
ว�นเซท นวัตกรรมสร�างสุข

Perfect Door&Window
System



บร�ษัท ว�นเซท อลูมิเนียม จำกัด ได�เกิดข�้นจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและสร�างนวัตกรรมใหม�
ให�กับระบบงานประตู-หน�าต�าง ว�นเซทได�ผสมผสานความต�องการของลูกค�ากับความโดดเด�นใน
การออกแบบที่เป�นเอกลักษณ�เฉพาะของทางว�นเซท รวมถึงการเลือกใช�วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มาเป�นองค�ประกอบในการทำประตู-หน�าต�างให�มีข�ดความสามารถในการแข�งขันที่สูงข�้น 

เรามุ�งมั่นพยายามที่จะพัฒนาสิ�งที่เราเป�นอยู�ในทุกวันนี้ให�ดียิ�งข�้น ภายใต�ความภาคภูมิใจที่ว�าเรา
ไม�ใช�แค�ผู�ผลิตอลูมิเนียม แต�เราจะเป�นผู�สร�างชิ�นงานท่ีสวยงามและมีคุณค�าให�กับงานประตู-หน�าต�าง
อลูมิเนียม เพ�่อประโยชน�และคุณค�าสูงสุดให�กับลูกค�าของเรา

เส�นทางว�นเซท



ความเป�นมา
ประสบการณ�และความชำนาญกว�า 30 ป� ด�วยเจตนารมณ�และความมุ�งมั่น
ที่ต�องการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานให�กับระบบงานประตู-หน�าต�าง 
จ�งได�พัฒนารูปแบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมที่มีความแตกต�าง
และเป�นเอกลักษณ�เฉพาะ ภายใต�ตราสินค�าว�นเซท (WINSET)
เพ�่อตอบสนองความต�องการและความพ�งพอใจสูงสุดของลูกค�า

ว�นเซท คืออะไร
ระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมอัจฉร�ยะสมบูรณ�แบบ ด�วยการนำ
ระบบ S-FAC System เข�ามาใช�ในผลิตภัณฑ�ของว�นเซท เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ความแข็งแรง ช�วยให�การเก็บงานปูน
เป�นเร�่องง�าย เร�ยบร�อยและสวยงาม ช�วยย�นระยะเวลาในการวัดหน�างาน

Perfect Door&Window
System

หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



ทำไมต�องว�นเซท

ระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมว�นเซทพัฒนาข�้นโดยมีมาตรฐานอ�ปกรณ�รองรับ
ถือเป�นนวัตกรรมใหม�สำหรับงานประตู-หน�าต�างอลูมิเนียม โดยทางบร�ษัท ว�นเซท
อลูมิเนียม จำกัด ได�ร�วมมือกับ บร�ษัท ไฮโพรเกรส จำกัด ภายใต�ตราสินค�า HI-P
และ บร�ษัท ว�บีเฮช (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต�ตราสินค�า VBH อ�ปกรณ�ประตู-
หน�าต�างจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป�นอ�ปกรณ�สำหรับงานประตู-หน�าต�าง
ที่เป�นที่ยอมรับทั่วโลก 

ได�นำเทคโนโลยีการออกแบบในระบบของยุโรป (EURO Profiles) มาประยุกต�เข�ากับ
ระบบS-FAC SYSTEM  เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพให�กับชิ�นงานในการป�องกันและแก�ป�ญหา
เร�่องลม น้ำ และเสียง ซึ่งมีเอกลักษณ�เฉพาะ ตอบโจทย�ทุกความต�องการ ทางบร�ษัท 
ว�นเซทอลูมิเนียม จำกัด ได�จดลิทธิบัตรเป�นที่เร�ยบร�อย*

ระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมว�นเซท ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพ ตาม
มาตรฐานอัลลอย 6063-T5 หร�อ 50S โดยมี ULTIMATE TENSILE ไม�น�อยกว�า 
22,000 ปอนด�/ตารางนิ�ว ตามมาตรฐาน มอก.284-2530 และได�รับมาตรฐาน
รองรับการผลิต ISO 9001:2000 ด�วยการชุบผ�ว (Natural Anodized) ที่ระดับ
ความหนา 15 ไมคอนและการอบสีที่ระดับความหนา 68 ไมคอน ด�วยระบบการ
พ�นสีที่ทันสมัยที่สุดในป�จจ�บัน (Powder Coating)

วัตถุดิบที่ว�นเซทเลือกใช�
ระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมว�นเซท เลือกใช�สีพ�นภายนอกของทางโจตัน (JOTUN)
ซึ่งอลูมิเนียมว�นเซทพ�นสีด�วยระบบพ�นสี (POWDER COATING) ที่ผ�านการตรวจสอบ
ตามมาตรฐาน โดยมีความหนาของสีที่พ�น 68 ไมคอน ทำให�สีมีความทนทานต�อการ
ข�ดข�วนได�เป�นอย�างดี รับประกันเร�่องสีที่ใช�พ�นยาวนานถึง 10 ป� ทนต�อ UV สามารถ
ตอบสนองเร�่องเฉดสีได�ตามความต�องการ (ตามเง�่อนไขการผลิตของโรงงาน)

สีที่ว�นเซทเลือกใช�

อุปกรณ�ที่ว�นเซทเลือกใช� การออกแบบของว�นเซท

ว�นเซทคำนึงถึงป�ญหาเร�่องน้ำรั่วซึมที่เกิดข�้นตามขอบงานประตู-หน�าต�าง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการเลือกใช�ยาแนวที่ขาดประสิทธิภาพและไม�เหมาะสมกับงาน เพ�่อ
ให�งานมีมาตรฐาน ว�นเซทขอแนะนำผลิตภัณฑ�ยาแนวฟอร�คอน-ดี(FORCON-D)
ซึ่งเป�นผู�เชี่ยวชาญทางด�านผลิตภัณฑ�ยาแนว ดูรายละเอียดเพ��มเติมเร�่องการ
ยาแนวได�ที่ www.forcon-d.com

ว�นเซทเห็นถึงความสำคัญต�อการรักษาสิ�งแวดล�อม และได�ตระหนักถึงสภาวะโลกร�อน
ในป�จจ�บัน จ�งได�พัฒนาระบบงานประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมที่สามารถรองรับกระจก
ฉนวนกันความร�อน (Insulated Glass) เป�นกระจก 2 ชั้น ซึ่งจะช�วยให�บ�านของท�าน
ประหยัดพลังงานและลดการทำงานของเคร�่องปรับอากาศ

การยาแนวป�องกันน้ำที่ว�นเซทแนะนำ คำนึงถึงสิ�งแวดล�อม

ว�นเซทมีศูนย�ฝ�กอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประกอบประตู-หน�าต�างว�นเซท ผู�เข�าฝ�กอบรมจะได�รับการ
ถ�ายทอดความรู�และเทคนิคต�างๆ เพ�่อยกระดับมาตรฐานการทำงานด�านประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมให�สามารถ
แข�งขันกับตลาดที่มีมาตรฐานที่สูงข�้น  

ทางว�นเซทกำหนดให�มีห�องแสดงสินค�าข�้นเพ�่อช�วยให�ผู�ใช�มั่นใจในผลิตภัณฑ� และสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�ว�นเซท  

• ภาคกลาง  
โชว�รูมว�นเซทที่ บร�ษัท ก.กิจเจร�ญอลูมิเนียมเส�น จำกัด
จ.นนทบุร� โทร.08 4639 1278, 0 2594 0592-3, 
0 2594 0090

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โชว�รูมว�นเซทที่ บร�ษัท ก.อลูมิเนียม จำกัด
จ.ศร�สะเกษ โทร. 08 1999 3708,
0 4566 1071, 0 4566 1072

• ภาคใต� 
โชว�รูมว�นเซทที่ บร�ษัท ไฮเทคกลาส จำกัด
จ.นครศร�ธรรมราช โทร. 0 7544 6459, 
0 7544 6460

• ภาคเหนือ
โชว�รูมว�นเซทที่ หจก. ไทยรุ�งกิจอลูมิเนียม
จ.เชียงใหม� โทร. 0 5341 0999

• ภาคตะวันออก 
โชว�รูมว�นเซทที่ หจก. ธมลวรรณ อลูมิเนียม-กระจก 
จ.ชลบุร� โทร. 0 3872 7222

• ภาคตะวันตก
บร�ษัท ดีดีซี อลูมิเนียม แอนด� กลาส จำกัด
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ� 
โทร 08 0587 0505, 0 3254 7422

ศูนย�ฝ�กอบรม  

ห�องแสดงสินค�าและแนะนำผลิตภัณฑ�

Door and Window
Hardware



หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น

• WS-SS / V5 SLIDING DOOR SYSTEMS
• WS-AS / OPENING / AWNING SYSTEMS
• WS-GH / GLASS HANDRAIL SYSTEMS
• WS-IS / INSECT SCREEN SYSTEMS
• WS-FD / FOLDING SYSTEMS 
• WS-SD / SWING DOOR SYSTEMS

• WS-OS / OPENING SYSTEMS 
• WS-SS / SLIDING SYSTEMS 
• WS-FW / FIXED WINDOWS SYSTEMS 
• WS-GS / HANDRAIL & GRILL SYSTEMS 
• WS-CS / CURTAIN WALL AND SKYLIGHT SYSTEMS 
• WS-LS / LOUVRE WINDOW GROUP SYSTEMS



PRODUCT DETAILS

• ระบบประตูบานเลื่อนที่พัฒนาข�้นมาเพ�่อรองรับระบบอ�ปกรณ� Multipoint Lock

 หร�ออ�ปกรณ� Digital Door Lock ผ�านการทดสอบ สามารถทำบานสูงสุด 3.50 เมตร 

 และพัฒนาเฟรมล�างรางเตี้ย กรณีที่ต�องการทำบานประตูกั้นห�องภายใน 

 ทำให�ดูไม�เกะกะสายตา และยังสามารถลดป�ญหาเร�่องการสะดุดตัวรางลงไปได�อีกด�วย

• Multipoint Lock • Digital Door Lock • Key Card

V5 SLIDING DOOR SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมประตูบานเลื่อน V5 ว�นเซทWS-SSPerfect Door&Window

System V5

15526

15695

15696

15527 15528

อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมประตูบานเลื่อน V5 ว�นเซท



• Multipoint Lock

• กรอบบานกระทุ�งคิ�วใน ว�นเซท สามารถใส�ระบบอ�ปกรณ� Multipoint Lock 

 มีความแข็งแรง สวยงาม สามารถทำบานเป�ดขนาดใหญ�ได�  ป�องกันการงัดคิ�ว 

 และออกแบบให�เป�นคิ�วเหลี่ยม

PRODUCT DETAILS

OPENING / AWNING SYSTEMS
ชุดกรอบบานกระทุ�งคิ�วใน ว�นเซทWS-ASPerfect Door&Window

System

อ�ปกรณ�พ�้นฐาน
15697

15646 15034

หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ชุดกรอบบานกระทุ�งคิ�วใน ว�นเซท



• สามารถทำได�ทั้งงานภายนอก ราวกันตกกระจก และงานภายใน ที่เป�นราวบันได 

 ออกแบบให�ทำงานได�รวดเร็ว งานมีความแข็งแรง สวยงาม สะดวกในการติดตั้ง

 โดยยึดบนบร�เวณพ�้นได�ทันที

PRODUCT DETAILS

GLASS HANDRAIL SYSTEMS
ระบบราวกันตกกระจก ว�นเซทWS-GHPerfect Door&Window

System

WS-160

หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบราวกันตกกระจก ว�นเซท



INSECT SCREEN SYSTEMS
ระบบมุ�ง ว�นเซทWS-ISPerfect Door&Window

System

มุ�งพับจ�บรางเตี้ย ว�นเซท
(Winset Pleated Insect Screen)

มุ�งม�วนเก็บ ว�นเซท
(Winset Roller Insect Screen)

(Winset Magnetic Insect Screen)
มุ�งแม�เหล็ก ว�นเซท

หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบมุ�ง ว�นเซท



ระบบอลูมิเนียมบานเฟ��ยม ว�นเซท (WS-FD)

Folding System
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



15035

15031

15030

15033

15034

15032

FOLDING SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานเฟ��ยม ว�นเซทWS-FD

อลูมิเนียม อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS

ระบบประตูบานเฟ��ยมว�นเซท เหมาะกับการใช�งานบร�เวณที่ต�องการให�มีพ�้นที่
เป�ดโล�งเพ�่อชมบรรยากาศ สามารถทำขนาดบานสูงสุดที่ 3 เมตร เป�นระบบป�ด
ป�องกันน้ำได�เป�นอย�างดี ช�วยทำให�บ�านโดดเด�นสวยงาม สามารถติดตั้งได�ทั้ง
ภายในและภายนอก 
 • ระบบระบายน้ำที่เฟรมล�าง
 • ระบบล�อคสองชั้น (Multi Point Lock)
 • ระบบซ�อนสกรู เพ�่อเพ��มความสวยงาม
 • ระบบอ�ปกรณ�สำหรับงานอลูมิเนียมที่ทันสมัย

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานเฟ��ยม ว�นเซท

15730

15215

770 Series 1055 Series



ระบบอลูมิเนียมบานประตูสว�ง ว�นเซท (WS-SD)

Swing Door Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



SWING DOOR SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานประตูสว�ง ว�นเซทWS-SD

อลูมิเนียม ตัวเสร�ม อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานประตูสว�ง ว�นเซท

มาตรฐานระบบบานประตูสว�งว�นเซท มีหน�าตัดมาตรฐานที่ความหนา 1.5 มม. 
เป�นการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให�ประตูมีขนาดเท�ากันทั้ง 4 ด�าน 
สามารถรองรับรูปแบบงานประตูได�หลากหลาย ทำให�ประตูดูสมดุลย� สวยงาม 
ทันสมัย ด�วยขนาด3” ช�วยเพ��มความแข็งแรงให�กับบานประตู
 • ระบบการเข�ามุมได�ทั้งแบบ 90 องศา และ 45 องศา
 • ระบบคิ�วโค�ง เพ�่อความสวยงามและโดดเด�น 
 • ระบบการติดตั้งสักหลาดได�รอบ 4 ด�าน    
  เพ�่อช�วยเร�่องการกันฝุ�น แมลง และแสงสว�าง
 • เพ��มความแข็งแรงด�วยการเพ��มสันอลูมิเนียมด�านใน
 • ช�วยเร�่องการประหยัดพลังงานและการเก็บเสียง
  สามารถใส�กระจกอินซูเลท (Insulated Glass) ได�หนา 22 มม.

15313



ระบบอลูมิเนียมบานเป�ดไม� ว�นเซท (WS-OS)

Opening Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานเป�ดไม� ว�นเซท

OPENING SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานเป�ดไม� ว�นเซทWS-OSPerfect Door&Window

System

อลูมิเนียม ตัวเสร�ม อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS
มาตรฐานระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมบานเป�ดไม�ว�นเซทมีความหนา
มาตรฐานที่ 1.5 มม. หมดป�ญหาบานคด โก�ง งอ ผุพัง และป�ญหาเร�่อง
ปลวก ช�วยต�อยอดงานติดตั้งและสามารถใช�แทนบานประตู-หน�าต�างไม�
ได�อย�างลงตัว 
 • รองรับระบบล็อค 2 ชั้น Multi Point Lock 
 • ระบบอ�ปกรณ�สำหรับงานอลูมิเนียมที่ทันสมัยจากประเทศ
  เยอรมัน
 • ระบบการเข�ามุมได�ทั้งแบบ 90 องศา และ 45 องศา
 • ระบบการติดตั้งบานพับและการเพ��มการรับแรง
 • ระบบคิ�วโค�ง เพ�่อความสวยงามและโดดเด�น
 • ช�วยเร�่องการประหยัดพลังงานและการเก็บเสียง    
  สามารถใส�กระจกอินซูเลท (Insulated Glass) ได�หนา 22 มม.
 • ระบบการซ�อนสกรู เพ�่อเพ��มความสวยงาม

15307

DESIGN OPTIONS



ระบบอลูมิเนียมบานเลื่อน ว�นเซท (WS-SS)

Sliding Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



SLIDING SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานเลื่อน ว�นเซทWS-SS

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS
มาตรฐานใหม� ระบบประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมบานเลื่อน มีความหนามาตรฐาน
ที่ 1.2 มม. ผ�านการทดสอบ สามารถทำบานสูงสุด 3 เมตร แก�ป�ญหาเร�่อง
การระบายน้ำโดยเฉพาะ ด�วยรูปแบบที่แตกต�าง ทำให�งานมีความโดดเด�น
สวยงามอย�างลงตัว สามารถทำบานต�อเนื่องได�
 • ระบบระบายน้ำที่ตัวเฟรมล�าง
 • ระบบล�อคบานกันยก
 • ระบบติดตั้งคิ�วบัวบังใบเพ�่อเก็บงาน ทั้ง 4 ด�าน
 • ระบบลูกล�อตลับ เพ�่องานที่ลื่นและเง�ยบ  
 • ระบบร�องกระจกที่ปรับเปลี่ยนได�ตามขนาดกระจก และเสร�มความแข็งแรง
 • ระบบการประกอบแบบสอดเข�าหากัน และเพ��มความหนาที่จ�ดยึดสกรู
 • ช�วยเร�่องการประหยัดพลังงานและการเก็บเสียง สามารถใส�กระจก
  อินซูเลท (Insulated Glass) ได�หนา 16 มม.
 • ระบบการซ�อนสกรู เพ�่อเพ��มความสวยงาม

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานเลื่อน ว�นเซท

อลูมิเนียม ตัวเสร�ม อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

15697 15695 15696



ระบบอลูมิเนียมบานเป�ด/บานกระทุ�ง ว�นเซท (WS-AS)  

Awning Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



OPENING / AWNING SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานเป�ด/บานกระทุ�ง ว�นเซทWS-AS

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS
มาตรฐานใหม�  ระบบหน�าต�างบานเป�ด-บานกระทุ�ง มีความหนามาตรฐาน
ที่ 1.5 มม. ที่ผ�านการทดสอบและออกแบบเป�นระบบท�อป�ด (Hollow Die)
ทำให�มีความแข็งแรงพ�เศษ สามารถรองรับการทำหน�าต�างบานใหญ�ได� 
และมีระบบยางทั้ง 2 ด�าน ช�วยป�องกันเร�่องอากาศรั่วเข�าไปในบ�าน มีความ
สวยงามลงตัวด�วยเอกลักษณ�เฉพาะของว�นเซท
 • ระบบอ�ปกรณ�สำหรับงานอลูมิเนียมที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน
 • ระบบกันน้ำและลดป�ญหาเร�่องความสกปรกที่เกิดจากการยาแนว
 • ระบบร�องกระจกที่ปรับเปลี่ยนได�ตามขนาดกระจก
 • ช�วยเร�่องการประหยัดพลังงานและการเก็บเสียง สามารถใส�
  กระจกอินซูเลท (Insulated Glass) ได�หนา 22 มม.
 • ระบบการซ�อนสกรู เพ�่อเพ��มความสวยงาม

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานเป�ด/บานกระทุ�ง ว�นเซท

อลูมิเนียม ตัวเสร�ม อ�ปกรณ�พ�้นฐาน

1502815214

15646



ระบบอลูมิเนียมบานช�องแสงติดตาย ว�นเซท (WS-FW)

Fixed Windows Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



FIXED WINDOWS SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมบานช�องแสงติดตาย ว�นเซทWS-FW

อลูมิเนียม

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS
สร�างมิติใหม�ให�กับงานช�องแสงติดตาย มีรูปแบบให�เลือกมากมาย ช�วยให�
สถาปนิกมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกใช�งาน ให�ตอบรับการออกแบบ
ที่ต�องการได�อย�างลงตัว 
 • ระบบการซ�อนสกรู เพ�่อเพ��มความสวยงาม
 • ระบบร�องกระจกที่ปรับเปลี่ยนได�ตามขนาด
 • ช�วยเร�่องการประหยัดพลังงานและเก็บเสียง สามารถใส�กระจก
  อินซูเลท (Insulated Glass) ได�หนา 22 มม.
 • ช�วยลดรอยต�อในงานอลูมิเนียม
 • สามารถประยุกต�เข�ากับระบบอื่นๆ ของว�นเซทได�อย�างลงตัว

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมบานช�องแสงติดตาย ว�นเซท



ระบบอลูมิเนียมราวกันตกและระแนงบังแดด ว�นเซท (WS-GS)

Handrail & Grill Systems 
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



HANDRAIL & GRILL SYSTEMS  SYSTEMS
ระบบอลูมิเนียมราวกันตกและระแนงบังแดด ว�นเซทWS-GS

อลูมิเนียม ตัวเสร�ม

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS

มาตรฐานใหม� ของระบบราวกันตกและระแนงบังแดด ด�วยการออกแบบ
ให�เป�นระบบท�อป�ด 3 ท�อ (Hollow Die) ทำให�ผลิตภัณฑ�มีความแข็งแรง
สามารถติดตั้งระยะ 2-3 เมตร  สามารถทำแผงต�อเนื่องได�รอบอาคาร
ใช�สำหรับทำม�านบังตา ช�องระบายอากาศ (Louvre) ราวกันตก (Handrail)
แผงบังแดด (Sunshade) ช�วยลดแรงปะทะน้ำและลดความร�อนที่เข�ามาสู�
ตัวอาคารได�เป�นอย�างดี
 • ระบบซ�อนสกรูเพ�่อเพ��มความสวยงาม
 • สามารถรองรับรูปแบบการใช�งานได�หลากหลาย

Perfect Door&Window
System

หมายเหตุ: 14757 ใช�เป�นเกล็ดระบายอากาศ ประตู แผงบังแดด
  ม�านบังตา ระแนง สามารถทำระยะความห�างได�
  ตามความต�องการ

14759

1475914757 15089 14758

14758 ใช�กรณีต�องการทำบานต�อเนื่อง หร�อราวกันตก

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบอลูมิเนียมราวกันตกและระแนงบังแดด ว�นเซท



ระบบผนังอลูมิเนียมและห�องกระจก ว�นเซท (WS-CS)

Curtain Wall Systems
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



CURTAIN WALL AND SKYLIGHT SYSTEMS 
ระบบผนังอลูมิเนียมและห�องกระจก ว�นเซทWS-CS

อลูมิเนียม

DESIGN OPTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONPRODUCT DETAILS

ระบบนี้สามารถทำผนังอลูมิเนียมได�ทุกประเภทอาคาร มีมาตรฐาน เพ��มความ

แข็งแรง การประกอบงานที่ง�าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ป�องกันป�ญหา

เร�่องน้ำได�เป�นอย�างดี และสามารถข�้นผนังทำเป�นห�องกระจก (Skylight) 

 • ระบบCurtain Wall Stick Systems แบบติดตั้งโดยมีฉากพ�เศษ 

  (Transom Sleeve) ฝาป�ด-เป�ด ทำให�ติดตั้งได�รวดเร็ว

 • สามารถดัดแปลงได�หลากหลาย เหมาะกับงานอาคาร บ�านพักอาศัย

 • ระบบซ�อนสกรู เพ�่อความสวยงาม

Perfect Door&Window
System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบผนังอลูมิเนียมและห�องกระจก ว�นเซท

15027 15028 15029



ระบบหน�าต�างเกล็ดโยก ว�นเซท (WS-LS)

Louvre Window Group Systems 
หมายเหตุ: ภาพตัวอย�างเพ�่อการโฆษณาเท�านั�น



PRODUCT DETAILS

• ได�รับการออกแบบให�มีความสวยงาม ดูเร�ยบหรู ใช�งานง�าย กะทัดรัด และแข็งแรง

• ทำด�วยวัสดุโลหะอลูมิเนียมที่ทนต�อการกัดกร�อน ไม�เป�นสนิม พลาสติกโพลีโพรไพลีน

 และแอคซิลเทอมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ�นสูง มีความคงทนต�อรังสียูว� ซึ่งมั่นใจได�ถึงอายุการใช�งาน

 ที่ยาวนานกว�า แม�ในสภาพอากาศที่รุนแรงเมื่อเทียบกับหน�าต�างบานเกล็ดเหล็กแบบเก�า

• ตัวขาบานเกล็ดทำจาก อลูมิเนียม 6063-T5 ที่ข�้นรูปยื่นออกมาพร�อมมือจับพลาสติก 

• มือจับมีความเหนียวและยื่นหยุ�นสูง โดยผ�านการทดสอบการเป�ด- ป�ดกว�า 30,000 ครั้ง

• ฉากกันน้ำออกแบบมาเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการกันน้ำ และลดระดับเสียงรบกวนภายนอกอาคารได�

• คลิปหนีบกระจกออกแบบมาเพ�่อป�องกันไม�ให�ใบเกล็ดถูกถอดออกได�ง�าย เมื่ออยู�ในตำแหน�งล็อค และยังป�ดสกรูที่ยึดทุกตัว 

 เพราะงานดีไซน�เกล็ดต�องใช�กระจกหนาที่ 6 มิล เท�านั้น จ�งสามารถป�องกันการงัดแงะได�ในระดับหนึ่ง

• ใบเกล็ดมี 2 ขนาด คือ ใบเกล็ด 152 มม. กับใบเกล็ด 102 มม. 

LOUVRE WINDOW GROUP SYSTEMS 
ระบบหน�าต�างเกล็ดโยก ว�นเซทWS-LSPerfect Door&Window

System

สแกนQR Code
เพ�่อชมรายละเอียด

ระบบหน�าต�างเกล็ดโยก ว�นเซท

ขาเกล็ด ด�ามจับ ฉากกั้นน้ำ



WS-822 WS-823

WS-831 สีอบขาว

สีอบดำ สีพ�นดำ

Pink Gold Gold

WS-825 WS-830

Perfect Door&Window
System

ตัวอย�างสี

ว�นเซท นวัตกรรมสร�างสุข

หมายเหตุ: ตัวอย�างสีอาจไม�ตรงกับวัสดุจร�ง เนื่องจากข�อจำกัดด�านการพ�มพ�



โครงการบ�านพักอาศัย
• โครงการ Town Avenue
• โครงการรอแยลเฮาส�  
• โครงการบ�านพักอาศัยหมู�บ�านชลลดา
• โครงการซ�่อตรง แกรนด�โฮม
• โครงการโฟร�พัฒนา
• โครงการโกลเด�น เฮอร�เทจ
• โครงการหมู�บ�านนีโอ พาร�ค โคราช
• โครงการบร�โอโมทาวน� เลียบคลองประปา
• โครงการเอ็นทร�โอ โคราช
• โครงการเวนิชพาร�ค โคราช
• โครงการโฮมแลนด� โคราช
• โครงการดิไอคอน อุบลราชธานี
• โครงการแกรนด� โมนาโค บางนา
• โครงการแกรนด�ทาวน� ศร�ราชา
• โครงการเดอะแกรนด� ศร�ราชา
• โครงการแฮปป��โฮม ยโสธร
• โครงการ Altitude Mastery Phaholyotin 24
• โครงการ AIRI เอร� พระราม 5-ราชพฤกษ�
• โครงการอนันดา เเอร� พระราม 2
• โครงการอนันดา เอร� แจ�งวัฒนะ
• โครงการ ทาวน�โฮม ช�เซน พัฒนาการ 32
• โครงการเดอะควอเทียรัชดา 32
• โครงการอุ�นไอรัก บ�านจัดสรร จ. ชลบุร� 
• โครงการ เดอะมาสเตอร� อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�
• โครงการ บางกอกบูเลอวาร�ด  ช�นเขต 
• โครงการ BORO-TOWNHOME ( Bang-Aorstation)
 จรัญสนิทวงค�48

บางส�วนของโครงการ
ที่มั่นใจเลือกว�นเซทเท�านั้น

โครงการงานร�สอร�ทและโรงแรม
• โครงการ Eco Camp ร�สอร�ท หัวหิน
• โครงการบัตเตอร�ไฟล�ร�สอร�ท จ.เช�ยงใหม�
• โครงการคีร�มายา เรสซ�เดนส� 
   อัตตา เดอะ คอนโด เขาใหญ�
• โครงการ X2 Pattaya
• โครงการ The Museum hotel นครปฐม
• โครงการ The Tree Tara Riverside อัมพวา
• โครงการเดอะร�มนา เกาะพ�พ�
• Horizon Pool Villa Pattaya
• SkyView Hotel & Spa Patong Phuket
• สโมสร เดอะทร� หัวหมาก
• รัชดาบลูทิคโฮเทล รัชดาซอย 7
• โรงแรมสบายล�านนา จ.เช�ยงใหม�
• ร�สอร�ท @Rice นครนายก
• โครงการเดอะเมจ�กเคิล บางบอน
• โครงการ เดอะลิสส�คอนโด พหลโยธิน 27
• โครงการเดอะไทม�แบงค�คอก บางกอกน�อย
• โครงการดินสอ ร�สอร�ท ภูเก็ต
• โครงการ Horizon Villa Pattaya
• โรงแรม Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
           
โชว�รูม
• โชว�รูมอีซูซุ ขุขันธ� จังหวัดศร�สะเกษ
• โชว�รูมฟอร�ด จังหวัดนครราชสีมา
• โชว�รูมรถเบนซ� ซอยงามวงค�วาน 45 
• โชว�รูมแลมโบกินี่ ลาดพร�าว

Perfect Door&Window
System



บร�ษัทรับสร�างบ�าน
• บร�ษัท ร�ชช�่ เฮ�าส� จำกัด
• บร�ษัท แลนดี้โฮม จำกัด
• บร�ษัท รอแยลเฮ�าส� จำกัด
• บรัษัท ซ�ส� เทรด จำกัด
• บรัษัท สิทธิกรรับสร�างบ�าน จำกัด
• บรัษัท แอดวานซ�โฮม จำกัด
• บรัษัท ดับบลิวเฮ�าส� จำกัด
• บรัษัท ลีอาร�คิเทค จำกัด
• บรัษัท ซ�คอนโฮม จำกัด
• บรัษัท ทีรพัฒน� คอร�ปอเรชั�น จำกัด
• บรัษัท คิวเท็น คอนสตรัคชั�น จำกัด
• บรัษัท รับสร�างบ�าน SP Asset จำกัด
• บร�ษัท อัสว�สดีไซน� แอนด� คอนสตรัคชั�น รับสร�างบ�าน จำกัด 
• บร�ษัท อุ�นใจรับสร�างบ�าน จำกัด 

บางส�วนของโครงการ
ที่มั่นใจเลือกว�นเซทเท�านั้น

โครงการคอนโดมิเนียม
• โครงการคอนโด The Prime’ หัวหิน
• โครงการคอนโดเลอร�ช สุทธิสาร
• โครงการD Condo อ�อนนุช
• โครงการD Condo รามอินทรา
• โครงการคอนโด Sosio ซอยร�วมฤดี
• โครงการคอนโด Tropical Dream Pattaya 
• โครงการคอนโดพร�ม 3 บางนาตราด เอแบค
• โครงการคอนโดดร�มบ�อก บางนาตราด เอแบค
• โครงการTropical Dream เขาพระตำหนัก พัทยา
• โครงการพาราไดซ� โอเช�่ยนว�ว บางละมุง
• โครงการเดอะแกรนด� คอนโด อุบล
• โครงการเดอะสิร� คอนโด จ.เช�ยงใหม�
• โครงการคอนโด เวอร�เด� สุขุมว�ท (VERDE CONDO)
• โครงการ Forest Khaoyai Condo

• บร�ษัท อะคาร�าเฮ�าส� จำกัด 
• บร�ษัท ดิเอ็มเพ�อเรอเฮ�าส� จำกัด
• บร�ษัท คลิก 4 โฮมรับสร�างบ�านจำกัด 
• บร�ษัท บร�คแวร�รับสร�างบ�านจำกัด 
• บร�ษัท โฮมดีเวลอป จำกัด 
• บร�ษัท ไวท�เฮ�าส�รับสร�างบ�าน จำกัด
• บร�ษัท โฟคัสเฮ�าส�รับสร�างบ�าน จำกัด
• บร�ษัท โกลดบิวเดอร�รับสร�างบ�าน จำกัด 
• บร�ษัท ไอเดียไอแคน จำกัด
• บร�ษัท บีคอมพลีท คอนสตรัคชั�น จำกัด
• บร�ษัท มีนบุร�รับสร�างบ�าน จำกัด
• บร�ษัท โฮมแม็ค เดอะ บิวเดอร� จำกัด 
• บร�ษัท อเรย� คอนสทรัคท�ชั�น จำกัด 

โครงการอื่นๆ
• โครงการหอประชุมราชประชาสมาคม
 วังไกลกังวล หัวหิน
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ระบบอลูมิเนียมบานเฟ��ยม ว�นเซท
FOLDING SYSTEMS (WS-FD)

ระบบอลูมิเนียมบานเป�ดไม� ว�นเซท
OPENING SYSTEMS (WS-OS)

ระบบอลูมิเนียมบานประตูสว�ง ว�นเซท
SWING DOOR SYSTEMS  (WS-SD)

ระบบราวกันตกและระแนงบังแดด ว�นเซท
HANDRAIL AND GRILL SYSTEMS (WS-GS)
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• WS-SS / V5 SLIDING DOOR SYSTEMS
• WS-AS / OPENING / AWNING SYSTEMS
• WS-GH / GLASS HANDRAIL SYSTEMS
• WS-IS / INSECT SCREEN SYSTEMS
• WS-FD / FOLDING SYSTEMS 
• WS-SD / SWING DOOR SYSTEMS

• WS-OS / OPENING SYSTEMS 
• WS-SS / SLIDING SYSTEMS 
• WS-FW / FIXED WINDOWS SYSTEMS 
• WS-GS / HANDRAIL & GRILL SYSTEMS 
• WS-CS / CURTAIN WALL AND SKYLIGHT SYSTEMS 
• WS-LS / LOUVRE WINDOW GROUP SYSTEMS



SLIDING SYSTEMS  (WS-SS)
ระบบอลูมิเนียมบานเลื่อน ว�นเซท

OPENING / AWNING SYSTEMS  (WS-AS)
ระบบอลูมิเนียมบานเป�ด/บานกระทุ�ง ว�นเซท

V5 SLIDING SYSTEMS (WS-SS)
ระบบบานเลื่อน V5 ว�นเซท
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ชุดกรอบบานกระทุ้งคิ้วใน

Perfect Door&Window
Systemว�นเซท นวัตกรรมสร�างสุข



จัดจำหน�ายโดย ตัวแทนติดตั�งโดย

บร�ษัท ว�นเซทอลูมิเนียม จำกัด
90/4 หมู� 1 ถนนบางกรวย-ไทรน�อย ต.บางรักใหญ� อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร� 11110 
HOT LINE: 0 87594 6164
www.winset.co.th  ข�อมูลผลิตภัณฑ� เพ��มเติมที่
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