโลยีงานพิมพรวมกับงานพนทราย

เพื่อความแสดงสีไดเที่ยงตรงที่สุด แนะนำใหใชกระจก
ใสพิเศษสำหรับงานพิมพทุกชนิด

ความหนา 3-19 มม. พิมพบนกระจกผิวเรียบทุกชนิด

ขนาดสูงสุด 2.5 X 3.6 เมตร

glass types

With the HD graphics printed in the back surface, patterns are visible through the clear glass, providing the ‘depth’ of this nice graphics
Ceramic Ink System:  Glasses are printed and ceramic inks are ‘baked’ in the tempering furnace to make the ink borne into the glass.
UV Ink System:  For the jobs requiring fresh vibrant colors and only for interior usage.  

Suitable for Wall Covering, Furniture Top, Kitchen Splashback, Bathroom, and etc. Print on various glass types; heat-strengthened, 
tempered, laminated, insulated, and painted glass
Thickness 3-19 mm., Max size 2.5 X 3.6 m.
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เมื่อ ‘หินออน’ วัสดุลวดลายจากธรรมชาติที่ใชเวลาหลอหลอมนานนับพันป ไดถูกนำมาพิมพลงบน
วัสดุผิวมันวาวอยางกระจก เราจึงไดวัสดุกระจกพื้นผิวพิมพลายหินออน ที่มีมิติของลวดลายพริ้ว
ไหวอยูภายในเนื้อกระจกใส ในขณะที่พื้นผิวภายนอกทำความสะอาดและดูแลรักษางาย เงางาม
เหมือนใหมอยูตลอดอายุการใชงาน
ลองคิดดูเลนๆวา หินออนลายสวย นำเขาจากอิตาลี ขนาด 1 X 3 เมตร เมื่อนำมาใชงานตกแตง
ภายในเต็มแผนไรรอยตอ จะมีราคาสูงลิ่วขนาดไหน แตดวยเทคโนโลยีการพิมพลายลงบนกระจก
เราสามารถจำลองรูปแบบลวดลายเหลานี้ ลงบนแผนกระจกขนาดใหญ ไรรอยตอ ใหคุณคาแหง
ความหรูหรา ในราคาที่ต่ำกวาการใชหินจริงมาก  
คอลเลคชันชุดลายหินออนนี้ เราจึงรวบรวมลวดลายกระจกลายหินและหินออน ที่พรอมพิมพลง
ภายในพื้นผิวกระจก ดวยภาพความคมชัดสูงที่ใชเทคโนโลยีการพิมพภาพดิจิตอลลงบนกระจก
ที่พัฒนาสำหรับงานกระจกโดยเฉพาะ และยังสามารถปรับรูปแบบ สี และการตอลวดลายดวยทีม
งานกราฟกระดับมืออาชีพ
เลือกรูปแบบลวดลายท่ีใช ตอบรับทุกโจทยงานตกแตงภายใน ดวยลวดลายกระจกพิมพลาย Design 
Collection ‘Marble’ แลวคุณจะประหลาดใจกับมิติใหมของวัสดุเพื่อการตกแตงที่ตอบรับทุกรูป
แบบงานดีไซนไดแลววันนี้  

Design Collection ‘Marble,’ a serie of luxirious marble textures that are readily available

to be digitally printed on glass, will trigger your creative instinct to apply this amazing

material in your projects.  With its natural unique texture printed inside the glass, what

left on the outer glass surface is vivid printed layer, with a vibrant easy-clean texture 

of glass.

This digital printing technology will replace Italian-import marble in large sheet (so that

it doesn’t have joint) with a fraction of the cost.  All patterns can be customized and 

designed by our professional graphic team.  

Just choose the pattern in this collection that suits your requirements and contact us,

we will be more than happy to prepare samples and design the glass for your projects.

And you will be amazed with what this limitless technologies can do!

luxurious textures on glass
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