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‘ผลงานท่ีเกิดจากการผุกรอนผานกาลเวลา’ กลายเปนแรงบันดาลใจใหกับดีไซนคอลเลคชันชุดน้ี 
ท่ีรวบรวมภาพลาย ‘สนิม’ ในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางสรรคเปนลวดลายบนแผนกระจก สะทอน
ภาพแหงการผุกรอนท่ีธรรมชาติรังสรรคข้ึนอยางงดงาม ตอบรับเทรนดการตกแตงภายในแบบ
วินเทจ หรืออินดัสเตรียลไดเปนอยางดี 

รูปแบบลวดลายสนิมชุดน้ี สามารถนำมาปรับแตงดัดแปลง เลือกพิมพลงบนวัสดุกระจกท่ีหลาก
หลายใหเขากับงานดีไซนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางอิสระ โดยสามารถแยกช้ันพิมพลงบนแผน
กระจกดานหลัง ชั้นกลาง หรือพิมพลายบางสวนที่ผิวภายนอกของกระจก เติมแตงพื้นที่วาง
ขนาดใหญ โดยมีรอยตอของวัสดุเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

เราหวังวาลายสนิมใน Design Collection ชุดน้ี จะสรางแรงบันดาลใจในการเลือกใชกระจก
ท่ีสวยงาม มีคุณคา และเปนสวนหน่ึงท่ีเติมเต็มงานดีไซนของทานตอไป

Design Collection, ‘Rust Series,’ is a serie of our glass design collection that was 

inspired by the natural corrosion on various materials.  Because the formation of 

‘Rust’ takes long time in uncontrollable manner, the texture becomes like a piece

of art formed by nature.

Rust e�ect looks great when printed on glass as it is a mixture of rustic touch on 

modern material like glass.  The result is a very durable glass that boosts any interiors

with extraordinary looks and feels.  Rust printed glass compliments design trends

be it ‘vintage’, ‘loft,’ or ‘industrial’ concepts.

All graphics are customizable and all glasses are custom made by Glassform with

latest glass printing technology.  We hope that this Design Collection will inspire

you to utilize this amazing material in your project and fulfill your design

requirements.
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furniture top

balustrade

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

Suitable for Wall Covering, Furniture Top, Kitchen Splashback, Bathroom, and etc.

glass door

kitchen splashback

wall covering

มิติของกระจก
ดวยการพิมพภาพความคมชัดระดับ 
HD ไวดานหลังกระจก ทำใหเกิดมิติ
ของการมองผานผิวกระจกใสไปยัง
ลวดลายท่ีพิมพไวอีกดานของผิวกระจก

features & glass types

สามารถผลิตไดทั้งแบบกระจกฮีทสเตร็งเทน เทมเปอร
ลามิเนต อินซูเลท และกระจกเคลือบสี

ลามิเนตไดกับกระจกเงา กระจกซาติน หรือผสมผสาน
เทคโนโลยีงานพิมพรวมกับงานพนทราย

เพื่อความแสดงสีไดเที่ยงตรงที่สุด แนะนำใหใชกระจก
ใสพิเศษสำหรับงานพิมพทุกชนิด

ความหนา 3-19 มม. พิมพบนกระจกผิวเรียบทุกชนิด

ขนาดสูงสุด 2.5 X 3.6 เมตร


