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AB & TALK ABOUT เตรียมบ้านรับหน้าหนาว....

เข้าสูช่ ว่ งปลายปีหลายคนคงวางแผน
เที่ยวปีใหม่กันแล้ว อากาศหนาวเย็นก็กำ�ลังจะ
มาถึง แต่ด้วยความแปรปรวนของภูมิอากาศ
จึ ง ทำ � ให้ บ างปี ห นาวเป็ น พิ เ ศษหรื อ ช่ ว งเวลา
เที่ยงอากาศจะร้อน เพราะประเทศไทยจะมีภูมิ
อากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19
ถึง 38 องศาเซลเซียสโดยประมาณ จากสถิติ
พบว่าอากาศที่หนาวที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่
-4 องศาฯ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ ดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในปีนี้ก็คงต้อง
ลุ้นกันต่อไป ร้อนมาทั้งปีแล้ว ขออากาศหนาวๆ
ให้ประหยัดแอร์ในบ้านคงจะดีไม่น้อย แต่ถ้า
เกิดลมมรสุมฤดูหนาวพัดปกคลุมอย่างรุนแรง
ส่วนนี้เริ่มนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ว หรือตัวอย่างเช่น
ปีที่แล้วเกิดพายุลูกเห็บตกที่จังหวัดเชียงราย
หลังหมดหนาวย่างเข้าฤดูร้อน
เพื่อความอบอุ่นทั้งกายและใจของ
ตัวคุณเองและครอบครัว รวมไปถึงตัวอาคาร
บ้านเรือนที่สูงๆ ดังคำ�ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว อยาก
ให้ ล องหั น มาตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งความแข็ ง แรง
ของประตู ห น้ า ต่ า งที่ ค อยปกป้ อ งคุ ณ ในทุ ก
สภาพอากาศ เพื่อความแข็งแรงทนทาน โดย
ไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เลือกสิ่งที่ดีที่สุด...
อุ่นใจตลอดอายุการใช้งาน

บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อินโนเวชั่น จำ�กัด
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายระบบประตูหน้าต่าง

หลายคนอาจจะคิดว่าหน้าหนาวเป็นฤดูทช่ี ลิ ทีส่ ดุ ไม่นา่ จะมีความเสีย่ งเกิดความเสียหายขึน้ กับบ้าน แต่
ลืมไปหรือเปล่า!!! ว่าฤดูหนาวก็พดั พาลมหนาวแรง ๆ เข้ามาเหมือนกัน อีกทัง้ ปีไหนทีล่ มหนาวพัดแรง
ก็สามารถเพิ่มความเหน็บหนาวให้บ้านและทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ฉะนั้นก่อนจะ
ขยับเข้าฤดูหนาวอย่างจริงจัง เราก็ควรเตรียมบ้านให้พร้อมเพือ่ ให้สลู้ มหนาวได้อย่างสบาย ๆ

ลมฤดูหนาว หรือลมมรสุมฤดูหนาวจะ
พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะ
เกิดในช่วงประมาณ พ.ย. - ก.พ. การตั้งประตูบ้าน
ในทิศทางลมให้เหมาะสมเพื่อให้อากาศถ่ายเทเป็นสิ่งที่
หลายบ้านให้ความสนใจ แต่ในหน้าหนาว ลมฤดูหนาว
จะมีความแรงมากขึ้น หรือแม้แต่หน้าฝนที่มีพายุมรสุม
เข้าปกคลุมพื้นที่ก็ตาม  สิ่งที่ปกป้องตัวบ้านนอกจาก
กำ�แพงก็คือประตูหน้าต่างที่ใช้กระจกเป็นวัสดุ หาก
ต้องเผชิญหรือปะทะกับแรงลมอาจเกิดการกระพือ
หรือแตกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตึกสูง ดังนั้นควร

เลื อ กประตู ห น้ า ต่ า งที่ ผ่ า นมาตรฐานเรื่ อ งการ
ต้านทานแรงลม ในส่วนนี้จะเป็นการรับประกันว่าบ้าน
ของคุณจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดพายุลมแรง
บริเวณหน้าต่าง กำ�แพง ช่องประตูของ
บ้านที่มีรอยรั่วหรือช่องโหว่ให้เห็น ควรจะรีบหา
อุปกรณ์มายาแนวให้ปิดสนิทเพื่อป้องกันลมหนาว
ยามค่ำ�คืนพัดเข้ามาในบ้าน เพราะถึงแม้ว่าความหนาว
จะไม่จี๊ดไปถึงขั้วหัวใจ แต่ก็อย่าลืมว่า ยามค่ำ�คืนอาจ
จะมีแมลงต่าง ๆ บินเข้ามาหลบความหนาวในบ้านเราได้
นอกจากจะต้ อ งตรวจสอบจุ ด ชำ � รุ ด ที่
หน้าต่าง ประตู กำ�แพงบ้านแล้ว บนพื้นบ้าน และพื้น
ถนนทางเข้าบ้านก็ต้องใส่ใจด้วย เนื่องจากหากปล่อย
ให้น้ำ�ค้างซึมแทรกเข้าไปในรอยแยกเหล่านั้น จะยิ่งทำ�ให้
รอยแยกขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นจุดชำ�รุด
ที่ใหญ่โตในที่สุด ดังนั้นเราก็ควรหาอะไรมาถมอุด
รอยรั่วนี้โดยไว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีเตรียมความพร้อมบ้านในช่วงหน้าหนาว ที่แม้อากาศจะหนาวมากหรือน้อย ก็
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อน เพราะอย่างน้อย ๆ หากความเสียหายจากอากาศเย็น ๆ จะเกิด
ขึ้นกับบ้าน ก็คงจะกระทบทั้งบ้านและคนที่อยู่อาศัยเพียงน้อยนิดเท่านั้น
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เกรดอลูมิเนียมที่เหมาะสมกับงานประตูหน้าต่าง...

อลูมิเนียมเป็นโลหะมันวาวและอ่อนดัดง่ายมีคุณสมบัติเด่นคือต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
แข็งแรงและมีน้ำ�หนักเบา ชิ้นส่วนโครงสร้างที่ผลิตจากอลูมิเนียมสำ�คัญต่ออุตสาหกรรม
อากาศยาน และสำ�คัญในด้านอื่นๆ ของการขนส่งและการสร้างอาคารซึง่ ต้องการน้�ำ หนัก
เบาความทนทานและความแข็งแรง นอกจากอลูมิเนียมจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับบ้านคุณ
มากมายแล้วการเลือกเกรด อลูมิเนียม ยังส่งผลให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมีประสิทธิภาพที่
สมบูรณ์มากขึ้น
กลุ่มของอลูมิเนียม
อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.00%
ทองแดง (Copper , Cu)
แมงกานีส (Manganese , Mn)
ซิลิกอน (Silicon , Si)
แมกนีเซียม (Magnesium , Mg)
แมกนีเซียมกับซิลิกอน (Mg and Si)
สังกะสี (Zinc , Zn)
ธาตุอื่นๆ (Other Element)
ยังไม่มีใช้ (Unused Series)

1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxx
9xxx

ประโยชน์การใช้งาน
สายไฟ อลูมิเนียมฟรอยส์
ชิ้นส่วนอากาศยาน
กระป๋องน้ำ�อัดลม ล้อ ชิ้นส่วนอากาศยาน
ฝากระป๋องน้ำ�อัดลม
กรอบประตู หน้าต่าง
ชิ้นส่วนอากาศยาน

ประโยชน์ของอลูมิเนียม

- อลูมิเนียมมีน้ำ�หนักเป็น 1 ใน 3 เท่า ของเหล็ก
- ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน
- งานก่อสร้าง (ประตูหน้าต่าง รั้ว ราว รางข้าง)
- สะดวกต่อการขนส่ง ทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ

 


INNOVATION

โทร. 0-24531382 แฟกซ์. 0-24531383  www.abandw.com
บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อินโนเวชั่น จำ�กัด เลขที่ 89/20 โครงการ เจ.เอส.พี.เพลส 4 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

issue 06 / Nov 2014

AB & Newsletter

02

