ร้ัวคอนกรีตสำ�เร็จรูป พีซีซี

PCC FENCE

แข็งแรง ติดตั้งง่าย คงทนและสวยงาม

PCC FENCE

รั้วคอนกรีตสำ�เร็จรูป พีซีซี ออกแบบและผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบ Prestressed
Concrete เหมาะสำ�หรับโครงการที่ต้องการรั้วที่มีรูปแบบสวยงาม แข็งแรง คงทน ง่ายต่อการ
ติดตั้ง และประหยัดเวลา อาทิเช่น โครงการ บ้านจัดสรร โรงเรียน สถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
สามารถทาสีได้ตามต้องการ

ผิวเรียบ สวย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ทับหลังสำ�เร็จรูป PCC

แผ่นรั้วสำ�เร็จรูป PCC

เสารั้วสำ�เร็จรูป PCC

เสาเข็ม PCC

0.15 m.
0.15 m.
0.15 m.
0.08m.
0.070 m.
0.075 m.

ขนาด 0.070 x 0.15 x 2.92 m.
น้ำ�หนัก 51 กก./แผ่น

ขนาด 0.25 x 0.075 x 2.92 m.
น้ำ�หนัก 68 กก./แผ่น

ขนาด 0.15 x 0.15 m.
ยาว 1.60,2.08,2.80 m.

ขนาด 0.15 x 0.15 m.
ยาว 2.00 - 3.00 m.

รั้วสำ�เร็จรูป PCC บนเสาเข็ม
ทับหลังรั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
0.15 m.
แผ่นผนังรั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
0.25 m.
0.25 m.

เสารั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี

0.25 m.

ตอม่อ
ระดับดิน

0.25 m.
0.25 m.

เสาเข็ม พีซีซี

0.25 m.
0.25 m.

3.00 m.
ระดับดิน

0.25 m.

ตอม่อ

รั้วสำ�เร็จรูป PCC

เสาเข็ม พีซีซี

ความสูงรั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
(เมตร)

ความสูงเสารั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
(เมตร)

ฐานรากใช้เสาเข็มขนาด
(เมตร)

1.00 - 2.00

2.08

0.15 x 0.15 x 2.00

0.25 - 1.50

2.25 - 2.50

1.60
2.58

0.15 x 0.15 x 2.00

0.30 m.

รูปด้าน รั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
ความสูง 2 เมตร

0.15 x 0.15 x 3.00

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. เริ่มจากสำ�รวจพื้นที่ทางเข้า-ออก และเคลียร์พื้นที่แนวที่จะทำ�การติดตั้ง เพื่อ
ให้ชุดติดตั้งสามารถเข้าทำ�งานได้สะดวก				
2. เช็คค่าระดับที่จะทำ�การติดตั้งจริง ว่ามีความแตกต่างกันมาก-น้อย เพียงใด
3. กำ�หนดตำ�แหน่งเสาให้ได้ระยะตามแบบเพื่อเตรียมตอกเสาเข็ม
4. ตอกเสาเข็มให้ได้ตามแนวที่กำ�หนดไว้
5. ทำ�แบบสำ�หรับเทตอม่อ
6. ทำ�การติดตั้งเสารั้วตามตำ�แหน่งจุดศูนย์กลางของตอม่อ
7. ติดตั้งแผ่นผนังรั้วสำ�เร็จรูปโดยการเสียบแผ่นลงในร่องเสาทีละแผ่น
8. เมื่อติดตั้งแผ่นผนังรั้วจนครบตามรูปแบบแล้ว จึงทำ�การติดตั้งทับหลังรั้ว
สำ�เร็จรูป

4.

5.

6.

7.

8.

ตัวอย่างโครงการที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์

รั้วโครงการ ดิเออบาน่า

รั้วโครงการ เอื้ออาทร เชียงใหม่

รั้วโครงการ หมู่บ้านพิมุกต์ 4

รั้วสำ�เร็จรูป PCC บนเกำ�แพงกันดิน

ทับหลังรั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี

0.15 m.

แผ่นผนังรั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี

เสารั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
2.00 m.

3.00 m.

คานรัดหัวเสาเข็ม
ระดับดิน

แผ่นกันดิน พีซีซี

ระดับดิน

เสาเข็ม พีซีซี

คานรัดหัวเสา

ขนาด I 0.22x0.22
เสาเข็ม พีซีซี

2.00 m.

0.20 m.
0.30 m.

แผ่นกันดิน พีซีซี

รูปด้าน รั้วสำ�เร็จรูป พีซีซี
ความสูง 2 เมตร

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. เมื่อทำ�การติดตั้งกำ�แพงกันกินแล้วเสร็จ กำ�หนดระยะช่วงห่างของเสา
รั้วเพื่อทำ�การฝากเหล็กสำ�หรับติดตั้งเสารั้ว
2. ทำ�การติดตั้งเสารั้วตามตำ�แหน่ง แล้วจึงเทปูนบนคานรัดหัวเสาเข็ม
3. ติดตั้งแผ่นผนังรั้วสำ�เร็จรูปโดยการเสียบแผ่นลงในร่องเสาทีละแผ่น
4. เมื่อติดตั้งแผ่นผนังรั้วจนครบตามรูปแบบแล้ว จึงทำ�การติดตั้งทับหลัง
รั้วสำ�เร็จรูป

4.
1.

5.
2.

6.
3.

4.
7.

8.

รั้วโครงการเดอะแกรนด์เอ็มเพอร์เรอร์

รั้วโครงการ บ้านคุณยุทธบูล

PCC SERVICE SOLUTION
สำ�รวจพื้นที่หน้างานโดย ทีม พีซีซี บริการเทคนิค
ออกแบบพร้อมให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
ติดตั้งรั้วสำ�เร็จรูปโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และบริการ

รั้วโครงการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
รั้วโครงการ Benefit condo

ภาคพายัพเชียงใหม่

ที่ได้มาตรฐาน
รับประกันคุณภาพสินค้าภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้ัวคาวบอย พีซีซี
PCC COWBOY FENCE

รั้วคาวบอย พีซีซี ทางเลือกใหม่สำ�หรับงานรั้ว ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน และสวยงาม
0.15 m.

0.075 m.
0.205 m.

0.15 m.

0.14 m.
1.20 m.

0.205 m.

1.70 m.
0.14 m.

0.29 m.

0.50 m.
0.14 m.

เสารั้ว

2.50 m.
0.065 m.

ความยาว
Length
L (m.)

รั้วคาวบอย พีซีซี

2.50 m.

หน้าตัด
Section
H x W (m.)

น้ำ�หนัก
Weight
(Kg.)

1.70

0.15 x 0.15

91.2

ขนาดแผ่นรั้ว
Fence Panel size (m.)

0.065 x 0.125 x 2.500

52.8

0.125 m.

แผ่นรั้ว

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำ�กัด
สำ�นักงานขาย : 292/1 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 0-5387-2378 Fax : 0-5341-2339
สำ�นักงานโรงงาน : 263/1 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร : 0-5384-9435-8 Fax : 0-5384-9439
Website : www.pcc-concrete.co.th
E-mail : pcc@pcc-concrete.co.th
Line : @pcc-concrete

