
ยกระดับความสวยงาม ให�กับบ�านที่คุณรัก

ID LINE : @kansaddlite

รับ
ประกันสินค�า

ก ันสาดดีไลท�

ผลิตโดยโรงงานที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

“มั�นใจได�จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย”



ไม�มีคราบ สกปรกสะสม
ระบายน้ำดีเยี่ยม

ป�องกันรังสี UV
ได�มากกว�า 99%

ได�รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ�
อุตสาหกรรม หร�อ มอก.

ให�ความสว�าง
กระจายแสง อย�างทั�วถึง

สร�างรูปแบบที่ช�วยให�บ�าน
ดู ทันสมัย

มีให�เลือกทั�งรุ�น
ทึบแสง และ โปร�งแสง

มอก. ���-����

คุณสมบัติพ�เศษ

Ink Jet ใต�แผ�น
ต�องมี Ink jet D-LITE ใต�แผ�น

สังเกตของแท�

สติ�กเกอร�ตราม�ายูนิคอร�นบนแผ�น

กันสาด ตราดีไลท�

กันสาดไฟเบอร�กลาส
ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP)
ด�วยเคร�่องจักรทันสมัย ใช�เทคโนโลยีชั�นสูงเป�นลิขสิทธิ์
เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพ�ลไลท� ออสเตรเลีย ซ�่งก�อตั�ง
มายาวนานกว�า 50 ป� โดยได�รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ� และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย
รวมถึงได�รับมาตรฐาน มอก. จ�งเป�นตัวเลือกอันดับ 1
ของทั�งสถาปนิก ช�างติดตั�ง และเจ�าของบ�าน

รับ
ประกันสินค�า

ก ันสาดดีไลท�

ต�องมีสติ�กเกอร�สามเหลี่ยมตราม�ายูนิคอร�นบนแผ�นทุกแผ�น

D-LITE DESIGN CATALOGUE

คุณสมบัติที่เหนือกว�า

นวัตกรรมการเคลือบผิวแบบ “2 Coats System”
เคลือบผิวทั�งด�านบน และด�านล�างตามมาตรฐานออสเตรเลีย
จ�งทนทานและมีอายุการใช�งานยาวนาน  ตลอดจนผลิตภัณฑ�
ได�ผ�านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ
ทั �งจาก In-house lab และสถาบัน
ทดสอบผลิตภัณฑ�ที่น�าเช�่อถือจากภาย
นอก จ�งกล�ารับประกันคุณภาพสินค�า
ยาวนานถึง 15 ป�
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Glass Reinforced Polyester
คุณสมบัติป�องกันรังสียูว�
ได�มากกว�า 99%

Amp MAXINEX® Film

SEALEX Dx Film

ชั�นเคลือบผลิตภัณฑ�ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีไลท� เท�านั�น



ข�อมูลผลิตภัณฑ�

ลอนเร�ยบ และ ลอนเร�ยบ 2 in 1
กันสาดสไตล�โมเดิร�น

• ความยาวแผ�นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
• ความลาดเอียงไม�ต่ำกว�า 5 องศา
• ระยะแปสูงสุดไม�เกิน 100 ซม.
• น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
• รัศมีดัดโค�งต่ำสุด 4 ม.
• เช�งชายไม�เกิน 10 ซม.

ด�านบน

ฉากป�ดปลาย

D-PLUG

D-TOP

สแกน QR CODE ดูตัวอย�างผลงานติดตั�ง สแกน QR CODE ดูตัวอย�างสีผลิตภัณฑ�

1 ม.
16 มม.

อุปกรณ�ติดตั�งลิขสิทธิ์ของบร�ษัท แอมเพ�ลไลท�

D-LITE DESIGN CATALOGUE
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กว�าง 1 เมตร หนา 1.5 มม.

ความสูงลอน  16  มม.

ความสูงลอนรวมอุปกรณ�  22 มม.

จันทันตามระยะโครงสร�าง, แป 1 ม.

ด�านล�าง

ลอนเร�ยบ 2 in 1

ลอนเร�ยบ

สีฟ�าคราม
40%DT1 Opal Blue แสง

ส�องผ�าน

สีเทาดำ สีฟ�าคราม
 54%DG2 Opal Blue แสง

ส�องผ�าน

สีเทาดำ
 0%DG5 Dark Grey แสง

ส�องผ�าน

สีเทาอัลลอยด� สีเทาโมเดิร�น
 25%DG7 Modern Grey แสง

ส�องผ�าน

• สีอาจแตกต�างจากผลิตภัณฑ�จร�งเนื่องจากระบบการพ�มพ�

สีชา

รุ�นโปร�งแสง

New
Color

ได� 2 จ�าย 1 ติดกันสาดได�ฝ�า ฟรี!

10%DT2 Bronze แสง
ส�องผ�าน 0%DT4 Alloy Grey แสง

ส�องผ�าน

0%DT3 Dark Grey แสง
ส�องผ�าน

รุ�นโปร�งแสงรุ�นทึบแสง รุ�นทึบแสง



สแกน QR CODE ดูตัวอย�างผลงานติดตั�ง สแกน QR CODE ดูตัวอย�างสีผลิตภัณฑ�

D-LITE DESIGN CATALOGUE
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ข�อมูลผลิตภัณฑ�

• ความยาวแผ�นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
• ความลาดเอียงไม�ต่ำกว�า 5 องศา
• ระยะแปสูงสุดไม�เกิน 75 ซม.
• น้ำหนัก 1,800 กรัม/ตร.ม.
• รัศมีดัดโค�งต่ำสุด 1 ม.
• เช�งชายไม�เกิน 10 ซม.

กว�าง 1 เมตร หนา 1.2 มม.

ความสูงลอน  9  มม.

ความสูงลอนรวมอุปกรณ� 11 มม.

จันทันตามระยะโครงสร�าง, แป 75 ซม.

9 มม.

1 ม.

ลอนคลื่น
กันสาดดีไซน�ยอดนิยม

 

 

รุ�นทึบแสง รุ�นโปร�งแสง

อุปกรณ�ติดตั�งลิขสิทธิ์ของบร�ษัท แอมเพ�ลไลท�ฯ

D-CAP

สีขาวเมฆ
54 %D3

End-Strip

Opal

สีฟ�าทะเล
13 %D2 Sea Blue

สีเข�ยวหยก
54 %แสง

ส�องผ�าน
แสง

ส�องผ�าน

แสง
ส�องผ�าน

สีเทาดำ
0 %D9 Dark Grey แสง

ส�องผ�าน

แสง
ส�องผ�าน

แสง
ส�องผ�าน

D5 Pearl Green

สีเข�ยวมรกต
45 %D1 Crystal Green

สีชา
20 %D4 Bronze แสง

ส�องผ�าน

สีเทาอัลลอยด�
0 %D8 Alloy Grey

• สีอาจแตกต�างจากผลิตภัณฑ�จร�งเนื่องจากระบบการพ�มพ�

รุ�นโปร�งแสง รุ�นทึบแสง
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สแกน QR Code ชมการติดตั�งกันสาดตราดีไลท�ลอนคลื่น 

เพ�่อความสวยงาม
ระยะจันทันควรตรง

กับแนวสันลอน

ยิงด�วยสกรู 

D-TOP ตัวป�ดครอบสันลอน 

อะลูมิเนียมฉาก สำหรับป�ดปลายแผ�น
และ D-PLUG ลิขสิทธิ์ของ

บ. แอมเพ�ลไลท�

ระ
ยะ

แป
สูง

สุด
 1

 ม
.

1 
ม.

D-PLUG

50 ซม.

50 ซม.

การติดตั�งกันสาดตราดีไลท�
ลอนเร�ยบ และ ลอนเร�ยบ 2 in 1 

ชนิดของ
กันสาด

กันสาดตราดีไลท� กันสาดเลียนแบบ กันสาดโพลีคาร�บอเนต กันสาดไวนิล

รับประกัน 15 ป� มีใบรับประกัน 15 ป� ไม�มีใบรับประกัน ไม�ระบุ ไม�ระบุ

การขยายตัว
จากความร�อน ขยายตัวต่ำ ขยายตัวต่ำ ขยายตัวสูง รั�วง�าย ขยายตัวสูง รั�วง�าย

วัสดุ ไฟเบอร�กลาส โพลีคาร�บอเนตไฟเบอร�กลาส ไวนิล

แสงส�องผ�าน กระจายแสงสม่ำเสมอ กระจายไม�สม่ำเสมอ ไม�กระจายแสง มีการถ�ายสี แสงไม�ผ�าน

กันความร�อน
มีรุ�นทึบแสงป�องกันความร�อน

ได�ดีเยี่ยม กันความร�อนได�น�อย กันความร�อนได�น�อย กันความร�อนได�

การเคลือบผิว เคลือบฟ�ล�มด�านบน-ล�าง เคลือบฟ�ล�มด�านบน ไม�มี ไม�มี

อุปกรณ�ติดตั�ง มีชุดอุปกรณ�ติดตั�ง
มาตรฐาน ใช�งานง�าย ไม�รั�ว ไม�มี มีแต�ไม�ได�มาตรฐาน ไม�มี

สี

สีหลากหลาย
(มีทั�งรุ�นทึบแสง-โปร�งแสง)
    รุ�นลอนเร�ยบ 2 in 1

- ด�านบนเลือกสีได�
- ด�านล�างสีขาวได�ฝ�าในตัว

สีหลากหลาย
(มีเฉพาะรุ�นโปร�งแสง)

สีหลากหลาย
(มีเฉพาะรุ�นโปร�งแสง)

สีขาวเท�านั�น
(มีเฉพาะรุ�นทึบแสง)

มาตรฐานผลิตภัณฑ� Australian Standard / มอก. ไม�ระบุ ไม�ระบุ ไม�ระบุ

เปร�ยบเทียบข�อมูลกันสาด
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กันสาดตราดีไลท�
ผลงานการติดตั�ง

บน ล�าง บน ล�าง

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ
กันสาดหน�าร�านกาแฟ

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ
กันสาดหลังบ�าน / พ�้นที่ซักล�าง

ลอนเร�ยบ 2 in 1
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ 2 in 1
โรงจอดรถหน�าบ�าน



D-LITE DESIGN CATALOGUE
7

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�านและกันสาดข�างบ�าน

ลอนเร�ยบ
อาคารศูนย�การเร�ยนรู�เมืองไทยประกันช�ว�ต

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนเร�ยบ
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนคลื่น
มุมพักผ�อนสวนหลังบ�าน

ลอนคลื่น
กันสาดหลังบ�าน / พ�้นที่ซักล�าง

ลอนคลื่น
กันสาดหน�าร�านกาแฟ

ลอนคลื่น
โรงจอดรถหน�าบ�าน

ลอนคลื่น
กันสาดหลังบ�าน / พ�้นที่ซักล�าง

ลอนคลื่น
กันสาดทางเดิน

กันสาดตราดีไลท�
ผลงานการติดตั�ง



บร�ษัท แอมเพ�ลไลท� เว�ลด� จำกัด
88 ม.3 ซ.กิ�งแก�ว 20/1 ถนนกิ�งแก�ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.      
โทรสาร 

: 02-312-4300
: 02-312-4949

: marketing@ampelite.co.th
: www.d-lite.co.th
 : www.facebook.com/kansaddlite
: @kansaddlite

E-Mail
Website
Facebook
Line ID

ไม�รั�ว ไม�ร�อน สะท�อนยูว� มีมาตรฐาน

Promotion : โปรโมชั�นพ�เศษ เพ�ยงสแกน QR Code

©
 copyright, 082022 The data in this publication supersedes previous issue.
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