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AB & TALK ABOUT อลูมิเนียม คืออะไร..?
ปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้าน อาคาร หรือคอนโด ใช้งบ
ในการก่ อ สร้ า งในส่ ว นของประตู ห น้ า ต่ า งไม่ ต่ำ �
กว่า 10 % ของพื้นที่ ซึ่งมากกว่าสุขภัณฑ์
หรือเฟอร์นิเจอร์ ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน
ได้อีกด้วย หากมองในมุมกว้างจะเห็นได้ว่ามี
ความสำ�คัญกับองค์ประกอบในการก่อสร้างตึก
อาคารมากแค่ไหน ทั้งผู้อยู่อาศัยและสถาปนิก
ต่างให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ AB&W
โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากประเทศออสเตรเลียเพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า
ในฉบั บ นี ้ ทาง AB&W จึ ง ขออธิบายในเรื่อง
ของอลูมิเนียม และขอแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่
เหมาะสำ�หรับผู้พักอาศัยที่ต้องการบรรยากาศ
ความเป็นธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของ AB&W โดยเรากล้ายืนยันว่าเป็นเจ้าแรกที่
ผลิตและจัดจำ�หน่ายบานเกล็ดรูปแบบใหม่
สำ�หรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายทั้งราย
ปัจจุบันและรายใหม่ ทาง AB&W ได้จัดกิจกรรม
สัมมนา Training System Windows &
Doors ครั้งที่ 1 งานนี้ไม่อยากให้พลาด เพราะ
เป็นงานที่ทั้งตัวแทนจำ�หน่ายและสถาปนิกมารวม
ตัวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อไปสุดท้ายนี้... ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสากล
โลกคุ้มครองท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ทั้งกายสุขทั้งใจ ให้การงาน การค้าเจริญรุ ่ ง เรื อ ง
มีโชคมี ล าภ มั ่ ง คั ่ ง ร่ ำ � รวยตลอดปี 2557 นี้
สวัสดีปีใหม่ครับ...
บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อลูมิเนียม ซิสเต็ม จำ�กัด
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายระบบประตูหน้าต่าง

ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการใช้อลูมิเนียมทดแทน
สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น และมีความสำ�คัญในเศรษฐกิจ
โลกทุกด้าน โดยเฉพาะด้านงานอุตสาหกรรม...

- ระบายความร้อนได้ดี สังเกตได้จากการใช้วัสดุอลูมิ
เนียมกับชิ้นงานที่ต้องทนความร้อน
- มีสีให้เลือกมากมายเหมาะแก่งานออกแบบ ให้ลงตัวกับ
งานของคุณได้ง่ายดาย
- การรีดขึ้นรูปร่าง เป็นหน้าตัดต่างๆได้หลากหลาย ทำ�ให้
การนำ�มาประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างไร้ขีดจำ�กัดและสามารถ
ออกแบบหน้าตัดที่เหมาะสมกับการกันน้ำ� ได้ดีกว่าวงกบ
และ บานหน้าต่างที่เป็นไม้ หรือเหล็ก
- โครงสร้างมีความแข็งแรงในตัวของมันเอง จึงไม่มี
ความจำ�เป็นที่จะต้องเสริม โครงเหล็กไว้ภายในเหมือน
UPVC ทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบา
- ปัจจุบันอลูมิเนียมคุณภาพสูงๆ ได้มีการพัฒนาเรื่อง
ระบบกันน้ำ� ทำ�ให้สามารถกันน้ำ�ได้ดี ต่างจากอลูมิเนียม
ท้องตลาดทั่วไป
- ระบบล๊อค มือจับต่างๆ (Hardware) ของงาน
อลูมิเนียมคุณภาพสูง ก็ ม ี ก ารพั ฒ นาให้ ม ี ร ู ป แบบ
ที ่ ห ลากหลาย สวยงาม มีระบบล๊อคหลายจุด(Multi
point lock system) มีความทนทาน ซึ่งยากต่อการ
งัดแงะ
- ไม่ผุกร่อน บวม หรือ เปลี่ยนรูป ไม่ทำ�ให้เกิดสนิมจึง
ทำ�ให้คุณเช็ด ถู ล้าง ได้ง่ายไม่เกิด

--โลหะเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในทุ ก วงการ
เนื่องจากมีจุดเด่นคือความแข็งแกร่งและสามารถหาได้ง่าย
แล้วทำ�ไมต้องเป็นอลูมิเนียม อลูมิเนียมเป็นโลหะที่ใช้กัน
อย่างมากมายเป็นโลหะอันดับสองของโลก เนื่องจากมีจุด
เด่นด้าน อลูมิเนียมจะเบากว่าเหล็กถึง 3 เท่า ทำ�ให้ค่าใช้จ่าย
ในด้านการดูแลและขนส่งอลูมิเนียมนั้นถูกกว่าโลหะอื่นๆ
--อลูมิเนียมนั้นแข็งแกร่ง และสามารถใช้งานได้กับงาน
เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะงานอุณหภูมิต่ำ�ๆ เพราะอลูมิเนียมยิ่งเย็นโครงสร้างทางโลหะยิ่งแข็ง อลูมิเนียมนั้น
ไม่เป็นสนิมและมีความทนทานสูง เพราะว่าอลูมิเนียมจะมี
oxide file คอยเคลือบตัวของอลูมเิ นียมเองอยูแ่ ล้ว และซง่ึ
อลูมเิ นียมสามารถเสริมความแกร่งของตัวเองด้วย Anodizing ได้ อลูมิเนียมเนี่ยวนำ�ความร้อนได้ดีและไม่มีความ
สามารถของแม่เหล็ก เหมาะสำ�หรับการงานที่ต้องการ
การแลกเปลี่ยนความร้อน อลูมิเนียมขึ้นรูปง่าย และ
recycle ได้ง่าย ทำ�ให้อลูมิเนียมเหมาะกับงานโครงสร้าง
ต่างๆ แม้ว่าไม่ต้องใช้แล้ว ยังสามารถนำ�ไปใช้ที่อื่นแทนได้
ทนต่อการกัดกร่อนแม้จะต้องตากแดดตากฝน และด้วย อลูมิเนียมทำ�ได้กี่สี
เหตุนี้เองอลูมเิ นียมจึงเป็นสิ่งที่นิยมในการมาใช้ประดับและ - Powder Coating ได้ทุกสี
ตกแต่งบางส่วนของบ้านเช่น ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
- Anodizing ขาว , แชมเปญ , ชา , ดำ�
- สี PVDF
ทำ�ไมเราเลือกอลูมิเนียม
- ลายไม้
- เป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ทดแทนไม้ เหล็ก และ
พลาสติก ได้เป็นอย่างดี
- ไม่ทำ�ให้เกิดสนิม ทนฝนและแดด
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35 Cambridge Street
Coorparoo QLD 4151
ABN 24 081 897 823
Telephone:+61 7 3847 0500
1800 777 758 (from within Australia)
Facsimile: +61 7 3397 8643
Email: sales@breezway.com.au
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WINDOWS & DOORS
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• Blade widths are 102mm and 152mm.

• 102mm and 152mm blade holders accept 6mm glass and aluminium.

• Glass length should be as per the relevant glass and wind loading Standard. Guidelines

available from your local distributor.
เมื่อเร็areวๆนี
้ ทางบริษัท AB&W ได้นำ�เข้าและจัด อากาศภายในอาคารบ้านได้อย่างดี เพื่อสร้างความ
• Toughened glass may be required in high wind areas or areas with high risk of human
จำ�หน่าimpact.
ยระบบประตูหน้าต่างบานเกล็ดจากประเทศ สมดุลระหว่างธรรมชาติกับผู้พักอาศัยอย่างลงตัว
•
Blade
jamb - 48mm.
ออสเตรเลียlength
โดยถือ=เป็jamb
นเจ้าtoแรกของประเทศไทยที
่ ด้วยองศาเปิดบานเกล็ดถึง 90ํ องศา ช่วยให้ภายใน
• For gallery height only (excluding Weatherstrip), subtract 5mm.
จำ�หน่ายบานเกล็ดในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บานเปิด ตัวอาคาร โปร่งโล่ง ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ แม้ใน
บานเลื่อน บานเฟี้ยม ซึ่งกำ�ลังได้รับความนิยมในต่าง วันที่ฝนตก บานเกล็ด สามารถปรับระดับได้ และปิด
ประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคที่อยู่ติดทะเล เพราะวัสดุที่ สนิท ทำ�ให้วางใจเรื่องน้ำ�เข้าสู่ตัวบ้าน
เราเลือกใช้เป็นอลูมเิ นียมซึง่ ทนต่อการกัดกร่อนของ ระบบบานเกล็ด AB&W โดดเด่นเรื่องดีไซน์ที่เหมาะ
กรดเกลือ แรงลมจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนระบาย กับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร โดย
เมื่อบานเกล็ดปิดสนิท จะป้องกันการรั่วไหลของ
อากาศด้วยระบบ Air leakage และป้องกันการงัด
แงะจากภายนอกด้วยระบบ Snap Lock ปิดสนิท
และ Lock ได้แน่นกว่า ออกแบบได้มาตรฐานของ
ออสเตรเลีย ผ่านการทดสอบมาตรฐาน AS 2047
- 1999 Window in building
ให้ระบบบานเกล็ดของ AB&W เป็นหนึ่งในทาง
เลือกเพื่อให้ทุกพื้นที่ เป็นที่พิเศษสำ�หรับคุณ

TRAINING SYSTEM ALUMINIUM

Your Breezway Louvre Window Distributor:

Proud Member

® , Altair® ,
Copyright and trademarks (Breezway
Palmair® , Powerlouvre® ) are owned by the
Breezway Group of Companies March 2012.

เนื่องจากมีผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของทาง AB&W เป็นอย่างมาก และไว้ใจให้เราเป็นศูนย์กลางด้านประตูหน้าต่าง ด้วยโอกาสนี้ บริษัท AB&W
ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าวและเป็นปัจจัยการส่งเสริมให้กับตัวแทนจำ�หน่ายของบริษัทเพื่อจะได้มีความรู้ใน 3 ส่วน ทั้งความรู้ในด้าน
กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ ด้านการประเมินราคา และด้านประกอบการติดตั้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักใหญ่ที่สำ�คัญสำ�หรับงานระบบประตูหน้าต่าง
Aluminium ทั้งนี้จึงได้เกิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับตัวแทนจำ�หน่ายและผู้สนใจในการลงทุนทุกๆท่านได้พัฒนา
และมีความรู้มากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อ Training System Windows & Doors ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเร็วๆนี้...




FOM ISOS ALUMINIUM COPY ROUTER
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- Spindle with double rotation speed 6000rpm & 12,000rpm
บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อลูมิเนียม ซิสเต็ม จำ�กัด เลขที่ 89/20 โครงการ เจ.เอส.พี.เพลส- Possibility
4 ถ.กัofลmachining
ปพฤกษ์
แขวงบางบอน
เขตบางบอน
กรุงเทพฯBLITZ
10150ALVA 500M DOUBLE HEAD SAWING MACHINE WITH Ø 500 mm
with copying
jigs or mechanical
stops
- Highly duty spindle

ts Reserved.

 

uminium System. Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Training Program
- สุดยอดนักขายระบบประตูหน้าต่าง
เริ่มต้นด้วยการแนะนำ�ให้ความรู้เบื้องต้น ผู้ประกอบการควรทราบในส่วนของ
สินค้า ทั้งจุดขาย System และเครื่องจักร ด้านการบริหารบริการ การตลาด
ตลอดจนถึงงบการลงทุนและระยะคืนทุนต่างๆ
- ทำ�ความรู้จักกับระบบ Software
อธิบายในส่วนของระบบ เรื่องการป้อนข้อมูล การเลือก Hardware การดูแล
เปอร์เซ็นการผลิต การสั่งอลูมิเนียม การเสนอราคา การจัดทำ� price list
ทั้งนี้เพื่อการทำ�งานที่ง่ายขึ้น
- การประกอบติดตั้งจากคู่มือ
สิ่งสำ�คัญที่จะต้องเรียนรู้ให้เกิดความชำ�นาญ ควรทราบเรื่องการประกอบติด
ตั้งแบบเจาะลึก ทาง AB&W จึงขออธิบายในเรื่องการประกอบติดตั้งทุก
ผลิตภัณฑ์และการวัดหน้างานที่ถูกต้อง

