
VINYL DOOR & WINDOW SYSTEM

Design & Materials for Modern Living
FRAME YOU FEELING

OUR CLIENTS

OUR HIGH RISE PROJECT

HAPSBURG CO., LTD.

บริษัท แฮพสเบอรก จำกัด
ผูผลิตและจำหนายระบบประตู หนาตาง ไวนิล

บริษัท พีซแอนดลีฟวิ่ง จำกัด

บานพักผูพิพากษา

อาคารสำนักงาน ปปช.

อาคารตรวจคนเขาเมือง

อาคารพักอาศัยศาลยุติธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บานพักขาราชการเรือนจำ

อาคารพักอาศัยตำรวจ

อาคารศูนยเยาวชน

บริษัท รอยัลเฮาส จำกัด

บริษัท โฮม ดีวีลอป จำกัด

บริษัท กินซาโฮม จำกัด

บริษัท Advance Home จำกัด

บริษัท อารตเทคโฮม จำกัด

บริษัท All House จำกัด

บริษัท ทรีดี เฮาซิง จำกัด

บริษัท คอนเวนเจอร จำกัด

บริษัท ลีอารคีเทค จำกัด

บริษัท ซื่อตรงกรุป จำกัด

โรงเรียนนานาชาติ Berkeley

มัสยิดเฮดายาดุล อิสลามบานฮอ จ.เชียงใหม

บจก. มาสเตอรคอน

บจก. หงสฟา คอนโดเทล

The Height Condominium

Airlink Residence

เดอะเบส คอนโด หาดใหญ

Chrisma Condo 

บานเลื่อนแขวนแบบเรียบผนังบานเลื่อนแขวนแบบใตคาน
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*ไดรับการรับรองจากม.เกษตร กำแพงแสน 

ผานการทดสอบมาตรฐานตึกสูง
ทั้งเรื่องแรงลม และการแอนตัว*

เสริมแรงดวยเหล็กกันสนิมคุณภาพสูง

ติดตั้งกระจกจากดานในอาคาร

ประกอบเสร็จพรอมติดตั้งจากโรงงาน ใชเวลาติดตั้งเพียง 1 วัน 

มีความแข็งแรงคงทนดวยเหล็กที่เสริมใน box profile

ไมตองดูแล ไมเกิดสนิม และสีไมซีดเหลือง 

หมดปญหาเรื่องประกายไฟที่หนางาน

ไรรอยสกรู เรียบรอย สวยงาม 

เหมาะสำหรับคอนโด อาคารสูง ที่ตองการใสประตูภายในหอง
เชน หองน้ำ หองครัว 

ไมจำเปนตองเก็บผนังใหเรียบรอย สามารถนำตัววงกบ
L Shape ครอบปดพรอมติดตั้ง

ตัววงกบสามารถใชงานกับประตูอื่นๆ ไดหลากหลาย 

ติดตั้งงาย ไรรอยสกรู เรียบรอย และสวยงาม

ผลิตภัณฑลาสุดจาก Amigo การยกระดับของบานเลื่อนแขวน ทำใหความรูสึก
ในการเปด-ปดประตูบานเลื่อนแขวนของคุณเปลี่ยนไป ดวยระบบ Soft Closing 
ใหมที่ติดตั้งอยูภายในราง

นุมนวล ไรแรงกระแทก และการสั่นคลอนของตัวบาน

วงกบทรง L Shape ปดผนัง 

มีตัวปดสกรูทำใหงานดูเรียบรอย

วงกบภายใน AMIGO

ราวระเบียง AMIGO

โรงงาน: 49 หมู9 ตำบลปาขะ อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก 26110
โทร. 037-383170-5   โทรสาร. 037-383168

สำนักงาน: 1387 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-2754744   โทรสาร. 02-2754644

บานเลื่อนแขวน Soft Closing AMIGO

WWW.AMIGO.CO.TH @amigo.thailand AMIGO UPVC Door & Window



เรามีเจาหนาที่ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การใชงานและการบำรุงรักษาประตู-
หนาตางที่ถูกตอง เพื่อความคงทน
และสวยงามของประตู-หนาตาง

เรามีทีม service ไวคอยใหบริการ
ในสวนงานที่ติดตั้งแลวเสร็จและ
สงมอบงานเรียบรอยแลว

AMIGO Window & Door System

รองรับงานติดตั้ง
กับผนัง 70 มม. ขึ้นไป

SERIES
MARK4

รองรับงานติดตั้ง
กับผนัง 100 มม. ขึ้นไป

SERIES
MARK5

รูปแบบประตู หนาตางที่หลากหลาย ตอบสนองทุกดีไซนที่มาพรอมกับฟงกชั่นการใชงาน

บานเปดเดี่ยว บานเปดคู ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/เลื่อนสลับ ประตูบานเลื่อน 4 บาน ประตูบานเฟยม ประตูบานสวิง
กระจกเปลือย

ประตูบานสวิง
กรอบบาน

ประตูบานเลื่อนแขวน หนาตาง/ประตู
เกล็ดระบายอากาศ

ชองแสงดัดโคงหนาตางบาน
เกล็ดกานโยก

ชองแสงหักมุม หนาตางบานกระทุง

บานเกล็ดระบายอากาศ AMIGO บานเฟยม AMIGO

IvorySilver Gray Dark Brown

มือจับลอย AMIGO   มือจับกุญแจ  มือจับล็อค

ใสกุญแจบานเลื่อน  ลอประตูบานเลื่อน

มือจับหนาตางบานเปด   

ตลับล็อค รับล็อคบานพับปกผีเสื้อ

Hardware

Installation & Services 

เรามีเจาหนาท่ีประจำโครงการตางๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว 
ความเรียบรอย ในดานงานติดต้ัง 
และการสงมอบงาน

เพิ่มพื้นที่ใชสอยใหบาน มีความโปรง โลงและใกลชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น 

เหมาะสำหรับทางเขาหลักของบานและอาคาร เปดชมสวนจากหองนั่งเลน

สามารถเปดออกไดกวางกวาประตูแบบอื่นๆ

มีความแข็งแรง ทนทาน เปด-ปดงาย
   

ออกแบบใหสามารถใชงานไดทั้งประตู-หนาตาง บานเปด 
หรือ บานเลื่อน หรือ จะเปนชองลมระบายอากาศ

เหมาะกับหองที่ตองการใหอากาศถายเทไดตลอดเวลา
ชองเกล็ดจะเหมือนกันทั้งดานนอกบานและในบาน

บานเกล็ดกานโยก AMIGO

ตัวเกล็ดกานโยกผลิตจาก uPVC คุณภาพสูง มีอายุการใชงานที่ยาวนาน

สามารถติดตั้งมุงลวดจากภายใน

รองรับกระจก 5 มม.ระบบล็อค 2 ชั้น
ปองกันการงัดแงะจากภายนอก ระบบ seal น้ำที่สามารถ

ปองกันการรั่วซึมไดดี

ฮารดแวรและอุปกรณตางๆ เราไดออกแบบและพัฒนา
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใชกับประตู-หนาตาง AMIGO 
อีกทั้งเรายังคำนึงถึงคุณภาพการใชงานและรูปลักษณ
ที่ทันสมัย สอดคลองกลมกลืนไปกับประตู-หนาตาง

“ระบบประตู-หนาตางไวนิลรูปแบบใหมที่เหนือกวาประตู-หนาตางทั่วไป 
ทั้งในดานการออกแบบและการใชงานที่กลมกลืนกับสถาปตยกรรมทุกรูปแบบ”

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ที่มีสวนประกอบของสารปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต ทนทานตอแสงแดด 
และสภาวะอากาศที่แปรปรวน

ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก หมดปญหาการผุกรอน บิด งอ การรบกวนจากปลวก และแมลงตางๆ 

เสริมความแข็งแรงของโครงสรางภายในดวยเหล็กกันสนิมคุณภาพสูง 

มีทีมวิศวกร ผูเชี่ยวชาญคอยใหคำแนะนำ และตรวจสอบกอนการติดตั้ง พรอมงานบริการหลังการขาย 

ติดตั้งกระจกจากดานในบาน สะดวกสำหรับการติดตั้งและ 
เปลี่ยนกระจกในกรณีกระจกแตก ปลอดภัยสำหรับการปองกันการงัดแงะ

กรอบบานมีการลาดเอียงชวยลดการสะสมของน้ำที่ขังอยูที่ขอบบาน 
เพื่อปองกันการเกิดคราบสกปรก

มียางระหวางวงกบกับบานติดอยูโดยรอบที่วงกบ ชวยปองกันการรั่วซึม
ของน้ำและปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก 

รองระบายน้ำฝนมีขนาดใหญ เพื่อชวยระบายน้ำออกเร็วขึ้น
และมี Cover Drain ครอบปด เพื่อความสวยงาม

สำหรับสันรางบานเลื่อน รางดานนอกบานจะต่ำกวารางดานในบาน 
รองรางน้ำเอียง เพื่อปองกันน้ำลนเขาบาน 
เพิ่มการไหลของน้ำไดดียิ่งขึ้น

ตอเติมบานเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย

ออกแบบไดตามความตองการของลูกคา

แข็งแรง ทนทาน ดวยระบบประตู-หนาตาง uPVC คุณภาพสูง   

SKYLIGHT

ระบบมุงลวด AMIGO

ระบบมุงลวดบานเปด

ระบบมุงลวดบานเลื่อน

ระบบมุงลวดพับจีบ

มุงลวดพับจีบไมบดบังทัศนียภาพ สามารถซอนเก็บ
ขณะที่ไมไดใชงานมุงลวด ไมเปลืองพื้นที่ใชสอย   

กรอบมุงลวดขนาดเล็กที่ซอนอยูภายใน
กรอบวงกบประตู-หนาตาง ทำใหกลมกลืนไปกับวงกบ

รองรับการติดตั้งมุงลวดภายในตัวประตูและ
หนาตางสำหรับกรอบบาน

ล็อคดวยระบบแมเหล็กติดแนนทนนาน 
อันเปนเอกลักษณเฉพาะของ AMIGO

กรอบบานผลิตจากวัสดุ Aluminium อบขาว 
เนื้อผามุงผลิตจาก Fiberglass

สามารถถอด ทำความสะอาดไดงาย 

มีขนาดใหญกวาบานมุงลวดอลูมิเนียมทั่วไป

อมที่สันรางมุงลวดมากกวา ทำใหเลื่อนงายไมตกราง

กรอบบานผลิตจากวัสดุ Aluminium อบขาว 
เนื้อผามุงผลิตจาก Fiberglass

สามารถถอด ทำความสะอาดไดงาย 


