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กระจกพิมพลายไลโทน



กระจกพิมพลายไลโทน

อีกหน่ึงสไตลของลวดลายกราฟกใน Design Collection ท่ีเราภูมิใจเสนอ กับกระจกในซีรีย 
‘Gradation’ กระจกพิมพลายไลโทน ซ่ึงดีไซนชุดน้ี เหมาะสำหรับการนำไปใชงานไดในหลายรูป
แบบ ไมวาจะเปนงานกั้นผนังออฟฟซ ที่เราสามารถพิมพลายบังสวนลางของกระจกเพื่อความ
เปนสวนตัวโดยไมตองติดต้ังผามาน หรือกระจกเงาลายไลเฉด สีสันสดใส ท่ีจะสรางความต่ืนตา
ต่ืนใจใหกับผูพบเห็นไดอยางแนนอน

สำหรับลวดลายในคอลเลคชันน้ี สามารถปรับแตง เลือกสีสันไดหลากหลายตามตองการ สามารถ
ใชงานไดท้ังแบบทึบ หรือแบบก่ึงโปรงแสง และยังมิกซแอนดแมทชชนิดกระจกไดหลายประเภท 

ติดตอเราวันน้ี เพ่ือคนหาแรงบันดาลใจรูปแบบใหมในการใชกระจกเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดวย
กระจกพิมพลายในคอลเลคชัน ‘Gradation’

‘Gradation,’ digitial printed glass, is a part of our design

collections that we proudly present.  Everyone loves colors

Imagine limitless choices of colors and thousands of possibilities 

to shade them in the glass for your project.

‘Gradation’ in solid colors will be perfect fit for visual control

in the meeting room.  Or highlight your boring room with a

mirror table top with fresh gradient colors.  We will be very

excited to customise samples with colors of your choice, 

design of your own, and wait to be a part of your projects!
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How to order

1) เลือกสัดสวนพื้นที่ตองการสีทึบ (เปน %)
2) เลือกพื้นที่ที่ตองการเวนใส (เปน %)
3) ตัวอยางเชน สีทึบ 0-25% เวนใส 75-100%
    จะมีพื้นที่ไลเฉดสีในชวง 25-75%

75%

Smooth Solid Gradation
GD-01

Angle Dot Gradation
GD-03

Smooth Translucent
Gradation: GD-02

Middle Gradation
GD-05

2-Color Gradiation
GD-06

Lighting Gradiation
GD-07

3-Color Gradation
GD-08

Skylette Gradation
GD-09

4-Color Gradation
GD-10

Swirl Gradation
GD-11

Top-Bottom Gradation
GD-04
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โตะคอมฯ

Partition: ใชกั้นพื้นที่ระหวางหอง โดยจำกัดสวนของการมองเห็นเพื่อความเปน
สวนตัว เชนหองทำงาน หองประชุม ฟตเนส ฯลฯ

Shower Room: สามารถใชกระจกเทมเปอรบานเปลือยพิมพหมึกเซรามิค เพ่ือเปน
ฉากกั้นอาบน้ำที่บังสวนที่ไมตองการใหเห็นไดตามตองการ

Furniture Top: เลือกกระจกลามิเนตพิมพลายไลโทนดวยหมึกยูวี สำหรับงานท็อป
กระจกเฟอรนิเจอรสีสันสดใส เพิ่มความนาสนใจใหกับพื้นที่

applications

Opportunities are limitless... only limitation is your imagination ฉากกั้นอาบน้ำ

สามารถผลิตไดทั้งแบบกระจกฮีทสเตร็งเทน เทมเปอร ลามิเนต อินซูเลท และกระจกเคลือบสี

ลามิเนตไดกับกระจกเงา กระจกซาติน หรือผสมผสานเทคโนโลยีงานพิมพรวมกับงานพนทราย

เพื่อความแสดงสีไดเที่ยงตรงที่สุด แนะนำใหใชกระจกใสพิเศษสำหรับงานพิมพทุกชนิด

ความหนา 3-19 มม. พิมพบนกระจกผิวเรียบทุกชนิด

ขนาดสูงสุด 2.5 X 3.6 เมตร

glass types

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.

Ceramic Ink for durability, suitable
for exterior and interior

UV Ink for fresh and vivid colors,
suitable for interior

โตะทำงาน หองประชุม กระจกภายนอกราวกันตก


